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Napirendi javaslat  
 

1. Döntés a Független Rendészeti Panasztestület tagjainak jelölésére vonatkozó 
javaslatokról1 

 

2. Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény és azzal összefüggő egyéb 
törvények módosításáról szóló törvényjavaslat (T/13254. szám)  
(Rogán Antal, Gulyás Gergely, dr. Cser-Palkovics András (Fidesz), Harrach Péter, 
dr. Rétvári Bence és dr. Rubovszky György (KDNP) képviselők önálló indítványa) 
(Az Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottság által benyújtandó, a 
bizottság feladatkörébe tartozó módosító javaslatok megvitatása)  
 

3. Egyes házszabályi rendelkezésekről szóló határozati javaslat (H/13253. szám)  
(Rogán Antal, Gulyás Gergely, dr. Cser-Palkovics András (Fidesz), Harrach Péter, 
dr. Rétvári Bence és dr. Rubovszky György (KDNP) képviselők önálló indítványa) 
(Az Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottság által benyújtandó, a 
bizottság feladatkörébe tartozó módosító javaslatok megvitatása) 

 

4. Egyebek 

 

 

                                           
1 Az alapvető jogok védelme érdekében tevékenységet folytató szervek és szervezetek 

    részére szóló felhívás elérhető a bizottság honlapján! 
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Az ülés résztvevői  
A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: Dr. Gulyás Gergely (Fidesz), a bizottság elnöke  
 
Ékes Ilona (Fidesz), a bizottság alelnöke  
Berényi László (Fidesz)  
Borbély Lénárd (Fidesz)  
Csöbör Katalin (Fidesz)  
Farkas Flórián (Fidesz)  
Gajda Róbert (Fidesz)  
Román István (Fidesz)  
Wittner Mária (Fidesz)  
Dr. Lanczendorfer Erzsébet (KDNP)  
Varga László (KDNP)  
Lendvai Ildikó (MSZP)  
Dr. Gaudi-Nagy Tamás (Jobbik)  
Zagyva György Gyula (Jobbik)  
 
 

Helyettesítési megbízást adott   
 
Ékes Ilona (Fidesz) megérkezéséig dr. Gulyás Gergelynek (Fidesz)  
Demeter Zoltán (Fidesz) Borbély Lénárdnak (Fidesz)  
Kubatov Gábor (Fidesz) Csöbör Katalinnak (Fidesz)  
Rónaszékiné Keresztes Monika (Fidesz) Wittner Máriának (Fidesz)  
Harrach Péter (KDNP) Varga Lászlónak (KDNP)  
Dr. Lukács Tamás (KDNP) dr. Gulyás Gergelynek (Fidesz)  
Nyakó István (MSZP) Lendvai Ildikónak (MSZP)  
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 (Az ülés kezdetének időpontja: 18 óra 40 perc)  

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása  

DR. GULYÁS GERGELY (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Szeretettel köszöntöm megjelent képviselőtársaimat és kedves vendégeinket. Az ülést 
megnyitom. Bejelentem, hogy Ékes Ilonát Gulyás Gergely, Demeter Zoltánt Borbély Lénárd, 
Kubatov Gábort Csöbör Katalin, Rónaszékiné Keresztes Monikát Wittner Mária, Harrach 
Pétert Varga László, Nyakó Istvánt Lendvai Ildikó helyettesíti.  

A napirendi javaslatot mindenki kézhez kapta. A napirenddel kapcsolatban szeretnék 
egy módosítási javaslatot tenni. Az 1. napirendi pont lenne – ha a bizottság is támogatná – a 
Független Rendészeti Panasztestület tagjainak jelölésére vonatkozó javaslattétel, azonban azt 
javaslom, hogy a bizottság ezt a napirendi pontot ne a mai napon tárgyalja meg. Az 
Országgyűlésnek most a téli vagy tavaszi ülésszakban mindenféleképpen meg kell választania 
a Független Rendészeti Panasztestület tagjait, azonban számtalan önéletrajz érkezett még a 
mai napon is. Tekintettel arra, hogy ezeket az önéletrajzokat megismerhessük, kérem, hogy a 
következő ülésünkön tárgyaljuk a Független Rendészeti Panasztestület tagjainak jelölésére 
vonatkozó indítványt.  

Gaudi képviselő úr, parancsoljon!  
 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Köszönöm szépen, elnök úr. Igazából egy 

ügyrendi jellegű hozzászólásom lenne. Figyelemmel arra, hogy főszabály szerint mindenki 
úgy készült, hogy itt a jelölésekről érdemi beszélgetés, vita lesz – hála istennek sok jelölés 
lett, ez azt jelenti, hogy sokan komolyan vették ezt a lehetőséget –, ezért én hadd kérjek arra 
lehetőséget, hogy akik viszont eljöttek, például megjelent a Nemzeti Jogvédő Szolgálat négy 
jelöltje, ezen az ülésen, miután itt vannak, és elfáradt ide négy tisztességes, hosszú éves 
szakmai múlttal rendelkező kolléga, három-négy percben bemutathassam őket. Erre kérek 
lehetőséget. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: A három percet összesen érti képviselő úr? (Dr. Gaudi-Nagy Tamás: Igen.) 

Három percre megadom a szót Gaudi-Nagy Tamásnak.  
 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Köszönöm szépen. Igazából a Rendészeti 

Panasztestület egy olyan intézmény, amely a 2006-os rendőrterror után, annak mintegy a 
reakciójaként jött létre egyfajta politikai alku következményeképpen. Örömteli volt, hogy 
olyan emberek kerültek bele, mint Juhász Imre, aki alkotmánybíró lett, és a Civil 
Jogászbizottság tagjaként sokat dolgoztunk együtt vele az igazság kiderítése érdekében. Volt 
egy másik szervezet is, a Nemzeti Jogvédő Szolgálat és Alapítvány, amely ezekben az 
ügyekben nagyon sokat tett le az asztalra. A rendészeti szervek akkor jelentős mértékben, 
brutális mértékben kiléptek a jogállamiság medréből.  

