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Napirendi javaslat  

 
1. A Kolontár melletti vörösiszap-tározó átszakadása miatt bekövetkezett környezeti 

katasztrófával kapcsolatos felelősség feltárását és a hasonló katasztrófák jövőbeni 
megakadályozását célzó országgyűlési vizsgálóbizottság vizsgálatának 
eredményéről szóló jelentés elfogadásáról szóló határozati javaslat (H/4796. szám)  
(A Kolontár melletti vörösiszap-tározó átszakadása miatt bekövetkezett környezeti 
katasztrófával kapcsolatos felelősség feltárását és a hasonló katasztrófák jövőbeni 
megakadályozását célzó országgyűlési vizsgálóbizottság önálló indítványa) 
(Módosító javaslatok megvitatása) 
(Előterjesztőként) 

 
2. Egyebek 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 8 óra 40 perc)  

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása  

KEPLI LAJOS (Jobbik), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó reggelt 
kívánok! Sok szeretettel köszöntöm a bizottság megjelent tagjait és a bizottság munkája iránt 
érdeklődőket. A mai bizottsági ülésünk egyetlen napirendi pontja a jelentéshez, illetve a 
határozati javaslathoz a Magyar Szocialista Párt képviselői által benyújtott módosító 
indítvány megtárgyalása, illetve az erről történő döntéshozatal. 

Megállapítom, hogy az ülés határozatképes és megkérdezem, hogy ki az, aki a 
kiküldött napirendi pontokkal egyetért, kérem kézfelemeléssel jelezze. (Szavazás.) Jó, tehát 
akkor meg is kezdjük az ülést. 

A Kolontár melletti vörösiszap-tározó átszakadása miatt bekövetkezett környezeti 
katasztrófával kapcsolatos felelősség feltárását és a hasonló katasztrófák jövőbeni 
megakadályozását célzó országgyűlési vizsgálóbizottság vizsgálatának eredményéről 
szóló jelentés elfogadásáról szóló határozati javaslat (H/4796. szám) (A Kolontár melletti 
vörösiszap-tározó átszakadása miatt bekövetkezett környezeti katasztrófával 
kapcsolatos felelősség feltárását és a hasonló katasztrófák jövőbeni megakadályozását 
célzó országgyűlési vizsgálóbizottság önálló indítványa) (Módosító javaslatok 
megvitatása) (Előterjesztőként) 

Megadnám a szót a módosító javaslatok indoklására Gőgös Zoltán alelnök úrnak. 
 
GŐGÖS ZOLTÁN (MSZP): Köszönöm, elnök úr, a szót. Ebben a módosító 

javaslatban mi próbáltuk azt a hibát korrigálni, amit mi folyamatosan mondtunk, hogy a 
bizottság alapvetően ne csak a katasztrófához vezető utat, hanem az azóta történteket is 
vizsgálja, és ez egy feladat-meghatározás és beszámolási kötelezettség is lenne a kormánynak. 
Ebben tételesen felsoroltuk, hogy mit kellene tisztázni ebben a körben. Volt nekünk egy 
másik vizsgálóbizottsági kezdeményezésünk is, amihez a kormánypárt nem adta a nevét, tehát 
nem engedte el ezt a bizottságot. Ez a módosító javaslat tenné teljessé ezt a bizottsági munkát, 
hiszen egy része többek között arra a jelentésre épül, ami a kezünkben van. Egy korrekció 
lenne a jelentéssel kapcsolatban, hogy nem elfogadásról, hanem tudomásulvételről tennénk 
javaslatot a parlamentnek, és az összes többi pedig alapvetően részben a katasztrófa 
előzményei, részben pedig az azóta eltelt időszakról történő kormányzati beszámolóról 
szólna. Ezért kérem én, hogy a bizottság előterjesztőként ezt a módosító javaslatot támogassa, 
és épüljön be a jelentés mellékletébe, a jelentésbe, hogy tudjunk ezzel tovább foglalkozni, 
hiszen nincsen lezárva a történet, úgy gondoljuk. 

 
ELNÖK: (Jelzésre:) Megadom a szót Kovács Tibornak. 
 
