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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 15 perc)

Elnöki megnyitó

SNEIDER TAMÁS (Jobbik), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Köszöntöm
a bizottság tagjait. Köszöntöm a vendégeket. Ezennel megnyitnám a bizottság ülését.

A helyettesítéseket majd közben ismertetném, hogy haladjunk közben, ugyanakkor
viszont már látható, hogy határozatképesek vagyunk, tehát a határozatképességet
megállapítom.

A napirend elfogadása

Kérdezném, hogy a kiküldött napirendi javaslatokat ki az, aki elfogadja, vagy
kiegészítés van-e a napirendi javaslatokhoz. (Nincs jelzés.) Ha nincs, akkor ki az, aki
elfogadja, kérem, kézfelnyújtással szavazzunk. (Szavazás.) Egyhangú. Köszönöm szépen.

A bizottság ügyrendjének megvitatása és elfogadása

Soron következik a bizottság ügyrendjének megvitatása és elfogadása. Az ügyrend
tervezet a múlt héten kiküldésre került, így mindenkinek módjában állt áttekinteni. Írásbeli
észrevétel, javaslat a kiküldött anyaghoz képest nem érkezett be a titkárságra.

Mielőtt megnyitnám a vitát, én magam csak annyi korrekciót szeretnék tenni, hogy az
Országgyűlés Hivatalán belüli szervezeti változások eredményeképpen megszűnt a Civil
Iroda, helyette Társadalmi és Kommunikációs Hivatal jött létre. Ezt a változást, ami még nem
így szerepel az ügyrendben, természetesen átvezetjük.

Akkor ezennel megnyitnám az ügyrendről a vitát, kérdezem, hogy ki kíván
hozzászólni.

Kapus Krisztián képviselő úr!

Kérdések, vélemények, válaszok

KAPUS KRISZTIÁN (Fidesz): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Néhány
kérdésem lenne az ügyrenddel kapcsolatosan jó hosszasan.

Az egyik az 5. oldalon a 8. § (5) bekezdésénél, amely arról szól, hogy a bizottság
tevékenységéről a sajtó számára az elnök, illetve a bizottság felhatalmazása alapján az elnök
és az alelnök, vagy az alelnök adhat tájékoztatót, illetve tarthat sajtótájékoztatót.

Én ezt érdekesnek tartom, ez azt jelenti, hogy senki más semmiről nem nyilatkozhat a
bizottsági ülés ügyében. Azt gondolom, hogy egy kicsit a demokrácia megsértését érzem
ebben - a magam részéről azt gondolom, hogy ezt a szakaszt egy az egyben töröljük ki.
Természetesen a bizottság munkájáról elsősorban az elnök adhat tájékoztatót, de ettől
függetlenül bárki nyilatkozhat a véleményével kapcsolatosan, illetve vannak egy-egy szakmai
témák, ami egyébként is az éppen aktuális szakembert érinti.

A (6) bekezdésben ezek után a második mondat így szól: a bizottság tisztségviselői a
bizottság tevékenységéről kizárólag tisztségviselői minőségükben nyilatkozhatnak.
Amennyiben országgyűlési képviselőként tesznek nyilatkozatot, kötelesek ezt bejelenteni.

Azt hiszem, bizonyára elsősorban természetesen a bizottság tisztségviselőiként
vesznek részt ebben a munkában, de ettől függetlenül nem kell arról beszélni, van
szerepzavar, tehát nyilvánvalóan mindenki a saját maga eddigi múltját, civil tevékenységét,
egyáltalán képviselői mivoltát nem fogja tudni megtagadni. Azt gondolom, hogy ezt a
második mondatot, illetve második, harmadik mondatot egy az egyben ki lehet ebből törölni –
természetesen figyelembe véve az első mondat megtartását.

A 12. oldalon van egy kérdésem, miszerint konkrétan a kisebbségi vélemény, tehát ez
a 25. § (5) bekezdés: a szavazás után a kisebbségi vélemény ismertetésére a bizottság
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kisebbségben maradó tagjai maguk közül előadót állíthatnak, írja a Házszabály 77. § (4)
bekezdés. A kisebbségi vélemény ismertetésére akkor is sor kerülhet, ha a bizottság előadót
nem állít. Azt szeretném kérdezni, hogy a Házszabály arról rendelkezik-e, mert itt nincs erre
utalás, hogy a kisebbségi vélemény hányadrész, vagy hány ember, vagy hány százalék; mert
ha igen, akkor nyilván ez egyértelmű, ebből itt nekem nem derül ki egyértelműen - erre
szeretnék még választ kapni. Köszönöm.

ELNÖK: Jó, akkor most reagálnék először a felvetett kérdésekre. Személy szerint a 8.
§ (5) bekezdésének az eltörlését tudom támogatni, tehát ebben nem látok semmi kivetnivalót,
egyetértek végül is Kapus Krisztián képviselő úrral.

A 6-os pontot is el tudom fogadni, hogy esetleg töröljük az első mondat kivételével,
bár megjegyzem, ez számomra is felmerült, hogy adott esetben éppen politikusként, meg
pártemberként nyilatkozunk, vagy a bizottság tagjaként – ha van erre vélemény, akkor még
fogalmazzon meg más, ez egy kicsit kérdéses számomra.

A 25. § (5) bekezdésével kapcsolatban pedig a Házszabály nem fogalmaz, tehát nem
ad kritériumot, arányokat nem határoz meg, hogy onnantól van kisebbségi vélemény, tehát
kisebbségi vélemény ez alapján már az egy fő is kisebbségi véleménynek számít, úgyhogy
ezek az én hozzászólásaim.

Ha maradhatunk esetleg itt, vitassuk meg először ezt a felvetést és akkor utána térnénk
rá majd a következőkre, ha lesznek. Van-e, aki ehhez kíván szólni, ehhez a három felvetéshez.

Ágh Péter alelnök úr!

ÁGH PÉTER (Fidesz): Köszönöm szépen. Jómagam is egyetértek a 8. § (5) pontjának
eltörlésével, hiszen ez a javaslat az ellenzéki jogokat nyirbálná meg, ha így bent maradna az
anyagban. Emellett még a 6-os ponthoz szeretném azt javasolni a tisztelt bizottságnak, hogy
itt a megfogalmazás szerint: a bizottságot külső fórumok előtt az elnök, illetve a bizottság
felhatalmazása alapján az elnök és az alelnök, vagy az alelnök képviseli. Ezzel kapcsolatban
szeretném kiegészítésként megfogalmazni, ha a bizottság egyetért vele, hogy tag is tudja
képviselni a testületet. Hiszen számos meghívást kap a bizottság elnöke, nyilván előfordulhat,
hogy erre minden alkalommal nem tud elmenni egy-egy alelnök vagy elnök, így azt
gondolom, hogy hasznos lenne, ha egy tag is tudná képviselni a bizottságot.

A kisebbségi véleménnyel kapcsolatban jómagam az egyharmados támogatási
arányhoz tudnék támogató szavazatot ajánlani, de nyilván elfogadom azt, hogyha egy főnek is
van kisebbségi véleménye, akkor azt elmondhassa a plénum előtt.

ELNÖK: Köszönjük szépen az észrevételeket. További hozzászólás ehhez a három
ponthoz?

Szűcs Erika képviselő asszony!

SZŰCS ERIKA (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Szerintem tételesen a
Házszabályhoz képest egy bizottság nem igazán szigoríthat, tehát a Házszabály ebben nem
elég pontos, hogy a kisebbségi vélemény mit jelent. Nem javaslom, hogy egyharmadot írjunk
be, legfeljebb annyit tehetünk, gentlemen’s agreement itt, hogy ha legalább két képviselő,
vagy két frakció képviselői valamit képviselnek és alulmaradnak, mert tételesen ilyet
szerintem jogszerűen nem tehet a bizottság. A működésében kialakulhat egy egyetértés, hogy
mi az, hogy kisebbség. Egyébként, ha egyedül van az ember, akkor is elmondhatja a
véleményét a parlamenti vitában, nem bizottsági kisebbségi véleményként, hanem személyes
egyéni meggyőződésként.

ELNÖK: Rendben. Köszönöm szépen.
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Szanyi Tibor képviselő úré a szó!