Bemutatnám a mögöttem ülő kollégákat az ülés sorrendjében. Novozánszky Ilona 
ügyvéd kolléganő, Manger Marcell, Czipri Zoltán és Somogyi János. Ők négyen oroszlánrészt 
vállaltak a 2006 őszi jogsértéssel kapcsolatos ügyekben. De azt követően is számtalan olyan 
alapvető joggal kapcsolatos jogsértés volt a Gyurcsány-Bajnai-érában, amikor bizony oda 
kellett tenniük magukat a jogvédőknek. Ők ezt a munkát illetően tapasztalattal rendelkeznek, 
tehát tapasztalatokat szereztek ebben a munkában. Valamennyiük életrajzát csatoltuk. Ők 
mindannyian a rendészeti szervekkel kapcsolatos napi működés során konkrét, eleven 
joggyakorlattal rendelkeznek mind a polgári, mind a büntető szakágban, hiszen polgári 
oldalról kártérítési jogviszonyba kerülhet a rendőrséggel egy polgár, akit jogellenesen 
előállítanak, büntető oldalról pedig számtalan eljárásban tapasztalhatták meg adott esetben a 
rendőri szervek egyes problémáit.  
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Egy biztos, hogy szerintem olyan embereket érdemes ebbe a testületbe választani, akik 
ilyen típusú harctéri tapasztalatokkal rendelkeznek, némi túlzással fogalmazva. Nos ők ilyen 
terepjogvédő tapasztalattal maximálisan rendelkeznek. Novozánszky Ilona egyébként a 
Nemzeti Jogvédő Szolgálat elnökségi tagja, rajta kívül Somogyi János is elnökségi tag. A 
másik két kollégánál azt emelném ki, hogy Czipri Zoltán a Fogyasztóvédelmi Békéltető 
Testületben a mai napig is aktív tevékenységet folytat mediátorként vagy ügydöntőként, 
Manger Marcell pedig számtalan, végtelen mennyiségű rendészeti szervek kontra civil 
polgárok közötti büntetőügyben járt el. Tehát ismerik mind a két oldalt, ha úgy tetszik, és úgy 
gondolom, hogy sokban tudnák segíteni a szervezet működésének a színvonalát. Meg kell a jó 
erős civil kontroll a rendőrség működése fölött, amely jelentős mértékben javult, ezt is látni 
kell, nincsenek olyan extremitások, mint amilyenek voltak, de azért még messze vagyunk 
attól, hogy az alapvető jogok úgymond maradéktalanul érvényesüljenek a rendőrség területén. 
Ezért kérem, hogy támogassák a Nemzeti Jogvédő Szolgálat négy mögöttem ülő jelöltjét. 
Köszönöm szépen a figyelmet.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Köszönjük a kollégáknak is a megjelenést. Akkor most a 

napirendi javaslatról döntünk, de előtte megadom a szót Lendvai Ildikó képviselő asszonynak.  
 
LENDVAI ILDIKÓ (MSZP): Természetesen örülök, hogy a jelöltek megtiszteltek 

minket, mert így módjuk volt arra, hogy meghallják, mit mondunk róluk, tehát utólag is 
helyeslem, s annak is örülök, hogy elnök úr javasolta a napirend elnapolását. Sok előkészítési 
problémám lett volna, amiket most természetesen nem adok elő.  

Két dolgot szeretnék javasolni a következő ülésen sorra kerülő napirendi ponthoz. 
Sokan vannak, de az egyenlő esélyek érdekében tegyük meg azt, hogy a következő ülésre 
meghívjuk valamennyi jelöltet, nem feltétlenül azért, hogy mindegyik megszólaljon, de hogy 
legalább kérdéseket lehessen feltenni nekik. Ezt akkor is mondtam volna, ha most a négy 
kedves jelöltet nem hallgatjuk meg, mert ezt mindenképpen szeretném.  

A másik, amit kérdezni és egyben javasolni szeretnék az elnapolt napirend ügyében. 
Én úgy tudom, az volt a gyakorlat, hogy a civil szervezetek mellett a képviselők is tehetnek 
javaslatot, vagy akár megtámogathatják dupla javaslattal valamelyik civil javaslatot. Örülnék, 
ha abban segítene elnök úr, hogy ennek számunkra mi a határideje a következő üléshez 
képest.  

 
ELNÖK: Az eddigi gyakorlat az volt, hogy a bizottság nem hallgatta meg a jelölteket. 

Megnéztük a 2007-es, első alkalommal történt jelöléseket és a bizottsági döntést, és 
megnéztük, hogy volt 2010-ben Kozma Ákos megválasztásakor, és az volt a gyakorlat, hogy 
nem hallgattuk meg a jelölteket. Viszont jelölni akár a bizottsági ülésen is lehetett. Tehát 
semmi akadálya nincs annak, hogy akár képviselő asszony, akár más a következő bizottsági 
ülésen vessen föl neveket, és miután a gyakorlat is ez volt, talán ez is volt az egyik oka annak, 
hogy a meghallgatásra ilyen módon nem került sor. Megfontoljuk képviselő asszony 
meghallgatásra vonatkozó felvetését. Elég jól lehet az életrajzokból tájékozódni, hogy ki 
milyen mértékben alkalmas, de az biztos, hogy jelölni itt is lehet. Parancsoljon!  

 
LENDVAI ILDIKÓ (MSZP): Köszönöm szépen. Azt azért szeretném elmondani, 

hogy amikor első alkalommal foglalkoztak – én akkor még nem voltam itt – vele az illetékes 
bizottságok, akkor, mivel új testületről volt szó, megelőzte ezt egy hetekig tartó előkészítési 
folyamat, és praktikusan konszenzusos javaslat került ide. Erre most nyilván nincs mód. De 
magam sem azt javasoltam – akkor most pontosítok, nyilván félreérthetően fogalmaztam –, 
hogy ha lesznek, mondjuk, húszan, itt mindenki külön öt percben adja elő azt, amit már úgyis 
leírt, ennek szerintem sincs értelme. A meghívásokat azért proponáltam, hogy ha esetleg 
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kérdésünk van valakihez a leadott írásbeli adatai és életrajza alapján, azt feltehessük. Tehát 
nem egy időhúzó technikát javasolok, hanem a meghívást és a kérdések lehetőségét. Kérem, 
hogy ezt fontolja meg elnök úr. Azt értettem, hogy akár a helyszínen is javasolhatunk vagy 
erősíthetünk. Abban segítsen nekem, elnök úr, hogy mikor lesz a következő bizottsági ülés. 
Ezt tudjuk már? Vagy könnyebbet kérdezzek.  