KOVÁCS TIBOR (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretném felhívni 

képviselőtársaim figyelmét is arra, és folytatva azt, amit Gőgös képviselő úr mondott, ez egy 
olyan történet, aminek most sincs vége. Egészen elképesztőnek és érthetetlennek tartjuk, hogy 
most már menetrendszerűen a kormánypártok semmi olyat nem hajlandók vizsgálóbizottság 
keretében vizsgálni, ami a Fidesz-kormány idején történt. Ezt az általános vitában is 
elmondtam, és hangsúlyoztam. ’98 és 2002 között a Fidesz egyetlenegy vizsgálóbizottság 
létrehozását sem támogatta, így aztán nem is jött létre egyetlenegy vizsgálóbizottság, most 
pedig azt a gyakorlatot követik, hogy a kormány tevékenysége alatt történtekről szó se essék 
természetesen – idézőjelben – és minden egyéb és minden rossz, ami történt az 2002-2008-ra 
vezethető vissza. Hogy ha őszinte a kormánypártok szándéka, hogy feltárjon mindent, ami 
akár ezzel a szerencsétlen balesettel kapcsolatban történt, és annak a következményeit, mert 
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hiszen hozzátartozik egy ilyen kivizsgáláshoz az is, hogy megtörtént a baleset, milyen 
lépéseket tett az aktuális hatóság, kormányzat. Ezek a lépések megfelelőek voltak-e, mert ez 
ugyanúgy hozzátartozik az eseményhez. Lehet belőle tanulni, hogy esetleg mit csináltak jól, 
mit nem csináltak jól, minek van jól kialakított rendszere, minek nincs kialakított rendszere. 
Egészen elképesztőnek és furcsának tartjuk azt, hogy nem nyilatkozik a kormány meg a 
kormánypártok arról, hogy az összegyűlt katasztrófaalapot milyen módon használják föl, és 
hogy megfelel-e ez a használat annak a szándéknak, amit az adományozók adtak annak 
idején. Ezt magánemberek, gazdasági társaságok adták össze, 2 milliárd forintot megközelítő 
nagyságrendű forrást. Közpénzről van szó, és nem vizsgálhatjuk azt, hogy a kormány hogyan 
bánt ezzel a közpénzzel, mire költötték. Ezt mi elfogadhatatlannak tartjuk, és ezért is 
nyújtottuk be ezt a módosító indítványt, hogy történjen meg, ismerhessék meg nemcsak a 
parlamenti képviselők, hanem az adományozók is azt, hogy mi történt a pénzükkel. 
Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, Ékes képviselő úré a szó. 
 
ÉKES JÓZSEF (Fidesz): Köszönöm, elnök úr, a szót. Szóval valahogy furcsa, mert két 

módosító indítvány van, és egyből a 2-es módosító indítvánnyal kezdték az érvelést az 
ellenzéki képviselők. Én szeretném ugyanazt elmondani, amit a parlamentben is elmondtam. 

Amikor a bizottság megalakult, akkor azon a területen a kármentesítés zajlott. 
Kárenyhítés akkor még el sem kezdődött. A parlament, amikor elfogadta a vizsgálóbizottság 
felállítását, meghatározta a vizsgálóbizottság tevékenységi körét, és ez 2010 decemberében 
volt, akkor még a kárenyhítésről szó sem volt, az később kezdődött. 

A másik dolog pedig, amit ki szeretnék hangsúlyozni, hogy a kármentő alapba befolyt 
összegnél például tudomásom szerint, odavittem a tajvani nagykövet asszonyt is, mert nekem 
nagykövet, aki kimondottan mindegyik településnél 30 ezer dollárt adományozott a 
településeknek, kihangsúlyozta, hogy a települések fejlesztésére kívánja adni. Honnan tudja 
ön azt megállapítani, hogy az a rengeteg adományozó milyen célra és célzattal adta az 
adományokat? 