DR. SZANYI TIBOR (MSZP): Csak szeretném jelezni, hogy a parlamentben
különböző gyakorlatok alakulnak ki a különböző bizottságokban – Selmeczi képviselő

asszonyra is nézek. A gazdasági bizottságban azt hiszem, hogy elég jól éreztük magunkat
azzal, hogy nem volt ez kvantifikálva, hogy ez micsoda. Ha valamelyik párt, vagy képviselő

jelezte azt, hogy ő szeretné fenntartani a kisebbségi véleményét, a bizottság erre mindig
rábólintott, hogy igen nagyszerű, akkor van kisebbségi vélemény, főképpen, ha az tényleg,
mert látszik is, nem játszik ezzel senki - úgyhogy szerintem akkor kell kisebbségi véleményt
regisztrálni, ha valaki ezt igényli.

ELNÖK: Rendben. Köszönöm szépen.
Selmeczi Gabriella képviselő asszony!

DR. SELMECZI GABRIELLA (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr. Én is azt
szeretném megerősíteni, hogy én is azt érzem korrektnek – meg, ha jól emlékszem, ez a
gyakorlat merült fel -, hogy akár, ha egy embernek is volt eltérő, tehát a többséghez képest
eltérő véleménye, akkor a bizottság adott rá lehetőséget, és annak az volt a neve, hogy a
bizottsági kisebbségi vélemény, azt hiszem, hogy ezt rögzíthetjük is a bizottság ügyrendjében.
Tehát azt hiszem, hogy nem megy ellene a Házszabálynak, nyugodtan lehet rögzíteni,
megadni ezt a jogot. Feltételezem, hogy ez a funkciója egyébként a bizottságnak, meg a
bizottsági vitának, tehát ha akár egy képviselő is úgy gondolja, hogy eltérő véleménye van,
akkor ezt megtehesse és azért is, merthogy a módosító indítványok szavazásánál már belép az
egyharmados szabály, azért tartom fontosnak, hogy akkor viszont egy képviselő esetében is
lehessen kisebbségi véleményt elmondani a plénumon, tehát a parlament plenáris ülésén.

ELNÖK: Köszönöm szépen. További vélemény. (Nincs jelzés.) Ha nincs további
vélemény, akkor én a kisebbségi véleménnyel kapcsolatban megjegyezném, hogy kisebbségi
vélemény ismertetésére akkor is sor kerülhet, a most előttünk lévő javaslat szerint, ha a
bizottság előadót nem állít; tehát, ha nincs többségi előadó, adott esetben a kisebbségit akkor
is képviselheti bárki az előttünk lévő szabályzat szerint. Természetesen megszavazzuk
mindegyiket, de akkor úgy látom, hogy kezd kialakulni egy konszenzus ebben a körben.

Szerintem úgy mennénk tovább, ha elfogadható, hogy ebben a három pontban
szavaznánk is, hogy mi legyen a sorsuk.

A 8. § (5) bekezdésének a törlésével ki az, aki egyetért? (Szavazás.) Ellenszavazat
volt-e? Tartózkodás? (Szavazás.) Egyhangúlag az (5) bekezdést a 8. §-ból töröljük.

A 8. § (6) bekezdésének a kettes és hármas mondatának a törlésére teszek javaslatot.
Ki az, aki egyetért ezzel kapcsolatban? (Vágó Gábor: Volt még hozzászólás Ágh Péter úrtól.)
Az külön lesz, az az első mondatról fog szólni. Tehát akkor a második és harmadik mondatot
eltöröljük. Ki az, aki ezt támogatja? (Szavazás.) Köszönöm. Ki az, aki nem? (Szavazás.)
Tartózkodás? (Szavazás.) Egyhangúlag elfogadtuk. Köszönöm.

Az első mondat, amely úgy szól a (6) bekezdésben, hogy: a bizottságot külső fórumok
előtt az elnök, illetve a bizottság felhatalmazása alapján az elnök és az alelnök, vagy az
alelnök képviseli - akkor ezt ide bevennénk, hogy vagy a bizottsági tag is képviselheti. Ki az,
aki ezzel a módosítással egyetért? (Szavazás.) (Közbeszólások.) (Vágó Sebestyén:
Egyszerűsíthetnénk a megfogalmazáson.) Titkár úr meg fogja ezt szerintem tenni. (Vágó
Sebestyén: Lehet, hogy az alelnökök is bizottsági tagok, tehát akkor egyszerűen csak
bizottsági tagra kellene kicserélni a mondat másik felét.) A sorrendet tartsuk be, szerintem.

Ki az, aki nemmel szavazott? (Szavazás.) Tartózkodás? (Szavazás.) Ilyen nem volt,
tehát egyhangúlag elfogadtuk a módosítást. Kisebbségi vélemény, gyakorlatilag módosítás



- 8 -

nem hangzott el, tehát az konszenzusosan úgy marad, ahogy az a szabályzatban van foglalva.
Köszönöm.

Az első körön átmentünk. Vannak-e további felvetések az ügyrenddel kapcsolatban?
Vágó Gábor képviselő úré a szó!

VÁGÓ GÁBOR (LMP): Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság!
Szintén a 8. § (7) pontja, a szakértői keret felosztása. Nem tudom, hogy az albizottságok
munkájával kapcsolatban, így, hogy a szakértői keret 60 százalékával a bizottság elnöke
önállóan rendelkezik. Nem tudom, hogy ez hogy folyik be, valójában a bizottsági szakmai
munkának valószínűleg a javarésze az albizottságokban fog folyni; milyen rálátása lehet az
elnöknek erre az albizottságokban folyó munkára és ott azt a keretet hogyan tudja elosztani.
Erre konkrét szabályozási ötletem nincsen, csak látom ezt a problémát, de ha az elnök úr
belevonja magát ezekbe a szakmai folyamatokba, amik az albizottságokban folynak, akkor ez
áthidalható, csakhogy itt látok egy kommunikációs, vagy bármilyen probléma lehetőséget.

ELNÖK: Köszönöm. Először arra a felvetésre válaszolnék, hogy vajon az
albizottságokban mekkora mértékű munka fog folyni. Szerintem továbbra is a bizottságnál
folyik majd az igazi szakmai érdemi munka, az albizottságok csak minimálisan
előkészíthetnek bizonyos döntéseket. Tehát, ha most konkrétan az merül fel, hogy ebből a
keretből albizottságokat támogassunk-e adott esetben, ha van egy nagyon komoly ügy és arra
kell egy szakértő, akkor az majd megfontolás tárgyát fogja képezni, de egyébként ezt előre
nem lehet belőni, hogy ez hogy fog majd működni, azt hiszem, hogy ez a legfontosabb.

Egyébként maga a Házszabály is azt írja elő, ami az ügyrendünkben is szerepel: 60
százalékával az elnök rendelkezik, ugyanakkor viszont 40 százalékának a felosztásáról adott
esetben, ha ellenzéki képviselő vezeti a bizottságot, akkor egy kormánypárti alelnökkel
közösen egyeztetnek, úgyhogy jelenleg ez a szabályozás. Köszönöm.

További hozzászólás?
Kapus Krisztián képviselő úr!

KAPUS KRISZTIÁN (Fidesz): Most mehetünk még tovább, ugye, tehát ne ehhez
szóljak hozzá?

ELNÖK: Igen.

KAPUS KRISZTIÁN (Fidesz): A 8. § (4) pontjában: a bizottsági futárpostában, illetve
a bizottsági ülés helyszínén kizárólag az elnök engedélyével lehet bármilyen dokumentumot,
írásos anyagot közreadni.

A módosító indítványom az lenne, hogy a bizottsági ülés helyszínén kizárólag a
bizottság engedélyével lehet bármilyen dokumentumot, írásos anyagot közreadni. A
futárpostát nem szeretném az elnök úrtól elvenni, mert azért ne jöjjön már össze bizottsági
ülés, hogy mi megy ki a futárpostában. Viszont amint a múltkor itt bejött valaki és aztán
mondta a véleményét, tehát ha itt valaki valamit ki akar osztani, akkor a bizottság erről
döntsön, hogy azt akarja látni, vagy csak a következő ülésen – ez lenne a módosító
javaslatom. Tehát mindösszesen annyi, hogy tehát a bizottsági futárpostában az elnök, a
bizottsági ülés helyszínén kizárólag a bizottság engedélyével lehet bármilyen dokumentumot,
írásos anyagot közreadni. Köszönöm.