 
ELNÖK: Várhatóan jövő héten hétfőn. Ez a legkésőbbi időpont, de képviselőtársaim 

elfoglaltságára tekintettel a legkorábbi is. Ha a jövő héten hétfőn lesz ülés, elegendő, ha akkor 
jelölünk. Gaudi-Nagy Tamás képviselő úrnak adom meg a szót ügyrendben.  

 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Egy picit lemaradtam. Ha jól értettem, akkor 

értelemszerűen nem ezen a héten csütörtökön lesz a panasztestületi tagok választása, hanem 
vélhetően eltolódik hétfőre. Akkor hétfőn választjuk meg őket?  

 
ELNÖK: Nem. Ha hétfőn jelölünk, utána a C-típusú vizsgálat, ami szükséges, még két 

nap, és a jövő héten csütörtökön tud a parlament az utolsó ülésnapján választani.  
 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Világos. Úgyis van a jövő héten csütörtökön 

ülés, és akkor február 13-án várhatóan tudunk független rendészeti panasztestületi tagokat 
választani.  

 
ELNÖK: Örülök, hogy képviselő úr gondolatmenetét is megismerhettük a választással 

kapcsolatosan. Kérem, hogy ezek után szavazzunk a napirendről úgy, hogy az 1. pontot 
levesszük és a maradék pontok maradnak. Ki támogatja a napirendi javaslatot? (12) Ki nem 
támogatja? (0) Ki tartózkodott? (2) Megállapítom, hogy a bizottság 12 igen szavazattal, 2 
tartózkodás mellett elfogadta a mai ülés napirendjét.  

Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény és azzal összefüggő egyéb törvények 
módosításáról szóló törvényjavaslat (T/13254. szám)   
(Rogán Antal, Gulyás Gergely, dr. Cser-Palkovics András (Fidesz), Harrach Péter, dr. 
Rétvári Bence és dr. Rubovszky György (KDNP) képviselők önálló indítványa)   
(Az Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottság által benyújtandó, a bizottság 
feladatkörébe tartozó módosító javaslatok megvitatása) 

Ennek megfelelően 1. napirendi pontunk az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. 
törvény és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló törvényjavaslat. Azokat a 
módosító javaslatokat tárgyaljuk meg, amelyek érintik a bizottság hatáskörét.  

Javaslatot teszek arra, hogy egyben tárgyaljuk az egészet. Annak semmi akadálya 
nincs, hogy bárki kikérjen egyes javaslatokat, de javaslom, hogy egyben tárgyaljuk az 
egészet. Van-e a javaslat ellen valakinek véleménye, vagy mindenki számára elfogadható az, 
hogy együttesen tárgyaljuk meg a javaslatokat? Gaudi képviselő úr!  

 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Köszönöm szépen a szót. Valóban sok 

javaslat van, de mivel az ügy nem jelentéktelen, azt kérem, hogy próbáljunk egyesével 
végigmenni rajtuk. Lehet, hogy ugrunk és másnak is van véleménye. Sokkal egyszerűbb ez, 
mintha most egyes pontokat kikéregetünk. Szerintem az, hogy például a plenáris ülésen a 
képviselői jelenléthez vagy a képviselői szavazásokhoz kötődik-e a tiszteletdíj-megvonás, 
egyáltalán nem mellékes kérdés.  

 
ELNÖK: Akkor egyesével megyünk végig a módosító javaslatokon. A 2014. február 

3-ai kiegészítő ajánlásból dolgozunk.  
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A kiegészítő ajánlás 14. pontjában az Alkotmányügyi bizottság a törvényjavaslat 
14. §-át új (1) bekezdéssel – az Ogytv. 22. § (1) bekezdését érintően – javasolja kiegészíteni. 
Kinek van kérdése, észrevétele? (Nincs jelentkező.) Ki támogatja a módosító javaslatot?  
(Szavazás.) Megállapítom, hogy a bizottság 20 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja a 
módosító javaslatot.  

A kiegészítő ajánlás 15. pontjában az Alkotmányügyi bizottság a törvényjavaslat 
14. §-át új (1) bekezdéssel – az Ogytv. 22. § (4) bekezdését érintően – javasolja kiegészíteni. 
Kinek van kérdése, észrevétele? (Nincs jelentkező.) Ki támogatja a módosító javaslatot? (17) 
Ki nem támogatja? (0) Ki tartózkodott? (3) Megállapítom, hogy a bizottság támogatja a 
módosító javaslatot.  

A kiegészítő ajánlás 16. pontjában az Alkotmányügyi bizottság a törvényjavaslat 14. § 
(2) bekezdésében az Ogytv. 22. § (5) bekezdése módosítását javasolja. Ez a nemzetiségeket 
képviselő bizottság elnökére vonatkozó szabályt tartalmazza. Ez egy technikai rendelkezés. 
Kinek van kérdése, észrevétele? (Nincs jelentkező.) Ki támogatja a módosító javaslatot?  
(Szavazás.) Megállapítom, hogy a bizottság 18 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja a 
módosító javaslatot. A Jobbik nem vett részt a szavazásban.  

A kiegészítő ajánlás 19. pontjában az Alkotmányügyi bizottság a törvényjavaslat 17. § 
(1) bekezdésében az Ogytv. 27/A. §-a módosítását javasolja. Kinek van kérdése, észrevétele? 
(Nincs jelentkező.) Ki támogatja a módosító javaslatot? (16) Ki nem támogatja? (0) Ki 
tartózkodott? (4) Megállapítom, hogy a bizottság támogatja a módosító javaslatot.  

A kiegészítő ajánlás 22. pontjában az Alkotmányügyi bizottság a törvényjavaslat 
20. §-ában az Ogytv. 29. §-a módosítását javasolja. A javaslat a szószólók jogaival 
kapcsolatosan indítványoz módosítást. Kinek van kérdése, észrevétele? (Nincs jelentkező.) Ki 
támogatja a módosító javaslatot? (16) Ki nem támogatja? (2) Ki tartózkodott? (2) 
Megállapítom, hogy a bizottság támogatja a módosító javaslatot.  