Másik dolog, amit ki szeretnék külön hangsúlyozni, hogy tegye fel mindenki magában 
a kérdést, hogy a települések, a közösségek sérültek-e. Csak az állampolgárok vagyonai 
sérültek vagy a közösségi vagyonok is sérültek? Mert ha a közösségi vagyonok is sérültek, 
akkor teljesen természetes, hogy a források elosztásában a közösségi beruházásoknak is olyan 
szinten kell szerepelni, hogy valóban ne csak az állampolgár javai kerüljenek rendezésre, 
hanem a közösségi javak is kerüljenek helyreállításra úgy, hogy valóban ezeknek az 
állampolgároknak, akik ott élnek, legyen jövőképük is a saját településükkel kapcsolatban, 
hisz itt a kérdésekben van olyan, hogy aktív elvándorlók, meg nem tudom, micsoda. 
Próbáljon meg azokra is kitérni, meg hogy a lakások épületgépészeti hasznosítása miért csak 
2007-től.  

Valahogy furcsának tartom, hogy belekeverünk olyan dolgokat, ami más parlamenti, 
bizottsági és döntési jogkörnek a kompetenciája. Úgy érzem, hogy teljesen felesleges ezzel 
terhelni magát a parlamentet és a bizottságot. A bizottságnak megvolt a saját feladatköre. Én 
úgy érzem, azt teljesítette, amikor lezárta a jelentéssel a bizottsági tevékenységét, és a 
parlament elé került az az előterjesztés, ami jelen pillanatban ott van. 

Szeretnék egy dologra emlékeztetni. Ugye vissza tetszenek emlékezni, amikor Sisák 
Imre több éven keresztül Lamperth Mónikának föltette a kérdést, hogy Pásztó mikor kapja 
meg a vis maior keretet, azt a 100 millió forintot, amikor a hidat is elmosta az árvíz? Ugye 
vissza tetszik rá emlékezni, Kovács Tibor? (Kovács Tibor: Száz ilyen eset van a Fidesz-
kormány idején.) Csak az a nagy helyzet, hogy az önök idejében az égadta világon nem épült 
semmi, még a vis maiort is alig akarták kifizetni. Ha már így megyünk visszafelé, és a 
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mutogatásban is visszafelé, akkor talán tegye a szívére a kezét, hogy volt-e eset arra, hogy az 
MSZP-kormány vagy más kormány tett-e hasonló jellegű tevékenységet, épített-e valamikor 
valamit a különböző károk esetén. Semmit az égadta világon.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. (Jelzésre:) Kovács Tibornak adom meg a szót. 
 
KOVÁCS TIBOR (MSZP): Köszönöm szépen. Képviselő úr, a vizsgálóbizottság 

kezdeményezésekor is a szocialista frakció kezdeményezte, hogy a vizsgálatok terjedjenek ki 
arra az időszakra. (Közbeszólásra.) Ezt mondjuk, hogy a Fidesz-kormány idején soha nem 
lehet olyan vizsgálatokat végezni, ami a Fidesz-kormányra vonatkozik. Nem lehetett ’98 és 
2002 között, meg nem lehet most sem, mert a Malév vizsgálóbizottságánál ugyanez a helyzet, 
itt a kolontári vizsgálóbizottságnál ugyanez a helyzet. Mondják meg akkor a kormánypárti 
képviselők egyébként, hogyha ezt természetesnek tartják, hogy miért nem lehet egy 
parlamenti vizsgálóbizottság keretében vizsgálni azt, hogy mi történt a katasztrófa után. 
(Gőgös Zoltán: Jóska, bent van, aláírtátok?) Be fogunk nyújtani ilyen javaslatot vagy 
országgyűlési határozati javaslat vagy vizsgálóbizottsági kezdeményezés formájában. Tudják 
nagyon jól a kormánypárti képviselők, hogy ehhez 78 képviselő aláírása szükséges, egyébként 
nem jön létre a bizottság. Példa nem volt rá, és szeretném emlékeztetni Ékes képviselő urat, 
hogy az MSZP-kormány idején minden, az ellenzék által kezdeményezett vizsgálóbizottság 
megalakult és működött. Az már más kérdés természetesen, hogy ezek a vizsgálóbizottságok 
milyen eredménnyel zárultak, mert tudnék én is példákat felhozni, hogy hogyan szabotálta 
például a Fidesz az egyes vizsgálóbizottságnak a működését, de akkor ne mutogassunk 
visszafelé. Csináljunk egy tabula rasat, és akkor az mondjuk, hogy na akkor mostantól kezdve 
vizsgáljuk azokat a dolgokat is, ami a Fidesz-kormány idején történt. 