ELNÖK: Úgy gondolom, ha adott esetben egy civil szervezet megjelenik, és ki akar
osztani anyagokat, arról, hogy most külön szavaz-e a bizottság; most letesznek az asztalunkra
egy anyagot, eggyel több vagy kevesebb, nem tudom, hogy ezt kell-e szabályozni igazából
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bizottsági szinten, hogy erről még külön szavazzunk. Talán meg lehetne bízni annyira
bennem, hogy adott esetben majd ezt figyelemmel kísérem és mindenféle anyagot esetleg nem
fognak letenni az asztalunkra. De azt, hogy minden egyes anyagról külön szavazzunk -
nyilván a bizottsági ülés elején -, az gyakorlatilag azt jelenti, hogy nekem fel kell tennem
szavazásra. Ha bárki idejön, adott esetben tíz civil szervezet, és mindegyik ki akar osztani
anyagokat, akkor mindegyiket fel kell tennem szavazásra, hogy elfogadja-e a bizottság. Kicsit
szerintem hosszadalmassá teszi ezt az ügymenetet, holott én mondhatom azt saját magam is,
hogy egyiket se kérjük, vagy mind a tíz érdekes, ezt át kell gondolni, de szerintem nem biztos,
hogy jó, ha erről szavazgatni fogunk - de várom a véleményeket. Vélemény van-e esetleg,
vagy maradhat ez a gyakorlat.

Vágó Sebestyén képviselő úr!

VÁGÓ SEBESTYÉN (Jobbik): Itt olyan esetről lehet szó, hogy lehet a bizottság
részének vagy bizonyos tagjainak olyan véleménye, hogy nem ért egyet a kiosztandó
iratanyaggal, vagy dokumentummal. Ilyenkor meg kellene hagyni azt a lehetőséget, hogy
mondjuk, amikor kiosztásra kerülő dokumentumokról van szó, akkor futárpostával
megkapjuk ezeknek a listáját; vagy, ha itt a helyszínen van, akkor az elnök ismerteti, hogy
milyen dokumentum kerülne kiosztásra, és egy vagy-gyal ezt meg lehetne oldani: hogy vagy
az elnök, vagy a bizottság dönt. És akkor jelezhetné bármelyik bizottsági tag vagy bizonyos
frakciónak a csoportja, hogy ő nem ért egyet azzal, hogy ez a dokumentum kiosztásra
kerüljön és szavazásra bocsátja a kérdést a bizottságban. Tehát egy ilyen lehetőséget meg
lehetne hagyni a bizottságnak, mert elképzelhető, hogy ez miatt történt ez a felvetés.
Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm.
Szűcs Erika képviselő asszony!

SZŰCS ERIKA (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Szerintem válasszuk ketté az
informálódást és azt, hogy valaki a saját papírját ismerteti. Azt gondolom, hogy az
informálódás jogát nem szabad, nem is érdemes, nem is lehet korlátozni, ha nem itt osztja ki,
akkor valamelyik honlapon megtalálja az ember, hát akkor már ennyire legyünk előzékenyek.
És valóban azt mondom, hogy elnök úr, gondolom, nem fog a szerint válogatni, hogy tetszik
neki, aki behozta a papírt, vagy nem - behozta a papírt, szakmailag idevág, a tartalmával akár
egyetértünk, akár nem, le van téve, mindenki kialakítja.

Az, hogy megszólalhat-e? De úgy emlékszem, hogy a múltkor is az az ügy, ami itt úgy
látom, hogy a képviselő úrnál kiverte a biztosítékot – kvázi joggal -, hogy mintha azt
mondtuk, hogy igen hallgassuk meg, első kísérletre kiderült, hogy ezzel nem szabad ennyire
megengedőnek lenni. Tehát nyilvánvalóan elnök úr tesz javaslatot arra, hogy de hallgassuk is
meg és akkor erről a bizottság szavaz, hogy óhajtja-e vagy sem akkor, máskor, e kettőt
elválasztjuk, akkor a papírok jöhetnek; az pedig, hogy valaki ezt még élő szóban tuningolja,
azt meg majd eldönti elnök úr javaslata alapján a bizottság – ezt indítványoznám a kérdés
kezelésére. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm. Most magamnak adnék szót, ha szabad, először. Egyetértek az itt
felvetettekkel, maga a hozzászólás lehetősége az ügyrendben más területen van szabályozva
és pontosan úgy, ahogy Szűcs Erika képviselő asszony elmondta, tehát, hogy ne legyen
valóban az, mint az első alkalommal volt, hogy bárki hozzászólhasson. Köszönöm.

Bábiné Szottfried Gabriella képviselő asszonyé a szó!
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BÁBINÉ SZOTTFRIED GABRIELLA (Fidesz): Köszönöm a szót. Nekem az lenne a
javaslatom – itt, ahogy végighallgattam a hozzászólásokat is -, hogy itt a 4-es pont második
felében a dokumentumok, írásos anyagok közreadásának engedélyezésével kapcsolatban úgy
gondolnám, hogy az elnökség hatáskörébe lehetne ezt utalni és akkor szerintem nem az egész
bizottság ülne rajta, hogy most lehet osztani, vagy nem, hanem az elnökség akkor ki tudná
alakítani az álláspontját.

ELNÖK: Köszönöm. További hozzászólás? (Nincs jelzés.) Akkor erre válaszolnék. A
magam részéről el tudom fogadni, hogy itt az alelnökökkel még konzultálunk gyorsan és
eldöntjük adott esetben, hogy kiosszunk-e egy anyagot, vagy nem; bár valószínű, hogy ha
ilyen anyagok jönnek, akkor én is azt mondom, hogy miért ne, bárki bármit vigyen el, amit
talál, úgyhogy az nem probléma. Köszönöm.

Akkor kérdezem az, hogy ki az, aki azt a módosító javaslatot támogatja, hogy a 8. §
(4) bekezdésében az elnök helyett az elnökség szó kerüljön be az ügyrendbe. Aki ezt
támogatja? (Szavazás.) Ellenszavazat volt-e? Tartózkodás? (Szavazás.) 2 tartózkodás mellett
elfogadtuk a módosító javaslatot.

További hozzászólások az ügyrendhez?
Ágh Péter alelnök úré a szó!

ÁGH PÉTER (Fidesz): Van egy pont a 14. § (7) bekezdése amelyet, amikor olvastam,
egy kicsit megütötte a szememet, ez úgy hangzik, hogy: a bizottság ülésén a telefon
használata a tagok és valamennyi résztvevő számára nem megengedett. Az ülésen a laptop
használata csak a bizottsági munkával kapcsolatban megengedett.

Én értem azt az etikai megfontolást, hogy ez miért került be a tervezetbe, viszont a
kérdésem az lenne, hogy érdemes-e egy olyan dolgot szabályozni, amit nem lehet ellenőrizni,
mert nyilván senki nem fog odamenni egyik képviselőhöz sem és megnézni azt, hogy ő most
éppen mit tekint meg a számítógépén.

ELNÖK: Köszönöm a felvetést. Van-e ehhez hozzászólás valaki részéről?
Selmeczi Gabriella képviselő asszony!

DR. SELMECZI GABRIELLA (Fidesz): Köszönöm szépen. Az érvrendszert még
azzal egészíteném ki, hogy azért mégiscsak felnőtt emberek ülnek a bizottságban, tehát ilyen
picit iskolás típusú szabályozást szerintem egyáltalán ne tegyünk be.

ELNÖK: Még van hozzászóló. Vágó Sebestyén képviselő úr!

VÁGÓ SEBESTYÉN (Jobbik): Én meg ezzel vitatkoznék, mert hogyha néha nem
tudnak felnőtt módon viselkedni, akkor igenis szabályozni kell. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm.
Vágó Gábor képviselő úré a szó!

VÁGÓ GÁBOR (LMP): Látszik, hogy itt két társadalomszemlélet csap össze, de
szerintem ezt majd úgy folyamatosan a különböző politikai vitákban összekülönböztethetjük.
De most szerintem ez a szabályozás azért is nem jó, mert nem betartható, tehát hogy én
egyszerre kommunikálok itt a választóimmal, illetve figyelem a bizottság ügyrendjét. A
választóimmal való kommunikáció hozzákapcsolódik a bizottsági munkához, de nem annyira
szorosan, tehát hogy ezt utána majd ki ellenőrzi és milyen felügyeleti szervet hozunk erre
létre, aminek milyen büntetési lehetőségei vannak, ez további olyan túlbürokratizálást jelent,
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ami szerintem felesleges. Tényleg annyit kell mondani, hogy itt komoly felelősségteljes
emberek ülnek és bízzuk arra, hogy ők azért jöttek ide a bizottságba, mert a munkájukat
komolyan és felelősségteljesen szeretnék végezni. Köszönöm a szót.

ELNÖK: Köszönöm. Selmeczi Gabriella képviselő asszony!