A kiegészítő ajánlás 26. pontjában az Alkotmányügyi bizottság a törvényjavaslat 
24. §-ában az Ogytv. 38/B. § (5) bekezdése módosítását javasolja. Kinek van kérdése, 
észrevétele? (Nincs jelentkező.) Ki támogatja a módosító javaslatot?  (Szavazás.) 
Megállapítom, hogy a bizottság 20 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja a módosító 
javaslatot.  

A kiegészítő ajánlás 27. pontjában az Alkotmányügyi bizottság a törvényjavaslat 
24. §-ában az Ogytv. 38/C. § (2) bekezdése módosítását javasolja. Kinek van kérdése, 
észrevétele? (Nincs jelentkező.) Ki támogatja a módosító javaslatot? (18) Ki nem támogatja? 
(2) Ki tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a bizottság támogatja a módosító javaslatot.  

A kiegészítő ajánlás 34. pontjában az Alkotmányügyi bizottság a törvényjavaslatot új 
31. §-sal – az Ogytv. 48. § (3) bekezdését érintően – javasolja kiegészíteni. Kinek van 
kérdése, észrevétele? Gaudi-Nagy Tamás képviselő úr!  

 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Tehát a 34. pontról beszélünk, amelyben a 

képviselő felszólalásának a véleménytartalmával kapcsolatos rendreutasításról, illetve 
szankcionálásról van szó, arról, hogy a képviselő esedékes tiszteletdíja csökkenthető. Mi 
mindig is elvi állásponton voltunk és ezúttal is el kell mondanom, mi minden olyan megoldást 
ellenzünk, amely az országgyűlési képviselő mandátumának terjedelmét korlátozza akár 
véleménynyilvánítási oldalról, akár pedig információszerzési oldalról. Jelen esetben ez a 
véleménynyilvánítási oldalról egy nagyon aránytalan és szükségtelen korlátozás. Azt, hogy 
éppen ki tekinthető faji közösséget sértő kifejezést használónak, a mindenkori elnök fogja 
eldönteni. Már csak azért is érdekes ez, mert mint tudjuk, az emberiség mint homo sapiens 
egy faj, én nem tudok arról, hogy többfajú emberiség lenne, ezért nem tudom igazából, hogy 
lehet faji közösséget kirívóan sértő kifejezést használni. Tudjuk, hogy a nemzetközi 
egyezmények ezt így szerepeltetik, de attól még nem kell nekünk ezt – elnézést kérek – a 
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butaságot átvenni. Mi nagyon élesen ellene vagyunk az ilyen megoldásoknak. Ezek mindig 
arra vezetnek egyébként, hogy protestálásra kényszerítik az embert, és tulajdonképpen a Ház 
megóvni kívánt tekintélye pont azzal fog sérülni, hogy egy önkényeskedő levezető elnöki 
szómegvonás miatt aztán – hogy úgy mondjam – beindulnak a különböző ellenreakciók, és ez 
pont nem kívánt hatásokhoz vezet.  

 
ELNÖK: Képviselő asszony!  
 
LENDVAI ILDIKÓ (MSZP): Szintén ehhez szólnék hozzá. Az ellen nekem nincs 

kifogásom, amit a kolléga negatívan kommentált. Azt én érteni vélem, hogy ha egy nemzeti, 
vallási satöbbi közösséget sértenek, akkor ne három nekifutást kelljen kivárni, amire azt 
mondják, hogy ebből elég. De nem csak ez van a paragrafusban, hanem vagylagosan ott van 
az Országgyűlés tekintélyének megsértése is. Ez egy gumiparagrafus. Ezt a házelnökre bízni 
úgy, hogy ha úgy véli, hogy valaki megsértette az Országgyűlés tekintélyét bármivel, és akkor 
ez a szankció rögtön bekövetkezhet, ezt nem tudjuk támogatni, épp ezért tartózkodni fogunk. 
Az egyik fele rendben van nekünk, de a másik fele végzetesen nincs rendben.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ki támogatja a módosító javaslatot? (16) Ki nem 

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

A kiegészítő ajánlás 42. pontjában az Alkotmányügyi bizottság a törvényjavaslat 
39. §-ában az Ogytv. V/A. fejezetének módosítását javasolja. Ez a szószólók jogállását 
pontosítja. Kinek van kérdése, észrevétele? (Nincs jelentkező.) Ki támogatja a módosító 
javaslatot? (16) Ki nem támogatja? (0) Ki tartózkodott? (4) Megállapítom, hogy a bizottság 
támogatja a módosító javaslatot.  

A kiegészítő ajánlás 45. pontjában az Alkotmányügyi bizottság a törvényjavaslat 
39. §-ában az Ogytv. 61/A. § (2) bekezdés a) és b) pontja módosítását javasolja. Kinek van 
kérdése, észrevétele? (Nincs jelentkező.) Ki támogatja a módosító javaslatot? (16) Ki nem 
támogatja? (0) Ki tartózkodott? (4) Megállapítom, hogy a bizottság támogatja a módosító 
javaslatot.  

A kiegészítő ajánlás 78. pontjában az Alkotmányügyi bizottság a törvényjavaslat 
69. §-a elhagyását javasolja. A változtatás annyi, hogy a „nemzetiségeket érintően” 
szövegrész helyett a „nemzetiségek érdekeit, jogait érintően” szöveg lép hatályba. Kinek van 
kérdése, észrevétele? (Nincs jelentkező.) Ki támogatja a módosító javaslatot? (Szavazás.) 
Megállapítom, hogy a bizottság 20 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja a módosító 
javaslatot.  

A kiegészítő ajánlás 81. pontjában – amely összefügg a 101. ajánlási ponttal – az 
Alkotmányügyi bizottság a törvényjavaslat 73. §-a módosítását javasolja. Kinek van kérdése, 
észrevétele? (Nincs jelentkező.) Ki támogatja a módosító javaslatot? (16) Ki nem támogatja? 
(2) Ki tartózkodott? (2) Megállapítom, hogy a bizottság támogatja a módosító javaslatot.  

A kiegészítő ajánlás 84. pontjában az Alkotmányügyi bizottság a törvényjavaslat 
76. §-ában a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 41. § (3) bekezdése módosítását 
javasolja. Kinek van kérdése, észrevétele? (Nincs jelentkező.) Ki támogatja a módosító 
javaslatot? (16) Ki nem támogatja? (0) Ki tartózkodott? (4) Megállapítom, hogy a bizottság 
támogatja a módosító javaslatot.  