 
ELNÖK: (Jelzésre:) Aradszki képviselő úr. 
 
DR. ARADSZKI ANDRÁS (KDNP): Először is elnézést kérek a késésért, én a 

Parlamentbe rontottam be, van ilyen. A másik, hogy én úgy látom, rossz helyen csönget már 
megint a szocialista párt. Először is a táncrendet a 2010-es választások meghatározták. Ezt 
követően nem is mi adtuk be a bizottság felállítására vonatkozó javaslatot, hanem egy 
ellenzéki párt képviselője, nevezetesen Kepli Lajos elnök úr. Ő úgy gondolta, hogy ilyen 
tartalommal, ilyen vizsgálati körben, gondolom, ugyanazzal a meghatározottságokkal 
gondolkozott ő is, ahogy Ékes képviselőtársam említette volt, hogy akkor még nem is lehetett 
arról szó, hogy a kártalanításokat vagy a kártérítéseket kezeljük. Hozzá kell tennem, ebből a 
szempontból azért, ha vizsgálni kellene, ha már nagyon akkurátusan kidolgozták a 
javaslatukat a szocialista párti képviselők, hogy vajon a MAL Zrt. kártérítési kötelezettségét 
miért nem vizsgálná esetleg. Most akkor egyszer így akarjuk, egyszer amúgy akarjuk.  

Abban az időben, amikor ezt a határozatot hozta az országgyűlés, erre volt kíváncsi a 
parlament többsége, erre volt kíváncsi a parlamenti képviselő úr, aki kezdeményezte ezt. Én 
úgy látom, még egyszer hangsúlyozom, hogy rossz ajtón tetszenek csöngetni. Van másik ajtó, 
tessék megpróbálni összegyűjteni a szükséges aláírásokat, és kezdeményezni az ilyen jellegű 
vizsgálatokat.  

Így is nagy vita volt abban, hogy ennek a bizottságnak a működése során olyan 
terjedelmű anyagokat kellett feldolgozni, hogy alig bírtuk befejezni a munkát, pedig elég 
hathatósan és eléggé gyakran üléseztünk és helyszíneken is gyakran megjelentünk. 
Meghallgattunk rengeteg embert ebben a kérdésben. Egyszerűen nem volt mandátumunk és 
időkeretünk sem lett volna ennek a vizsgálatnak a megtartására. Úgyhogy én határozottan azt 
mondom, hogy rossz ajtón tetszenek csöngetni.  

Köszönöm szépen. 
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ELNÖK: (Jelzésre:) Lasztovicza képviselő úr. 
 
LASZTOVICZA JENŐ (Fidesz): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Én teljes 

mértékben egyetértek Aradszki képviselőtársammal. Többek között például, ha csak nézzük a 
4-es pontot, ami a kármentesítő alapról szól, felhívnám a szocialista képviselőtársaim 
figyelmét, hogy eléggé határozottan meg lett jelölve, hogy a kármentő alapnak mi a feladata, 
mi a funkciója. Hogyha vennék a fáradtságot és utánanéznének annak az interneten, ahol meg 
lehet találni, hogy a kármentő alap mire lett felhasználva (Gőgös Zoltán: Ezt nem lehet, már 
mondtam először, legalább nézd meg.), azzal el lehet számolni. Ebben semmi titkos dolog 
nincs. Minden egyes döntés, amelyet a kármentő bizottság hozott, az védhető, és annak a 
szellemében történtek ezek a döntések, hogy azokat a közösségi célokat lehessen 
megvalósítani, amelyeket az ott élő emberek szeretnének. Sok olyan állítást tartalmaz itt ez a 
beadvány, hogy a civil szervezetekkel, a helyi emberekkel nem lett konzultálva, nem lett 
találkozó.  