DR. SELMECZI GABRIELLA (Fidesz): Köszönöm szépen. Úgy érzem, hogy
feleslegesen próbálja ez a passzus korlátozni a személyiségi és a képviselői jogaimat egyfelől,
másfelől pedig azért ne felejtsük el, hogy akár a telefon, akár a laptop, de folytathatnám a sort:
az újságok, legyenek azok színes érdekes lapok, a különböző verseskötetek, szakirodalom
akár A/4-es papírformátumban, akár könyvben, valahol mégiscsak munkaeszköz még akkor
is, ha másra is használjuk.

Tehát azt mondom, hogy egyfelől a betarthatóság is egy jó érv, hogy nem lehet
megnézni, hogy a képviselő most éppen milyen célból ír SMS-t, vagy éppen a telefonján
milyen honlapot néz, és milyen témát olvas, vagy a laptopját mire használja - ez az egyik fele.
Sokkal erőteljesebbnek érzem azt, tehát a személyiségi jogaimat érzem sértve, hogy bejövök
egy bizottsági ülésre, vagy akár a parlament plenáris ülésére, és azt mondják, hogy nem
használhatok laptopot, vagy ha használom, akkor mire használhatom.

Tehát maximálisan ellene vagyok, hogy ilyen mélységig és picit megalázó módon
leírjuk taxatíve, hogy mire nem szabad használni és milyen eszközt nem szabad használni a
bizottsági ülésen; saját magunkat erodáljuk és állítunk ki egyfajta szegénységi bizonyítványt,
ha feltételezünk bármit a képviselőről, ami mondjuk nem a képviselői munkával áll
összefüggésben, tehát én biztos, hogy nem támogatom ezt a passzust semmilyen formában,
hogy bekerüljön.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Szanyi Tibor képviselő úré a szó!

DR. SZANYI TIBOR (MSZP): Nagyon komoly döntés előtt állunk, elnök úr. Ha
mondjuk, van ilyen szándéka a bizottságnak, hogy feltétlenül ragaszkodik ahhoz, hogy
néhány héten át rajtunk röhögjünk a sajtó, meg a fél ország, akkor ezt a döntést hozzuk meg;
amennyiben pedig azt kívánjuk, hogy esetleg a bizottságnak valami tartalmi lenyomata legyen
a magyar társadalom életében, akkor meg felejtsük el. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm. További hozzászólás ehhez a kérdéshez? (Nincs jelzés.) Akkor a
saját magam véleményét mondanám el. Úgy gondolom, hogy a bizottsági munka kimondottan
szakmai munka, elméletileg, ami itt elhangzik, minden egyes szó fontos minden egyes
képviselő számára, hogy arra tudjon reagálni adott esetben. Teljesen más, mint mondjuk egy
plenáris ülés, ahol sokszor valóban csak fél füllel hallgatunk egy számunkra ismeretlen
területről származó törvényjavaslat vitáját, itt viszont olyan javaslatok vannak, amivel nekünk
kimondottan foglalkozni kell, ezért én nem tartom eredendő bűnnek, hogy egy ilyet
elfogadjunk, vagy egy ehhez hasonlót. Úgy gondolom, hogy a képviselői munkát - akár a
választópolgárokkal való kapcsolattartást is - nem bizottsági időben kell folytatni, még ha
félig közben ide figyel is az ember; tehát éppen azért, ez az én egyik elképzelésem a sok
közül, ami bekerült itt az ügyrendbe, hogy sajnos látom rá a példát, hogy nem így működik.
Ha így működött volna, ha nem látom ennek az ellenkező példáját, vagy nem vélelmezem,
akkor szóba se hozom.

Azt el tudom fogadni, hogy valóban ezt nem lehet szankcionálni és valóban itt most
egy ilyen érdekes vita bontakozott ki. Viszont akkor arra tennék javaslatot, hogy módosítsuk
úgy ezt a 7-es bekezdést, hogy a nem megengedett helyett, tehát a bizottság ülésén a telefon
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használata a tagok és valamennyi résztvevő számára nem ajánlott legyen, ha ez elfogadható és
ugyanez lenne a laptoppal kapcsolatban is.

Úgy gondolom, hogy üzenet értéke van ennek egyszerűen, semmi másról nincsen szó.
Én is ültem már sok bizottságban üléseken itt-ott, sehol nem használtunk laptopot más célra,
vagy éppen nem telefonálgattunk választóinkkal. Az más kérdés, ha valakit mondjuk felhív a
rokona, hogy sürgős probléma van, akkor természetesen telefonáljon, nem erről van szó, és
akkor így legalább nem is kötjük meg a kezét a képviselőknek továbbra sem és a jogaikat sem
csorbítjuk. De én szeretném, ha ennek a lehetősége legalább ajánlotti szinten fennmaradna az
ügyben; ugyanez lenne a második mondatnál a laptoppal kapcsolatban is a „nem
megengedett” helyett a „nem ajánlott” kerülne bele az anyagba.

Ágh Péter alelnök úr ügyrendben kér szót.

ÁGH PÉTER (Fidesz): Elnök úr akkor, ha jól értem, akkor két szavazást fog
elrendelni, az egyik az ajánlott szó betételéről, a másik pedig a pont kivételéről, tehát az egész
7-es pont kivételéről.

ELNÖK: Így van.

ÁGH PÉTER (Fidesz): Akkor a szavazás alkalmával ezt mindenkinek a figyelmébe
ajánlom. (Derültség.)

ELNÖK: Czunyiné dr. Bertalan Judit képviselő asszonyé a szó!

CZUNYINÉ DR. BERTALAN JUDIT (Fidesz): Elnök úr, nem akarom tovább a vitát
fokozni, egyrészt feleslegesnek érzem, hogy ilyen témáról vitatkozunk, mert azt gondolom,
hogy a bizottsági munkának a szakmaiságához szükséges az az információ például, ami egy
laptopon, egy képviselői laptopon lehet; tehát mondjuk, alkalmasint pontosan ez a munka
igényli egy jogtár elővételét, vagy egy sajtó hírnek az elővételét, de tényleg nem kívánom
indokolni.

Az ön logikája mentén azt gondolom, hogy akár a képviselőtárssal való beszélgetést
vagy konzultációt is ilyen módon nem ajánlottnak kellene tennünk az ügyrendben. Azt
gondolom, hogy felnőtt emberek vagyunk ahhoz, hogy mindenki célhoz kötötten használja
azokat az eszközöket, amelyeket a munkájához használ, és én tényleg indokolatlannak érzem
az előttem szóló képviselőtársaimmal együtt, hogy önmagunk kezét ilyen módon megkössük.
A szakmaiságot egyébként nem ez a két eszköz vagy ennek a használata, vagy nem használata
fogja mutatni, hanem az általunk alkotott véleményeknek a beépülése a
jogszabálytervezetekbe, vagy indítványokon keresztül a parlamenti munkába.

Komolyan azt gondolom, hogy nevetségessé teheti magát a bizottság, bár abban nem
vagyok biztos, hogy az állampolgárok és a választók nagy részben a parlament honlapján
bizottsági ügyrendeket olvasnak, de azért valóban a sajtó rafinériája eljuthat idáig, hogy
kiszemezgeti. Valóban azt gondolom, hogy üzenet értéke egy ügyrendben nincsen ennek a
történetnek, viszont, hogy mi hogy dolgozunk együtt, annak lehet üzenet értéke a társadalom
felé. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm képviselő asszony. Reagálnék erre a felvetésre. Maga a 7-es pont
is azt terjeszti elő, hogy a bizottsági munkával kapcsolatban használhatja mindenki a
laptopját, tehát ezt nem korlátozzuk még véletlenül se, nem is akarom, ez teljesen jogos, ez
így van megfogalmazva itt a 7-es pontban. Úgy gondolom, hogy éppen az a baj jelen
pillanatban, hogy az állampolgárok azt látják, hogy a képviselők nem dolgoznak megfelelően
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azért a pénzért, amit megkapnak – hadd ne soroljam fel, mert hosszas vitába mennénk ezzel,
nem akarom elvinni az ülés menetét.

Ha nincs hozzászólás, akkor le is zárom a vitát. De azért megkérdezem, hogy van-e
még valakinek hozzászólása, véleménye? (Nincs jelzés.) Ha nincs, akkor le is zárom a vitát és
két szavazást tennék fel a bizottság részére.

Az első úgy szólna, és akkor fogalmazom pontosan: a bizottság ülésén a telefon
használata a tagok és valamennyi résztvevő számára nem ajánlott. Az ülésen a laptop
használata csak a bizottsági munkával kapcsolatban ajánlott.