A kiegészítő ajánlás 86. pontjában az Alkotmányügyi bizottság a törvényjavaslat 
79. §-ában az egyes közjogi tisztségviselők esküjéről és fogadalmáról szóló 2008. évi XXVII. 
törvény 1. §-a módosítását javasolja. Kinek van kérdése, észrevétele? (Nincs jelentkező.) Ki 
támogatja a módosító javaslatot? (16) Ki nem támogatja? (0) Ki tartózkodott? (4) 
Megállapítom, hogy a bizottság támogatja a módosító javaslatot.  
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A kiegészítő ajánlás 91. pontjában – amely összefügg a 102. ajánlási ponttal – az 
Alkotmányügyi bizottság a törvényjavaslatot új 87. §-sal és azt megelőző új 16. alcímmel – a 
nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvényt érintően – javasolja kiegészíteni. 
Kinek van kérdése, észrevétele? (Nincs jelentkező.) Ki támogatja a módosító javaslatot? (16) 
Ki nem támogatja? (0) Ki tartózkodott? (4) Megállapítom, hogy a bizottság támogatja a 
módosító javaslatot.  

A kiegészítő ajánlás 95. pontjában az Alkotmányügyi bizottság a törvényjavaslat 
89. §-ának és az azt megelőző 18. alcímének a módosítását javasolja. Kinek van kérdése, 
észrevétele? (Nincs jelentkező.) Ki támogatja a módosító javaslatot? (18) Ki nem támogatja? 
(0) Ki tartózkodott? (2) Megállapítom, hogy a bizottság támogatja a módosító javaslatot.  

A napirendi pont tárgyalását lezárom.  

Egyes házszabályi rendelkezésekről szóló határozati javaslat (H/13253. szám)   
(Rogán Antal, Gulyás Gergely, dr. Cser-Palkovics András (Fidesz), Harrach Péter, dr. 
Rétvári Bence és dr. Rubovszky György (KDNP) képviselők önálló indítványa)   
(Az Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottság által benyújtandó, a bizottság 
feladatkörébe tartozó módosító javaslatok megvitatása) 

2. napirendi pontunk az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló határozati 
javaslathoz benyújtott és a bizottság feladatkörébe tartozó módosító javaslatok megvitatása. A 
H/13253/45. számú bizottsági módosító javaslatból dolgozunk.  

A 18. ajánlási pont szerint a határozati javaslat 33. § (2) bekezdése módosul. Ez egy 
abszolút technikai módosító indítvány, a házelnöknél kell mindent bejelenteni. Csak 
általánosságban tisztázzuk, hogy minden irományt. Ki támogatja a módosító javaslatot? (16) 
Ki nem támogatja? (0) Ki tartózkodott? (4) Megállapítom, hogy a bizottság támogatja a 
módosító javaslatot.  

A 24. ajánlási pont szerint a határozati javaslat 38. § (2) bekezdés a), d) és i) pontja 
módosul. Ki támogatja a módosító javaslatot? (16) Ki nem támogatja? (0) Ki tartózkodott? (4) 
Megállapítom, hogy a bizottság támogatja a módosító javaslatot.  

 
LENDVAI ILDIKÓ (MSZP): Elnézést kérek, hogy utólagos reflexem van, de nyilván 

utólag is el tudja nekem a 24-esről magyarázni elnök úr, ez azt jelenti-e, hogy a nemzetiségi 
képviselő az ellenzéki képviselők időkeretében szólhat.  

 
ELNÖK: Igen. (Lendvai Ildikó: Itt kapok frászt!) Két lehetőség van. Az egyik, ha 

olyan törvényt tárgyalunk, ami nemzetiségi törvény, ebben az esetben ő külön időkeretet kap. 
(Lendvai Ildikó: És ha nem?) Ha olyan törvényt tárgyalunk, ahol nem, akkor egy független 
képviselő időkeretének erejéig az ellenzék időkeretéből részesedik.  

 
LENDVAI ILDIKÓ (MSZP): De miért? Az egész nemzetiséget ellenzéknek tartjuk? 

Ennek olyan sajtója lesz! Nem ajánlanám, hogy ezt komolyan vegyük.  
 
ELNÖK: Ez csak az időkeretre vonatkozóan van így. (Lendvai Ildikó: Ezt értem én.) 

Egyértelműen tisztázza a javaslat, hogy a nemzetiségi képviselő nem számít ellenzéki 
képviselőnek. (Lendvai Ildikó: Ez arról szól, amit mondok.) Kétségkívül, hogy az időszámítás 
tekintetében valahova számítani kell az időkeretet, de ez egy független képviselő időkerete a 
konkrét esetben. Eddig nem volt nemzetiségi képviselő, tehát eddig nem lehetett ezt 
alkalmazni.  

 
LENDVAI ILDIKÓ (MSZP): Eddig nem volt nemzetiségi képviselő, ezt észrevettem, 

no de biztos, hogy jó ez a megoldás? Most a választások előtt nem az ellenzék és nem a 
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leendő kormányoldal nevében beszélek, hanem isten bizony közérdekből. Jó-e nekünk, hogy 
bármilyen módon a nemzetiségek képviselőjét, akár ilyen technikai értelemben is az 
ellenzékhez soroljuk? Hát ez maga az abszurdum. Értem én, hogy nem képviselő úr találta ki.  

 
ELNÖK: De, még a felelősség is az enyém érte. Ezt megfontoljuk. Kifejezetten 

törekedtünk arra, hogy amikor meghatározzuk a kormánypárti és az ellenzéki frakciókat, 
akkor egyértelmű legyen, hogy a nemzetiségi képviselő nem tartozik az ellenzékhez. 
Valószínűleg a viselkedésüket tekintve sem fognak odatartozni, ha lesznek. Az időkeretnél 
erre nem voltunk tekintettel. Megfontolás tárgyává tesszük. Egyébként pedig már szavaztunk 
róla.  

 
LENDVAI ILDIKÓ (MSZP): Már szavaztunk róla, csak későn kaptam észbe.  
 
ELNÖK: Előfordult már, hogy az Országgyűlés plenáris ülése másként szavazott, mint 

a bizottság. Majd megfontoljuk. Hozzáteszem, hogy egy tisztán technikai vagy inkább 
elméleti kérdésről van szó, hiszen itt 2 meg 4 perces időkeret lehetséges, de az elvi felvetést 
vesszük.  