Tisztelt Képviselő Úr! Amikor ez a katasztrófa megtörtént, akkor hetente 3-4 lakossági 
fórumot tartottak Kolontáron és Devecserben. Hetente, ahol ott voltak a polgármesterek, ott 
volt Ékes képviselő úr is, jómagam is ott voltam, és ott voltak a katasztrófavédelem kollegái, 
ott voltak az ÁNTSZ-től, tehát az összes olyan szervezet vezetője ott volt, akihez kérdést 
lehetett feltenni. Ne felejtsük el, hogy maga a kármentesítés tartott elég sokáig, és utána 
jöhetett csak a kártalanítás.  

Nem viccből mondom azt, de hogy ha önök vannak kormányon, akkor lehet, hogy 
most még a felénél se tart az egész Devecser és térségében, hiszen ahogy itt elhangzott, önök 
évekig 100 millió forintot nem fizettek ki Pásztónak. Önök nem fizették ki a tűzoltóknak sem 
a pótlékaikat éveken keresztül, azt is, azt a több milliárd forintot is a Fidesz-kormánynak 
kellett kifizetni. (Gőgös Zoltán közbeszólására:) Gőgös képviselő úr majd kérjen szót, és 
akkor biztos, hogy elnök úr szót fog adni önnek. 

Azt gondolom, hogy ez méltánytalan, amit önök végeznek. Egy dologból érthető, hogy 
mi politikusok itt a Parlamentben meg a Képviselői Irodaházban politizálunk, és önöknek az a 
jó, ha minél feketébben próbálják lefesteni azt, amit nekünk sikerült elérni sikeresen. Ha ön 
járt ott néhány rendezvényen, tisztelt képviselő úr, mint veszprém megyei képviselő, ha ön 
járt ott több rendezvényen, akkor azért nem hiszem, hogy ezeket a kérdéseket ön feltette 
volna. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: (Jelzésre:) Kovács Tibor. Kérem, akinek megadom a szót, csak az beszéljen. 

Köszönöm. 
 
KOVÁCS TIBOR (MSZP): Tisztelt Képviselő Úr! Ha önöknek nincs takargatnivalójuk 

a kármentő alappal kapcsolatban, meg az egész tevékenységgel, kármentesítési 
tevékenységgel kapcsolatban semmilyen takargatnivalójuk nincs, akkor egyrészt miért nem 
hozzák nyilvánosságra azt, miért nem ismerhető meg, hogy a kármentő alapot mire 
használták. Nincs honlap, nem érhető el, nem nyitható meg, nem igaz, hogy van ilyen. Tehát 
nem tudható. 

Másrészt. Az összes történés, ami a katasztrófa után történt, a kormányzat és a 
hatóságok hatáskörébe tartozik. Pontosan ezek azok a tevékenységek, amelyeket parlamenti 
vizsgálóbizottságnak kell és kötelessége vizsgálni. Ha önök ezt egy fantasztikus 
sikertörténetnek próbálják meg elfogadtatni, ami a katasztrófa után történt, akkor miért 
tiltakoznak ellene, hogy legyen egy vizsgálóbizottság? Legalább a vizsgálóbizottság 
megállapítaná, hogy milyen zseniális dolgokat produkáltak önök az elmúlt két évben. Nem is 
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értem, hogy miért. Akkor érthető a dolog, ha nyilvánvalóan van takargatnivalójuk a dologgal 
kapcsolatban. Ha nincs, akkor kezdeményezzük közösen itt most bizottsági határozattal, hogy 
jöjjön létre egy parlamenti vizsgálóbizottság, ami értékeli azt a tevékenységet, amit az elmúlt 
két évben önök végeztek, és a végén megdicsőülnek, és még talán szentté is avatják önöket. 

 
ELNÖK: (Jelzésre:) Gőgös alelnök úr. 
 