Ki az, aki ezt a módosító javaslatot támogatja, kérem, tegye fel a kezét! (Szavazás.) 1
szavazat. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) Tartózkodás volt-e? (Szavazás.) 3 tartózkodás
és 1 nem szavazattal nem fogadtuk el ezt a módosító indítványt.

Most akkor a 7-es eltörléséről, illetve elhagyásáról szavaznánk. Ki az, aki el kívánja
törölni a 7-es pontot, kérem, kézfelnyújtással jelezze! (Szavazás.) Ki az, aki nemmel
szavazott? (Szavazás.) Nálam volt egy ellenszavazat. Tartózkodás? (Szavazás.) 1 tartózkodás
mellett eltöröltük a 14. § 7-es pontját. Köszönöm szépen.

További ügyrenddel kapcsolatos felvetések vannak-e?
Kapus Krisztián képviselő úré a szó!

KAPUS KRISZTIÁN (Fidesz): Tisztelt Elnök Úr! A 4. §-ban az albizottságokról van
szó. A 3-as bekezdésben a következőt kellene pontosítanunk, vagy legalábbis egyféleként
értenünk. Megalakultnak akkor tekinthető az albizottság, ha tagsággal és elnökkel is
rendelkezik.

Azt szeretném kérni, miután ez nincs pontosítva, tehát nem azt jelenti, hogy a tagság
teljes létszáma fel van töltve, tehát ne legyen az, hogy létrejön egy albizottság, de valamelyik
frakció egy-két főjét nem delegálja be és álljon le ezért a bizottsági munka. Tehát, ha a
tagságot úgy értelmezzük, ha van tagja akárhány, meg van elnöke, akkor ez működőképes;
vagy ha nem így van, akkor módosítsuk aszerint, hogy függetlenül attól, hogy most
valamelyik frakció betett-e egy-két embert, vagy nem tette be, ettől függetlenül működhessen
ez az albizottság. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm képviselő úr. Másnak ehhez van-e hozzászólása? (Nincs jelzés.)
Ha nincs, akkor a saját véleményemet mondom.

Számomra ez egyértelmű, tehát a tagság az azt jelenti, ha már egyetlenegy tag van,
akkor is létezik tagság. Tehát szerintem, ha nincs külön írásbeli módosító javaslat, akkor ez
értelmezhető így és akkor ez maradhat. Köszönöm.

További hozzászólás az ügyrendhez? (Nincs jelzés.) Ha nincs, akkor le is zárom a vitát
az ügyrendről és akkor most az egész ügyrendről kellene szavaznunk.

Határozathozatal

Ki az, aki egyetért az Ifjúsági, szociális, családügyi és lakhatási bizottság
ügyrendjének az elfogadásával, az iménti módosításokkal együtt természetesen. (Szavazás.)
Ellenszavazat volt-e? Tartózkodás? (Szavazás.) 2 tartózkodás mellett az ügyrendet elfogadtuk.
Köszönöm szépen. Ezt a napirendi pontot lezárom.

Az albizottságok létrehozása

Következik a második napirendi pont, az albizottságok létrehozásáról. Az a
javaslatom, hogy a mai ülésünkön hozzunk létre albizottságokat, határozzuk meg a
létszámukat, valamint a frakció által delegálható tisztségviselők és tagok számát. A konkrét
tagokról a mai ülésünkön nem feltétlenül szükséges dönteni. Itt már voltak egyeztetések, de
még személyi javaslatok nem futottak be sehonnan, illetve nem volt még mindenkivel
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egyeztetés sem; viszont, amennyiben a frakciók a mai ülésünkön, tudnak nyilatkozni arról
személy szerint, hogy kit kívánnak delegálni egy-egy albizottságba, akkor természetesen a
személyekről is szavazhatunk, de ha nem, akkor ezt a későbbi időpontra, a következő
bizottsági ülésre halaszthatjuk.

Az albizottsági struktúrára vonatkozóan az alelnökökkel egyeztetett javaslatom a
következő. A bizottság öt albizottságot hozzon létre. Az első a kötelezően létrehozandó: az
ellenőrző albizottság, melynek létszámát 5 főben javaslom meghatározni. A második a
nyugdíj és idősügyi albizottság létrehozása, itt is 5 főt javaslok első körben elfogadni; a
harmadik az ifjúsági albizottság létrehozása, itt 7 főre teszek javaslatot; a negyedik az elmúlt
8 év kormányzati intézkedéseit vizsgáló albizottság, amelyre 5 főre teszek javaslatot és az
ötödik a népesedéspolitikai albizottság létrehozása, amire ugyancsak 5 főre teszek javaslatot.

Ezek az igények fogalmazódtak meg eddig. Az elnökökkel kapcsolatban még annyi
javaslatom van – előzetes egyeztetés szerint -, hogy az ellenőrző albizottságot ellenzéki
képviselők adják, konkrétan a Magyar Szocialista Párt; a másik négy albizottság elnöki
tisztségét pedig a Fidesz töltse be a kormánypárt részéről, vagy a Kereszténydemokrata
Néppárt. Ez az én javaslatom.

Vágó Gábor képviselő urat láttam jelentkezni.

Kérdések, vélemények, javaslatok, válaszok

VÁGÓ GÁBOR (LMP): Igen. Köszönöm a szót. Nekem volna még javaslatom.
Egyrészt a lakhatási kérdés, amivel eddig még nem foglalkoztunk, hiszen csak most kezdtük
el a munkánkat, szerintem az egy nagyon súlyos társadalmi kérdés. Hiszen, mint Vágó úr is,
druszám, tegnap szintén kint volt egy tüntetésen, én is voltam hasonló jellegű tüntetésen az
elmúlt hónapban. Ezek akut kérdések, amivel nagyon hangsúlyosan kellene foglalkozni mind
a bizottságnak, mind a parlamentnek. Nagyon sok ember van most is az utcán, nagyon sok
embernek egyáltalán nincsen lakcímkártyája, pedig lakcíme van, nagyon sok ember feje fölött
lebeg a kilakoltatás, vagy a szociális bérlakásokból, mert nem tudja fizetni, vagy pedig a
hitelesek miatt, tehát hogy mindenféleképpen egy olyan politikai döntést kell előkészíteni,
ami sok tízezer, akár százezer ember sorsát befolyásolja érdemileg. Szerintem a lakhatási
kérdésekkel foglalkozni kell albizottsági szinten is. Köszönöm a szót.

ELNÖK: Köszönöm szépen. További hozzászólás?
Talabér Márta alelnök asszonyé a szó!

TALABÉR MÁRTA (Fidesz): Vágó Gábor képviselő úr felvetésével kapcsolatban azt
gondolom, hogy a probléma fontosságát jelzi az, hogy elfogadtuk, hogy bekerüljön a lakhatási
elnevezés a bizottság állandó nevébe, tehát elfogadtuk, hogy ez egy súlyos és jelentős
probléma, ez már önmagában jelzi. Szerintem az elmúlt 4 év tapasztalatait figyelembe véve
kellene meghatározni a bizottságoknak a számát, illetve azt, hogy mennyire tudtak
hatékonyan működni ezek a bizottságok. Most meghatároztunk eddig öt albizottságot, ez
lenne a hatodik, még lesz egy javaslat egy következőre is, azt fel kell mérni
mindannyiunknak, hogy tudunk-e ennyi albizottságban tevékenykedni úgy, hogy érdemi
munkát is képesek leszünk kifejteni - szerintem ezt is gondoljuk át.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Szanyi Tibor képviselő úré a szó!

DR. SZANYI TIBOR (MSZP): Köszönöm szépen. Ezt ne vegye a bizottság
szerénytelenségnek, de minthogy azok közé tartozom, akik már hosszabb ideje itt a
parlamenti életben vannak és elég sok bizottságban volt alkalmam tevékenykedni, ha
valamiről el lehet mondani, hogy abszolút működésképtelen, az a szerteágazó albizottsági
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rendszer. Soha nem lesz idő, vagy nem lesz határozatképesség, teljes komolytalanságba
fulladhat. Emlékszem arra – megint csak Selmeczi képviselő asszony - ez egy gazdasági
bizottság volt, csináltunk vagy hat-hét albizottságot, ebből egy, ha működött a négy év alatt,
az is vagy kétszer ült össze - szóval ezzel legyünk azért óvatosak. Én elhiszem, hogy a téma
nagyon fontos volt, de ha annyira fontos az a téma, arra való a bizottság.