 
LENDVAI ILDIKÓ (MSZP): Ha ez csak technikai kérdés, akkor számíthat a 

kormányoldal időkeretéhez is.  
 
ELNÖK: Az elvi részt vesszük és megfontoljuk.  
A 26. ajánlási pont szerint a határozati javaslat 38. § (4) bekezdése módosul. Ki 

támogatja a módosító javaslatot? (16) Ki nem támogatja? (0) Ki tartózkodott? (4) 
Megállapítom, hogy a bizottság támogatja a módosító javaslatot.  

A 75. ajánlási pont szerint a határozati javaslat 80. § (4) bekezdése módosul. Ki 
támogatja a módosító javaslatot? (Szavazás.) Megállapítom, hogy a bizottság 20 igen 
szavazattal, egyhangúlag támogatja a módosító javaslatot.  

A 78. ajánlási pont szerint a határozati javaslat 62. alcíme elmarad, egyidejűleg a 
határozati javaslat további szerkezeti egységeinek számozása és az arra vonatkozó merev 
hivatkozások értelemszerűen változnak. A népi kezdeményezés megszűnt a népszavazási 
törvényben. Mivel ott ezt a vitát lefolytattuk, függetlenül attól, hogy ki értett vele egyet és ki 
nem, most kénytelenek vagyunk ezt a házszabályban is átvezetni. Gaudi képviselő úr!  

 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): A népi kezdeményezés mint intézmény 

kikerült az alkotmányos rendszerből. Ez ezek szerint a házszabályból való kivételét jelenti 
ennek a rendelkezésnek.  

 
ELNÖK: Igen, mert különben alkotmányellenes lenne a házszabály.  
 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Nem örülünk ennek, nem szavazzuk meg.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Egyelőre a szavazatokhoz szóbeli indoklást nem kell 

fűzni és nem is szóban kell közölni a szavazási szándékot.  
Ki támogatja a módosító javaslatot? (16) Ki nem támogatja? (4) Ki tartózkodott? (0) 

Megállapítom, hogy a bizottság támogatja a módosító javaslatot.  
A 94. ajánlási pont szerint a határozati javaslat 106. §-a módosul. Ki támogatja a 

módosító javaslatot? (16) Ki nem támogatja? (2) Ki tartózkodott? (2) Megállapítom, hogy a 
bizottság támogatja a módosító javaslatot.  
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A 113. ajánlási pont szerint a határozati javaslat 159. §-a új 5. ponttal egészül ki, 
egyidejűleg a határozati javaslat további szerkezeti egységeinek számozása értelemszerűen 
változik. Felhívom képviselő asszony figyelmét arra, mi is abból indultunk ki – ez a 113. 
ajánlási pontból is látszik –, hogy még véletlenül se tűnjön ellenzéki képviselőnek a 
nemzetiségi képviselő. Parancsoljon!  

 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Ebből az következik, hogy a független 

képviselő viszont ellenzéki képviselőnek számít. Jól értelmezzük a helyzetet?  
 
ELNÖK: A független képviselő természetesen ellenzékinek számít, a nemzetiségi nem 

számít ellenzékinek, ugyanis a független képviselők eddig is mindig az ellenzékhez 
számítottak.  

 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Bocsánatot kérek, ez igazából még nem 

lefutott vita nálunk. Persze lehet, hogy a következő ciklusban már nem lesz szokás a vita, de 
merüljünk már el egy picit ennek a részleteiben. Egy független képviselő valószínűleg attól 
független, hogy utálja a pártokat, se a kormánypártokkal, se az ellenzéki pártokkal nem kíván 
közös munkát kifejteni, hanem az őt megválasztott képviselőket kívánja képviselni, és nem 
kíván se ide, se oda tartozni. Miért kell őt besorolni ellenzékinek? Ezt nem igazán értjük. 
Adott esetben miért ne támogathatná a kormányt egy független képviselő? Miért nincs egy 
független kategória? Ezt hiányoljuk.  

 
ELNÖK: A képviseleti demokráciákban a képviselők általában a választóikat 

képviselik, e tekintetben tehát a független képviselő nem üt el a kormánypárti képviselőtől. 
1998 és 2002 között volt egy alkotmánybírósági döntés, amely a médiakuratóriumok kapcsán 
született, és amely azt tette egyértelművé, hogy a kormánykoalícióhoz azok a képviselők 
sorolhatók, akik a kormánykoalíciós megállapodást aláíró frakcióknak a tagjai. Ez ennek a 
következetes végig vitele. Tessék parancsolni!  

 
LENDVAI ILDIKÓ (MSZP): Ha ezt nem mondja elnök úr, akkor hallgatok szépen és 

simán tartózkodom. De ugyanez az alkotmánybírósági döntés a médiakuratóriumok dolgában 
az úgymond függetleneket, akik ott maradtak, mert nem tartoztak az aktuális parlamentnek se 
a kormánypártjához, se az ellenzékéhez, nem engedte az ellenzékhez se számolni. Félreértés 
ne essék, hanem kvázi harmadik csoportként volt ott. Tehát ez speciel nem az, amire 
hivatkozni tetszik az Alkotmánybíróságnál.  

 
ELNÖK: A különbség annyi, hogy a médiakuratóriumok tekintetében ott a 

kuratóriumi delegáltakról volt szó. Azoknak a delegáltaknak a státusza nem volt se 
kormánypárti, se ellenzéki, akiknek a pártja már nem rendelkezett a parlamentben 
képviselettel. De ennek kapcsán értelmezte az Alkotmánybíróság azt, hogy a parlamentben ki 
számít ellenzékinek és ki számít kormánypárti képviselőnek, és azt mondta, hogy a 
kormánykoalíciós szerződést aláíró pártok képviselői azok, akik odatartoznak. Tehát nemcsak 
a kurátorokra, hanem a képviselőkre vonatkozó része is volt a döntésnek.  

Zagyva képviselő úr is hozzá kíván szólni. Parancsoljon!  
 
ZAGYVA GYÖRGY GYULA (Jobbik): Ez a javaslat úgy van megfogalmazva, 

mintha Magyarországon független képviselő nem nyerhetne választást.  
 