GŐGÖS ZOLTÁN (MSZP): Csak többször elhangzott, meg most is mondják 

képviselőtársaim, hogy miért nem nyújtjuk be. Mi átküldtük a Fidesz-frakciónak a 
vizsgálóbizottsági kezdeményezést utána, miután ez a dolog ilyen féloldalasra sikerült. Nem 
írta alá egyetlen fideszes képviselő sem. Úgyhogy innentől kezdve mondtuk azt, hogy biztos, 
hogy valami nem oké, és az lenne a jó, ha ezután ezzel ne lenne probléma. Mi átküldjük újra, 
maradjunk annyiban, hogy átküldjük újra. Ha ez nem sikerül, akkor be fogunk nyújtani egy 
országgyűlési határozati javaslatot, azt is lehet támogatni. Miután Tibor elmondta, hogy sem 
1998 és 2002 között nem engedett el a kormánypárt egyetlen vizsgálóbizottságot sem, ami a 
kormány tevékenységét vizsgálta, utána 8 éven keresztül minden egyes ellenzéki 
vizsgálóbizottsági kezdeményezés végigért, és azóta sem engedett el semmilyen ilyen 
bizottságot, magyarul fölösleges ezt a játékot játszani. Arról meg hogy ki hányszor volt, meg 
mit segített, abban meg álljuk a versenyt, Jenő, ezt hidd el. Bármikor leülök veled 
megbeszélni, hogy ki mit, meg hogy csinált ott. Részben neked munkaköri kötelességed is 
volt mint a védelmi bizottság elnökének. Nekem nem, de én is sokszor voltam ott és 
próbáltam segíteni sok-sok embernek a végén már úgy, hogy direktben, mert nem biztos, 
hogy bejutott volna, amit adok oda, ahova kell. Ez az egyik része. 

A másik, hogy Tibor mondta, nincs honlap. A múltkor Parlamentben is előjött, 
megnéztük, szerver de nem elérhető. Ha ezzel akartok elszámolni, az elég izgalmas. A másik, 
hogy azt szeretnénk még elérni, hogy itt nagyjából nemcsak a kétmilliárdos kármentő alapról 
van szó, hanem 30 milliárdnyi közpénzről, és ennél sokkal kisebb ügyekben is folytattak le 
vizsgálatokat, ami gyakorlatilag közbeszerzés nélkül, vagy nagyon irányított közbeszerzéssel 
került elköltésre. Szerintem az országban mindenki kíváncsi lenne arra, hogy hogyan folyt 
ennek a 30 milliárdnak a felhasználása. Mi nem mondunk semmi mást, elismertük az 
eredményeket, elismertük azoknak az embereknek a munkáját, akik ott dolgoztak, de azért 
sok-sok felvetés van, amit akkor se értettünk, hogy a civileket miért nem hallgathattuk meg 
ügyrendileg, mikor a katasztrófavédelmet meg a polgármestereket meghallgathattuk.  

Ezeket a kérdéseket szerettük volna tisztázni, ez a módosító javaslat erről szól, 
folytatni fogjuk természetesen, ha most ez nem kap támogatást, amit látok nyilván, hogy nem 
kap. Én csak azt kérem, hogy ne azt mondjuk, hogy adjuk be, bent van. Ott van Lázár 
frakcióvezető úrnál a kezdeményezésünk három hónapja, alá kell írni, aztán nincs probléma 
vele. Vagy ha nem, akkor beadjuk az OGY-határozati javaslatot, majd nyilván átírva a 
megfelelő formára, azt kell elengedni, és akkor a kormánynak megvan a beszámolási 
kötelezettsége a parlamentnek egy záros határidőn belül. 

 
ELNÖK: (Jelzésre:) Aradszki képviselő úr, parancsoljon. 
 
DR. ARADSZKI ANDRÁS (KDNP): Továbbra is azt mondom, hogy rossz helyen 

kopogtatnak, ugyanis jelen pillanatban a bizottságnak ilyen megállapítások tételére és 
indítványozására nincs hatásköre. Nekünk a mandátumunkat a vonatkozó országgyűlési 
határozat meghatározta. Ezen szerintem nincs vita közöttünk, hogy ettől nem illik és nem is 
lehet jogszerűen eltérni. 