Albizottság inkább akkor szokott lenni, ha valami annyira speciális, ilyen
kampányszerű, valami bődületesen fontos téma van, amiben nincs a bizottságnak tapasztalata.
Most mit tudom én, EU elnökség alatt egy EU albizottság, ez még úgy elmegy, de egyébként
én tényleg nagyon komolyan óvatosságra szeretném inteni a bizottságot, mert életképtelen
struktúrákat fenntartani; egyszerűen időt nem lehet találni majd arra, hogy mikor üljenek
össze az albizottságok - van, aki két albizottságban is van -, és akkor már rögtön szétesik az
egész történet.

Viszont még mindig a számomra egyébként a hosszú évek alatt a leg, leg, leg,
legszebb tapasztalat az tényleg a gazdasági bizottság volt, hihetetlen konszenzussal naponta
negyven-ötven napirendi pontot is akár tudtunk abszolválni másfél óra alatt, tehát nagyon-
nagyon ügyesen és jól lehetett ezeket a dolgokat csinálni, senki nem érezte magát kirekesztve
pusztán azért, mert nincs benne az albizottságban, hanem tényleg részese lehetett a
folyamatnak.

Úgyhogy én most látom azt is, hogy új a parlament, bővült a plenáris elfoglaltságok
ideje, az azzal kapcsolatos frakció előkészítések is rengeteg időt vesznek igénybe
mindenkitől, arról nem is beszélve, hogy mondjuk, a kisebb frakciók személyzetileg sem
feltétlenül bírják ezt a dolgot. Ez ugyanaz, mint az, hogy Márta nem tud minden EU ülésen
részt venni, igen. Úgyhogy tényleg azt mondom, hogy vagy fontoljuk meg és a következő
ülésen térjünk vissza, hogy akkor most milyen bizottsági struktúra legyen, mert ha most
hozunk egy elkapkodott döntést négy-öt albizottság felállításával, nagy összegben merek
fogadni bárkivel itt a teremben, hogy működésképtelen lesz. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Jó. Selmeczi Gabriella képviselő asszonyé a szó!

DR. SELMECZI GABRIELLA (Fidesz): Elnök úr, bocsánat, kérdezhetnék valamit.
Tehát van egy ellenőrzési albizottság és amellett van egy másik olyan bizottság, ami az elmúlt
8 év kormányzati tevékenységét vizsgálja?

ELNÖK: Igen.

DR. SELMECZI GABRIELLA (Fidesz): Értem, jó.

ELNÖK: Ha szót kapok, magam is szeretnék hozzászólni. Én ugyan friss képviselő
vagyok, de nagyon sok szempontból osztom Szanyi Tibor képviselő úr hozzászólását, magam
se szerettem volna, meg igazán szeretném, ha nagyon sok bizottságunk lenne. Épp ezért
egyébként, ha már most esetleg több is meg fog alakulni, benne van az ügyrendben, hogy az
albizottságoknak minden évben jelentést kell készíteniük a bizottság számára az elvégzett
munkájukról, és az is benne van az ügyrendünkben, hogy az elnök kezdeményezheti az
albizottság feloszlatását, amennyiben nem végez munkát. Ez számomra értelemszerűen azt
jelenti, ha mondjuk, jelentést nem tudnak írni, vagy egy üres lapot kapok egy évben, vagy kap
a bizottságunk - tehát valóban majd meglátjuk, hogy hogyan működhetnek ezek az
albizottságok, de azért fék van ebben az ügyrendben, amit mi már beépítettünk, hogy 4 évig
adott esetben ne legyen itt 7-8 bizottság is, ami nem fog működni. Jó? Köszönöm.

Kapus Krisztián képviselő úré a szó!
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KAPUS KRISZTIÁN (Fidesz): Köszönöm szépen. Én is a hozzászóláshoz szeretnék
értékelést fűzni. Nyilvánvalóan sok racionális érv szól az mellett, hogy lesz-e annyi ember
egyébként, aki ennyi albizottságban kíván dolgozni. Ettől függetlenül én biztosan tudom,
hogy az ifjúsági albizottságban szeretnék dolgozni és azért dolgozni is fogok. Tehát azért én
attól óvnék régi bölcs képviselőket is, hogy egy az egyben most leszóljuk az összes
albizottságot, hogy nem működik úgysem, meg nem jönnek létre ezek a dolgok, (Dr. Szanyi
Tibor: Én megfontolásra ajánlottam.) – köszönöm. Ettől függetlenül azt gondolom, hogy ki
miben szeretne dolgozni, azt azért indítsuk el, én szeretném. És azt is, azt gondolom, hogy az
albizottságok úgy működnek, hogyha valóban megtöltjük azt tartalommal és rendszeresen
találunk arra időpontot, hogy az a tartalom megtörténjen - márpedig számomra fontos az
ifjúsági terület -, akkor valóban működni fog, ha nem, akkor nyilvánvalóan látni fogjuk ennek
az eredményét, ahogy elnök úr elmondta.

ELNÖK: Köszönöm. Ágh Péter alelnök úré a szó!

ÁGH PÉTER (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Mi az elmúlt napokban tartottunk
egy munkacsoportülést a Fidesz képviselőivel, és ott egy további albizottság létrehozása is
felmerült. Szanyi képviselő úr azt mondta, hogy ha speciális területről van szó, akkor érdemes
megfontolni egy albizottság létrehozását; egy elég speciális területet ajánlanék a tisztelt
bizottság figyelmébe, ez pedig a fogyatékosügy. A mi frakciónkban két olyan képviselő is
van, aki érintett lehet ebben a témában és szívesen részt venne ennek az albizottságnak a
munkájában, úgyhogy ennek a létrehozását azt gondolom, hogy érdemes javasolni.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Meg szeretném kérdezni, hogy van-e esetleg konkrét név,
hogy hogy hangozzon ennek az albizottságnak a neve.

ÁGH PÉTER (Fidesz): Fogyatékosügyi albizottság.

ELNÖK: Rendben. Köszönöm szépen. Vágó Gábor képviselőtársamnak is volt egy
felvetése a lakhatási bizottsággal kapcsolatban.

VÁGÓ GÁBOR (LMP): A lakhatási albizottság kiváló név, a politikai korrektség
mondatja velem.

ELNÖK: Az az igazság, hogy ehhez a kérdéshez én is így állok hozzá, mert van,
akiben sérelmet okoz ez az elnevezés, és talán ezt azért tényleg át kellene gondolni, de a
bizottság döntése.

Csizi Péter képviselő úré a szó!

CSIZI PÉTER (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Lehet, hogy önökben
ellenérzéseket vált, de Ágh Péter úr javaslata szerepel a törvényben is, hogy a
fogyatékossággal élőket nevez a törvény is, úgyhogy senkit nem bántunk meg azzal, hogy
fogyatékosügyi albizottságot hozunk létre. Ha azon képviselőket meghallgatjuk, akik ilyen
szervezetek munkáját segítik, illetve ilyen szervezetekkel dolgoznak napi szinten, tudhatják,
hogy ez a megnevezés teljesen politikailag is és szakmailag is korrekt.

ELNÖK: Csak egy pillanatra reagálok erre. Ágh Péter fogyatékosügyit mondott, ön
már fogyatékosságügyit, szerintem nem ugyanaz a kettő.

Szűcs Erika képviselő asszonynak átadom a szót!
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SZŰCS ERIKA (MSZP): Köszönöm szépen. Ez most szócséplésnek tűnhet, de ez egy
nagyon finom distinkció. Tehát a fogyatékossággal élők magukat nem fogyatékosnak nevezik,
hanem fogyatékossággal élőknek. Ehhez szeretnék csatlakozni, hogy legyen a bizottság neve,
fogyatékossággal élők ügyeinek albizottsága. Jó? És akkor ez számukra egy teljesen rendben
lévő megközelítés és elnevezés, semmiféle dehonesztálás nincs benne - a fogyatékosságra
néha érzékenyek.

ELNÖK: Köszönöm szépen a javaslatot. Megkérdezem Ágh Péter képviselő urat,
hogy ő elfogadja-e esetleg ezt a javaslatot.

ÁGH PÉTER (Fidesz): Kiváló.

ELNÖK: Köszönjük szépen. Van-e még az albizottságok létszámához kapcsolódóan,
vagy az elnevezésével kapcsolatban bárkinek kérdése vagy javaslata?

Vágó Sebestyén képviselő úré a szó!

VÁGÓ SEBESTYÉN (Jobbik): Csak egy kérdés a felvetett két új albizottsággal
kapcsolatban, hogy nem hallottunk javaslatot a létszámra a két új albizottságban. Erről
született-e döntés esetleg a Fidesz-KDNP-s megbeszélésen?