ELNÖK: Miért ne nyerhetne?  
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ZAGYVA GYÖRGY GYULA (Jobbik): A mostani parlamentben van olyan független 
képviselő, aki függetlenként indult el a választáson és függetlenként nyert. Őt ne keverjük már 
össze azokkal a képviselőkkel, akik pártszínekben jutottak be, utána kiléptek a pártjukból és 
függetlenné váltak. Van egy olyan lehetőség – nagyon kevés példa van rá, mert nagyon ritkán 
szoktak képviselők választást úgy nyerni, hogy függetlenként indulnak el, de azért nagyritkán 
előfordul –, hogy függetlenként, mindenféle párttámogatás nélkül indul el valaki a választáson 
és úgy nyeri meg azt a körzetet, ahol elindult. Utána őt ne nevezzük már ellenzékinek! Ez egy 
logikai bukfenc. Lehet, hogy a kormánypártnál beleférnek ilyen logikai bukfencek, az elmúlt 
három és fél évben találkoztunk egy párral, de azért hadd hívjuk már fel a figyelmet arra, 
hogy ez egy logikai bukfenc.  

 
ELNÖK: Én szívesen folytatok jogelméleti vitákat, de egyelőre minden hibánk 

ellenére van egy alkotmánybírósági döntés, ami többnyire irányadó. Most ne menjünk bele 
abba, hogy mennyire, de van egy alkotmánybírósági döntés, amely irányadó. Értem, hogy 
Zagyva képviselő úr nem ért egyet az Alkotmánybíróság döntésével, nekünk is volt már ilyen. 
Egyelőre maradjunk annyiban, hogy egy független képviselő úgy politizál, ahogy akar, 
természetesen az Országgyűlésbe bejuthat, plusz jogosultságot élvez például a juttatások 
képviselői kerete tekintetében, de ettől még valahova be kell sorolni, és az Alkotmánybíróság 
döntése szerint a kormánykoalíció tagjaihoz nem lehet besorolni.  

Gaudi-Nagy Tamásnak utolsó körben adom meg a szót egy rövid hozzászólásra.  
 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Ez teljesen érthető. Ha az Alkotmánybíróság 

határozatát végiggondoljuk, akkor egyetlenegy következtetésre tudunk jutni, ami következik 
az Alkotmánybíróság határozatából, hogy nem tekinthető kormánypárti képviselőnek. De 
ebből nem következik az, hogy ellenzékinek kell tekinteni. Létre lehet hozni és létre is kell 
hozni egy harmadik csoportot, a függetlenek csoportját. Csak példaként mondom, hogy az 
Európa Tanács parlamenti közgyűlésében, ahol együtt vagyunk képviselők, van ilyen. Ilyenek 
a parlamenti csoporthoz vagy fő politikai csoportokhoz nem tartozó képviselők. Én is ott 
működök, hatvanketten vagyunk és meglehetős szabadsággal végezzük a munkát. No jó, az 
más egy kicsit, ott nincs kormány, ellenzék satöbbi, és ugyanez van az Európai Parlamentben 
is. Ha vannak ilyen intézményes modellek, akkor nem tudom, hogy mi miért nem ebbe az 
irányba megyünk. Az Alkotmánybíróság határozatait pedig jelentés mértékben zárójelbe tette 
az új Alaptörvény megalkotása és az ahhoz kapcsolódó számos szabály, ezt pont Gulyás 
képviselőtársunk tudja a legjobban. Szerintem  nem kell, hogy olyan nagyon kötve legyünk a 
korábbi Alkotmánybíróság, a sólyomi Alkotmánybíróság szellemiségéhez és lenyomatához.  

 
ELNÖK: Külön konferenciát fogunk erről rendezni. Viszont most kérem 

képviselőtársaimat, miután mindenkinek megismertük a jogelméleti fejtegetését, szavazzunk. 
Képviselő asszony még szót kér? (Lendvai Ildikó: Igen.) Parancsoljon, képviselő asszony!  

 
LENDVAI ILDIKÓ (MSZP): Elnézést kérek, hogy még egyszer szólok, csak még 

egyszer pontosítanám, hogy igen, a kuratóriumról szól az a döntés, amire hivatkozik elnök úr, 
és az a mondat is tételesen szerepel benne, hogy ellenzékhez sem sorolható. Ha ezt mindkét 
oldalon következetesen alkalmazzuk, akkor sehova se sorolható.  

Őszintén szólva nem kötekednék itt két órával az eredetileg tervezett időpont után, de 
egy szempontot mégis szóvá tennék. Ugyan úgy látom, hogy egy módosító indítvány a 
házszabályban a tervezetthez képest ezen változtat, de ezek szerint az elvi lehetőség fennáll. A 
házszabály tervezetében például még az volt írva, hogy bizonyos házszabálytól való 
eltéréshez kell öt ellenzéki képviselőnek is a hozzájárulása. Mondom látom, hogy adtak be 
módosítót, még nem tudjuk, milyen módosító lesz elfogadva, de ez például azt is mutatja, 
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hogy van adott esetben nemcsak időkeret és technikai jelentősége annak, hogy kit számítunk 
ellenzéknek és kit nem. Egy ilyen tervezett esetben, amikor bármikor előállhat újfent, hogy 
valaki majd módosítja még a házszabályt, nagyon komoly tartalmi jelentősége is van a 
dolognak. Tehát nem technikai ok az, ami miatt ezen rágódunk. Azt szeretném én is 
leszögezni, én sem gondolom, hogy a kormánypárthoz lehet sorolni, de azt szeretném, hogy 
sehova se sorolódjon, ahogy ez ténylegesen létezik is.  

 
ELNÖK: Jelzem, hogy a kétharmadnak és az öt ellenzéki képviselőnek azért nem lesz 

jelentősége, mert el fogjuk fogadni a négyötödre való visszatérést, már csak azért is, mert ez 
ellenzéki követelés volt a vitában. (Lendvai Ildikó: Honnan tudja, hogy mit fogadunk el?) 
Jelzem, hogy ezt nagy valószínűséggel meg fogja szavazni a Ház, de ha nem így lesz, akkor 
utána képviselő asszony majd számon kérheti.  