A másik dolog, én tényleg egy ilyen politikai habverést érzek az egyik politikai 
ellenlábasunktól, az MSZP részéről, mert nem tudom, merre van a Fidesz-frakción belül, a 
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KDNP-frakciót tudomásom szerint nem keresték meg ezzel a kérdéssel. Nem keresték meg. 
Tudomásom szerint nem keresték meg a Jobbikot sem. Hogy akarják így összeszedni a 
bizottság felállításához szükséges indítványt, hogy ha nem csinálnak semmit? Ez egy politikai 
munka. Én kezdő politikus vagyok, képviselőtársaim, önökhöz képest. Önök biztos jobban 
tudják, hogy ez a szépsége ennek a pályának, hogy meg kell győzni akár egyénileg azt a 
politikusi kört, aki erre hajlandó. Önök ezt nem teszik meg, hanem idejönnek a bizottsági 
ülésre és elkezdik verni az asztalt, és elkezdik bombázni a bizottságot olyan dolgokkal, amire 
nincs kompetenciája, ez több mint vicces, sőt azt kell mondanom, egy kicsit sandaságot 
feltételez. Nincs más céljuk, tudják nagyon jól, jól dolgozott a kormány, csak egy kis politikai 
habverést akarnak csinálni, miközben nem élnek a képviselői mandátumukból fakadó 
lehetőségeikkel.  

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Kérdezem, hogy kíván-e még valaki a módosító indítványhoz hozzászólni? 

(Nincs jelzés.) Egy rövid időre átadnám az elnöklést Gőgös alelnök úrnak. 
 

(Gőgös Zoltán, a bizottság alelnöke átveszi az ülés vezetését.) 
 

GŐGÖS ZOLTÁN (MSZP): Átadom a szót elnök úrnak. 
 
KEPLI LAJOS (Jobbik): Köszönöm szépen, és akkor ismertetem a Jobbik-frakció 

álláspontját. Két pontra van bontva ez a módosító indítvány szerkezetileg. Az elsőt 
természetesen nem tudjuk támogatni, nem is igazán értem, hogy az elfogadja helyett 
tudomásul veszi, van-e arra lehetősége az országgyűlésnek, hogy ne elfogadjon egy jelentést, 
hanem tudomásul vegye. Ezt egyfajta felpuhításnak érzékelem. 

A második pontnál vannak olyan részek benne, amik részünkről akár támogathatók is 
lennének, és azt csak megerősíteni tudom, hogy egy olyan bizottság felállításában, amiről itt 
az előbb is szó esett, ami a kárenyhítés, kártalanítás körülményeit vizsgálná, ha megfelelő 
számú aláírásra van szükség, akkor a Jobbiknál ezt egészen biztosan megtalálta volna az 
MSZP képviselőcsoport, hiszen mi támogatnánk minden további nélkül egy ilyen bizottság 
felállítását. A jövőben is ha megkeresnek minket, támogatni fogjuk, hiszen mindenkinek az az 
érdeke, hogy egyértelműen kiderüljön akár történt visszaélés, akár nem, és ne legyenek ezzel 
kapcsolatban további politikai csatározások. Ezt mi támogatjuk. 

Ennek ellenére ide most mint jelentéshez vagy határozati javaslathoz benyújtott 
módosítót legnagyobb jóindulatunkkal is csak egy tartózkodással tudjuk honorálni, mivel 
olyan pontok is vannak benne, amik gyengítik a bizottsági jelentés megállapításait, és ezekkel 
nem értünk egyet. 

Köszönöm. 
 

(Kepli Lajos, a bizottság elnöke átveszi az ülés vezetését.) 

Döntés a határozati javaslatról 

 
Hogyha nincs több hozzászólás, akkor szavazásra teszem fel. Két külön részben 

szavazunk róla. Először az első pontot kérdezném, hogy aki támogatja, kézfelemeléssel 
jelezze. (Szavazás.) 2 igen. Nem támogatja? (Szavazás.) 7 nem szavazat, és akkor tartózkodás 
nincs. 

Második ajánlási pontot megkérdezem, ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Szintén 2 
igen. Nem támogatja? (Szavazás.) 5 nem támogatja. Tartózkodik? (Szavazás.) 2. 
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Megállapítom, hogy a bizottság egyik módosító indítványt sem támogatta. Mivel 

további napirendi pontunk nincs, ezennel az ülést bezárom, köszönöm szépen a részvételt. 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 9 óra 12 perc)  
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