ELNÖK: Köszönöm. Ágh Péter alelnök úré a szó!

ÁGH PÉTER (Fidesz): Ha az albizottság is egyetért vele, akkor a többi albizottsághoz
hasonlóan itt is 5 főt javasolnánk.

ELNÖK: Rendben. Tehát a fogyatékossággal élők ügyeinek albizottságára 5 fő
érkezett és akkor a lakhatási bizottság?

VÁGÓ GÁBOR (LMP): Nem tudom mennyi a minimális? 3 főt javaslom.

ELNÖK: Köszönöm. A következő kérdésem volna, hogy a két új albizottságnak az
elnöki posztját is el kellene dönteni, hogy mely pártok delegálják. Jó lenne, ha erről születne
egyesség, ami nem biztos, hogy olyan könnyű lesz, mert eddig minden albizottságot – kivéve
az ellenőrző albizottságot – a kormányzó pártok kapták; tehát itt azért úgy lenne helyes, ha
ellenzéki képviselő is lehetne elnöke ezeknek a bizottságoknak. Ezekre kérnék észrevételeket.

Vágó Gábor képviselő úr!

VÁGÓ GÁBOR (LMP): Szeretném jelezni, hogy az LMP eléggé speciális helyzetben
van itt nemcsak ebben a bizottságban, hanem a többi bizottságban is, mindenhol egy fővel
szerepelünk, és pont ezen oknál fogva a legkisebb mindig a legkisebb marad és kiszorul a
küszöbre. Tehát, hogy valamilyen szinten, nem feltétlen ebben a bizottságban – most nem
akarom magamat nyomni -, de valamilyen szinten a frakciónk képviselői, így am blokk az
egész bizottsági rendszerben juthassanak albizottsági elnöki pozíciókhoz, ez szerintem fontos
volna. Nem konkrétan magamra gondolok itt ebben a helyzetben, de hogyha tudják a
frakciótársaiknak majd később - de akár itt magamra is tudok gondolni. (Derültség.)

ELNÖK: Rendben. Köszönjük szépen.
Szűcs Erika képviselő asszonyé a szó!
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SZŰCS ERIKA (MSZP): Én pedig szeretném jelezni elnök úr, hogy frakción belüli
egyeztetéssel az ellenőrzési albizottságban én vennék részt az MSZP részéről.

ELNÖK: Rendben. Köszönjük szépen. Ezt be is írtuk és majd szavazásra bocsátjuk.
További hozzászólás az albizottságok elnöki pozíciójára?

Bábiné Szottfried Gabriella képviselő asszonyé a szó!

BÁBINÉ SZOTTFRIED GABRIELLA (Fidesz): A fogyatékosokkal, illetve a
fogyatékossággal kapcsolatos albizottsághoz a mi két képviselőnket javasolnám. Elnöknek
talán Hirt Ferencet, ha ezzel egyetértenek a többiek, mert ők tudják, ők látják belülről és ők
ebben a kompetensek teljes mértékben.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Akkor arra tennék javaslatot, ami itt is elhangzott, hogy a
fogyatékossággal élők ügyeinek albizottságára a kormánypártok terjesszenek javaslatot, és a
lakhatásig albizottságot pedig az LMP kaphassa meg, mint ellenzéki párt, nekem ez a
javaslatom.

Erről talán szavazhatunk is. Aki ezzel a javaslattal egyetért, kérem, kézfelnyújtással
jelezze! (Szavazás.) Ellenszavazat? Tartózkodás? (Szavazás.) 2 tartózkodással ezt elfogadtuk.
Köszönöm szépen.

Határozathozatal

A következőkben magáról a bizottsági rendszerről, albizottsági rendszerről kell
szavaznunk. Arra tennék javaslatot, hogy az eredeti előterjesztésnek megfelelően ki az, aki
egyetért az ellenőrző albizottság létrehozásával; a nyugdíj- és idősügyi albizottság
létrehozásával; az ifjúsági albizottság létrehozásával; az elmúlt 8 év kormányzati
intézkedéseit vizsgáló albizottság létrehozásával; a népesedéspolitikai albizottság
létrehozásával kapcsolatos előterjesztéssel - aki az első öt albizottság támogatja, kérem, tegye
fel a kezét! (Szavazás.) Fogunk szavazni a többiről is. 17 igen. Ellenszavazat az öt
albizottsággal kapcsolatban? Tartózkodás? (Szavazás.) 17 igen és 3 tartózkodással az
előterjesztésben szereplő öt albizottságot elfogadtuk.

Következőnek pedig feltenném szavazásra a most elénk került javaslatokat. Ki az, aki
a lakhatásig albizottság; és a fogyatékossággal élők ügyei albizottságának a létrehozását
támogatja, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Ellenszavazat volt-e? Tartózkodás? 2
tartózkodással elfogadtuk ennek a két albizottságnak a létrejöttét is.

Vágó Sebestyén képviselőtársamé a szó!

VÁGÓ SEBESTYÉN (Jobbik): Köszönöm. Lehet, hogy még lesz róla szó, csak most
egy kérdésem lenne. A létszámokat akkor elfogadtuk, hogy milyen létszámmal jönnek létre
ezek az albizottságok. Az albizottsági struktúrában van-e valami olyasmi, hogy a különböző
pártok: a kormánypárt, illetve ellenzék milyen létszámarányban delegálhat az albizottságba
tagokat. Van-e erre valami szabályozás, vagy úgyis mindenki a szakterületének megfelelően
fog különböző albizottságokban részt venni. Köszönöm.

ELNÖK: Itt is hasonló, a parlamenti arányokhoz fogja leképezni a bizottsági,
albizottsági arányokat is, tehát valószínűleg, hogy az 5 főnél 3 fő kormánypárti, 2 fő
ellenzéki; a 7 főnél 4 fő kormánypárti, 3 fő ellenzéki; míg a 3 főnél pedig 2 fő kormánypárti
lesz és 1 ellenzéki.

Szeretném feltenni szavazásra azt is, hogy ezekkel a számokkal elfogadjuk-e az
albizottságok megalakulását, tehát hogy ilyen taglétszámmal működjenek. Aki egyetért,
kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Ellenszavazat volt-e? Nem. Tartózkodás?
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(Szavazás.) 4 tartózkodással bizottságunk elfogadta és meghatározta az albizottságok
tagjainak a létszámát.

A következőkben a személyi kérdések kerülnének sorra. Mivelhogy előzetesen nem
érkezett be javaslat, el tudnám képzelni azt is, hogy ezt a következő (Szűcs Erika
jelentkezése.), tehát akkor már vannak elképzelések adott területekről. Megyünk sorba, hogy
kit ajánlanak a frakciók; ahol nincsen ajánlás, ott majd a következő héten ezt meg lehet tenni,
de Szűcs Erika képviselő asszonynak szót adok.

SZŰCS ERIKA (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Azt szeretném kérni, hogy a
későbbiekben, mert ez egy fontos dolog, a frakcióval egyeztetés még nem történt. Az
ellenőrző albizottságról tudtam szólni, mert ugye ebben megvolt, mert tudtuk, hogy ez
kötelező, úgyhogy mi most nem tudunk ehhez javaslatokat tenni. Ha időben elér hozzánk a
hír, akkor talán jobban fel tudtunk volna készülni, elnézést.

ELNÖK: Itt egy gyors egyeztetés történt és úgy döntöttünk, hogy akkor a jövő héten,
tehát azt javasolnám, hogy a jövő héten történjen meg a személyi döntés. Megmondom
őszintén, mi magunk se tudnánk itt a két új albizottságba most delegálni, tehát ez elfogadható.

Vágó Gábor képviselő úré a szó!

VÁGÓ GÁBOR (LMP): Az albizottsági munkáról így általában volna kérdésem, hogy
a képviselő küldhet-e be maga helyett más képviselőt, illetve szakértőt az albizottságba.

ELNÖK: Nem, tehát szavazati joggal biztos, hogy nem vehet részt, csak egy
képviselőtárs tud helyettesíteni adott esetben, aki tagja a bizottságnak.

VÁGÓ GÁBOR (LMP): De tanácskozási joggal szakértő részt vehet?

ELNÖK: Tanácskozási joggal igen, természetesen; ez az elnök hatásköre, hogy hív-e
meg szakértőt tanácskozási joggal.