A másik észrevételem pedig az, hogy az eddigi gyakorlat is az volt és most is van 
olyan vizsgálóbizottság, ahol van független képviselő, és az ellenzékhez számít a paritásos 
bizottságoknál. Ennek igenis van jelentősége. Az volt az eddigi gyakorlat, hogy az 
ellenzékhez számított. De szerintem külön folytassuk majd le ezt a vitát, most pedig 
szavazzunk.  

Wittner Mária képviselő asszony kér még szót. Tessék parancsolni!  
 
WITTNER MÁRIA (Fidesz): Azért egyet nem szabad elfelejteni, és már évek óta 

figyelem ezt a folyamatot a független képviselőkkel kapcsolatban. Nekem a megállapításom 
az, amit igazolt a későbbiek tevékenysége is, hogy csak önmagától független, de a pártjától 
nem, aki beküldte függetlennek.  

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Kérdezem, hogy ki támogatja a 113. számú módosító 

indítványt. (16) Ki nem támogatja? (4) Ki tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a bizottság 
támogatja a módosító javaslatot.  

Miután további módosító indítvány nincs, a napirendi pont tárgyalását lezárom.  

Egyebek 

Utolsó napirendi pontunk az egyebek. Van-e valakinek kérdése, megjegyzése az 
egyebek között? Lendvai Ildikó képviselő asszony!  

 
LENDVAI ILDIKÓ (MSZP): Az egyebekben szeretném elmondani a következőt. Még 

Lukács elnök úrnak tettem a múlt héten egy írásbeli javaslatot arra nézve, hogy a 
bizottságunk, amíg léteznek üléseink, tűzze napirendre a közelmúlt nagyon sok vitát kiváltó 
kérdései következtében részint a holokauszt emlékév előkészítését, amihez ilyen-olyan 
minőségünkben van közünk, részint meg – mert ezt most az ember egy kisebesedett felületnek 
érzi – azokat a vitákat, amelyek a történelmi emlékezet kapcsán rossz hangulatot, sok vitát és 
ilyen-olyan veszélyeket jeleztek előre az emlékévvel kapcsolatban.  

Lukács elnök úr felelt is egy szép hosszú levélben, amelyben elismerte, hogy ez egy 
nagyon fontos kérdés, és azt mondta – ami igazán megtisztelő –, hogy sokat gondolkodott a 
felvetésemen. Végül is, ha jól értem, mert nem egészen egyértelmű a levél, de én úgy 
értettem, hogy nemmel válaszolt, arra való hivatkozással, hogy a bizottság nem fog tudni a 
tárgyilagosság igényének és a kellő előkészítettségnek megfelelni. Ha nem haragszanak, én 
ezt általában is egy veszélyes érvelésnek érzem, hogy egy parlamenti bizottságra azt mondjuk, 
hogy nem képes valamilyen kérdésben tisztességes vitát lefolytatni. Értem persze Lukács 
elnök úr keserű tapasztalatait, de mi mégis egy parlamenti bizottság vagyunk.  

Ezért tisztelettel megismételném a javaslatot. Elnök úrnak nyilván lesz módja majd a 
levelet is tanulmányoznia, amelyben a javaslat megtétetett, meg az előző elnök úr válaszát is. 
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De mivel megy az idő, tisztelettel föl szerettem volna hívni a figyelmét, hogy van egy ilyen 
javaslat. Nem szeretnék odáig elmenni, hogy feltétlenül öt képviselővel hívassak össze egy 
ülést – ez se látszik lehetetlennek, meg kel jegyeznem –, jobb szeretném, ha békésen lehetne 
megállapodni a napirendre tűzés kérdésében. Köszönöm szépen. Ennyi.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Úgy veszem, mintha nekem írta volna képviselő asszony 

és természetesen elnök úr válaszát is, mintha én írtam volna, de meg fogom nézni és a 
következő bizottsági ülésen visszatérünk rá. Parancsoljon, képviselő úr!  

 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Köszönöm szépen. Fontos kérdést vetett föl 

Lendvai képviselő asszony, figyelemmel arra, hogy valóban nagyon komoly viták övezik a 
tervezett Holokauszt Központ felállítását, figyelemmel arra, hogy már olyan tekintélyek, mint 
Konrád György és Schweitzer volt főrabbi úr is nagyon határozottan opponálják ennek a 
tervnek a kivitelezését. Nyilván itt vannak költségvetési problémák is, hiszen 6,2 milliárd 
forint összegről van szó, ami a tiltakozásunk ellenére meg lett szavazva. Azonban azt hiszem, 
hogy ez egy mindenképpen megbeszélendő kérdés, én tehát támogatom a magam részéről 
ennek a kérdésnek a napirendre emelését. Én nemrégiben írásbeli kérdést intéztem a 
nemzetgazdasági miniszter úrhoz, illetve Balog miniszter úrhoz ezzel az egész beruházással 
kapcsolatban, amelyre kaptam egy részletes levelet, amelyben, meg kell mondanom őszintén, 
hogy egy holokauszt-relativizálást ír le a miniszterelnök-helyettes úr, hiszen úgy fogalmazott, 
hogy az emberiség történelmének eddigi egyik legnagyobb gonosztettét relativizálni 
méltatlan. Hivatalos kormányzati körök és a világ megmondó emberei a legnagyobbnak 
tekintik, itt tehát valami ellentmondást vélek felfedezni a kettő között. Hozzáteszem, ez nem a 
saját véleményem, csak mint egy ellentmondást észlelem.  

Mindenképpen kellene erről beszélnünk, már csak azért is, mert mi továbbra is 
fenntartjuk, hogy a Terror Háza Múzeum, illetve a Páva utcai Emlékközpont igenis alkalmas 
arra, hogy hitelesen bemutassa azokat az eseményeket, amelyek Magyarországon történtek. Jó 
lenne kialakítani egy olyan múzeumot, amely valóban a valóságot mutatja be, azokkal a 
tényekkel, adatokkal és számokkal megtámogatva, amelyek vitán felül állnak, és amelyeket 
alátámasztanak a kor dokumentumai. Tehát támogatjuk Lendvai képviselő asszony javaslatát. 
Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Eltekintve a miniszterelnök-helyettesi levéllel kapcsolatos 

fölösleges és szükségtelen iróniától, megköszönöm képviselő úr hozzászólását, és ha az 
egyebekben más hozzászólás nincs, az ülést bezárom. Mindenkinek köszönöm a részvételt.  

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 19 óra 23 perc)  
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