VÁGÓ GÁBOR (LMP): Az ügyrendünkben arról van szó, hogy minden egyes frakció
hozhat maga mellé egy szakértőt és ez igaz az albizottságokra is. Abban az esetben is lehet-e
ez, ha maga a képviselő nincsen ott, de a szakértője ott van - tehát erre vonatkozik igazából a
kérdésem.

ELNÖK: Szakértőt mindenki hozhat magával bármikor, csak annak felszólalási joga
nincs a bizottsági ülésen, csak ha megszavazza azt a bizottság; és a szakértő csak akkor lehet
ott, ha a képviselő is ott van, mert úgy fogalmazza a Házszabály is, ha jól emlékszem, hogy
hozhat magával a képviselő, de ha nincs, akkor nem tud kit magával hozni.

VÁGÓ GÁBOR (LMP): Köszönöm.

ELNÖK: További kérdés, vagy felvetés van-e még az albizottsági témával
kapcsolatban.

Kapus Krisztiáné a szó!

KAPUS KRISZTIÁN (Fidesz): Köszönöm, csak azért, hogy haladjunk
mindenféleképpen előre, mert minden héten, szerdán nem kellene ezzel foglalkozni.

Mindenféleképpen azt fontosnak tartanám, tehát ha az alapján láttuk, hogy a többségi
– ha nem is a kétharmados többségi, de a többségi - a Fidesz-KDNP oldalon van, a másik
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oldalát érdemes lenne tisztázni ülésen vagy ülés után, hogy a másik három frakció egy-egy
bizottság 2-3 főjéből hány főt kíván delegálni, vagy tud-e, vagy akar-e, merthogy erre ne
kelljen megint egy hétig várni. Értem, jó, akkor az elnök irányadását várja az MSZP.
Köszönöm.

ELNÖK: Én mindenképp azt javaslom, hogy a következő bizottsági ülésünkre, ami a
jövő héten várható, akkorra ezt át tudja mindenki beszélni és át tudja gondolni, szerintem már
megegyeztünk ebben, maradjunk ebben. Jó?

Vágó Gábor képviselő úr kíván-e még hozzászólni?

VÁGÓ GÁBOR (LMP): Én is csak Kapus Krisztiánt szerettem volna erősíteni, hogy
szerintem legyünk túl rajta, most összeültünk, a jövő héten megint összeülünk és akkor egy
óráig ezen mókuskázunk – ahogy képviselőtársam szokta mondani -, de ha nem akarja a
bizottság többsége, akkor alávetem magam a többségi akaratnak, ennyi.

ELNÖK: Talabér Márta alelnök asszonyé a szó!

TALABÉR MÁRTA (Fidesz): Nem fogunk mókuskázni szerintem, nagyon
egyszerűen meg lehet ezt oldani. Nálunk nagyjából készen van a névsor, a jövő hétre
mindenki el tudja dönteni már a bizottsági ülés előtt, adott esetben ezt megkaphatja az elnök
úr írásban és csak szavazni kell róla. Azt hiszem, hogy eddig tényleg korrekt módon a
parlamentben is, bizottsági ülésen is ilyen jellegű dolgokban pillanatok alatt tudtunk döntést
hozni, tehát ez nem fog egy órát igénybe venni, ezt öt perc alatt le fogjuk tudni bonyolítani,
véleményem szerint.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e még akkor hozzászólás? (Nincs jelzés.) Ha nincs,
akkor lezárnám a második napirendi pontot.

Egyebek

Az egyebek következnének. Az egyebekben van-e valakinek felvetése?
Vágó Gábor képviselőtársamé a szó!

Kérdések, vélemények, válaszok

VÁGÓ GÁBOR (LMP): Az volna a felvetésem, hogy volt itt az ügyrendben is
lehetőség arra - és már az elnök úr is mondta -, hogy tartsunk kihelyezett ülést.

Szerintem most – főleg a lakhatási üggyel kapcsolatban – szociális katasztrófa van az
észak-kelet magyarországi megyékben - itt beszélgettek a képviselő asszonyok is, hogy a
házak tetejét elvitte a vihar, egyébként is az árvíz elöntött nagyon sok házat. Szerintem az
szimbolikus volna, ha a következő hónapban valamelyik bizottsági ülést vagy az árvíz
sújtotta, vagy a szélkár sújtotta települések egyikén tudnánk tartani, ezzel is mutatva azt
ezekben a régiókban, hogy az állam ott van, segítséget nyújt és foglalkozik a problémával.
Köszönöm a szót.

ELNÖK: Köszönöm. Annyit szólnék hozzá, hogy nyilván ezt technikailag eleve meg
kell szervezni és az nem is olyan egyszerű dolog. Ugyanakkor viszont szerintem csak akkor
érdemes külön kitelepülni, ha csak azzal a témával akarunk foglalkozni adott esetben. Most
még nem tudjuk pontosan, még a károkat sem tudjuk, hogy hol tartunk – az időjárásra is, ha
így kinézek, még ki tudja, hogy mi lesz -, tehát én el tudom képzelni, meglátjuk, mindenképp
észben tartjuk ezt a felvetést.
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Nekem van még egy felvetésem az egyebekkel kapcsolatban. Nem tudom, hogy van-e
még valaki másnak, mert akkor másnak szót adnék. (Nincs jelzés.)

Ugyanebben a témában szeretnék egy rövid tájékoztatást adni a tisztelt képviselőknek
röviden, nem az árvízzel, hanem lakhatási problémával kapcsolatban. Talán többen tudják,
hogy tegnap egy igen botrányos kiköltöztetés zajlott le Budapesten: Budafokon, egy
ötgyermekes családanyát mintegy száz rendőr kényszerített ki a lakásából, rohamrendőrökkel,
stb. Kint volt a külföldi sajtó is, én magam két képviselőtársammal a bizottságból: Vágó
Sebestyénnel és Baráth Zsolt képviselőtársammal már 9 óra előtt megjelentünk és utánunk jött
a rendőri hadsereg és a végrehajtó.

Csak röviden, tájékoztatásképpen szeretném elmondani, hogy számos tanulsággal
szolgált ez az eset mindenképp a számomra, és majd azt szeretném, hogy ha nem úgy vonulna
be a mostani kormányzat a történelembe - miközben a családok védelméről szólt a kampánya
sok tekintetben -, hogy az első komoly rendőri intézkedés egy ötgyerekes családnak a
kiköltöztetésénél zajlott. Önmagában elszomorító, hogy lehet arra száz rendőr, hogy egy
ötgyerekes családot kiköltöztessenek egy olyan ügyben – hozzá kell tennem -, ahol még
büntető feljelentés is van, okirat hamisítással kapcsolatban további bűnügyek lesznek még,
ugyanakkor viszont adott esetben egy bűnözőnek az elfogására nincsen egy rendőr sem az
országban.

Nos, az egyik fontos tanulság – nem erre az egy esetre vonatkoztatva -, hogy a mostani
végrehajtási törvény változtatásra szorul. Gyakorlatilag jelen helyzetben nagyobb a hatalmuk
a végrehajtóknak, mint akár a rendőrségnek, vagy akár a magyar államnak, ha megkapják a
bírósági végzést – és itt is volt egy bírósági végzés. És azt is külön elmondanám, hogy maga a
bíróság is eléggé, szerintem nem megfelelően állt az ügyhöz, ugyanis miután már harmincan
is kint voltunk képviselők, aki jogi végzettséggel rendelkezett, felhívta az ügyben illetékes
bíróságot, hogy mivel hogy már perfeljegyzés is volt erre az ingatlanra, azt vegyék elő és ne
kelljen kiköltözni a családnak aznap - nem voltak hajlandók ezt sürgőséggel megtárgyalni.
Azt látom, hogy az elmúlt időszakban rengeteg – hogy úgy mondjam – szociálisan érzéketlen
ember került be az állami pozícióknak egyes helyeire és ez még annak a következménye.

Azt kérném a bizottságtól, hogy ezzel az üggyel kapcsolatban és ennek a tanulságaival
kapcsolatban is, kérjünk a kormányzattól egy felvilágosítást és ezt vegyük napirendi pontra a
következő héten tartandó bizottsági ülésünkre, hogy lássunk jobban ebben az ügyben, hogy
mi is zajlott le.

Mivel, hogy most itt egy napirendi javaslatot tettem a következő bizottsági ülésre, ezt
természetesen majd meg kellene szavaznunk.

Talabér Márta alelnök asszonyé a szó!

TALABÉR MÁRTA (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Sajnálatos, hogy volt egy
körülbelül két hónapos időszak az elmúlt hónapokban, ami lehetőséget biztosított a
pénzintézeteknek arra, hogy értékesítsék, vagy más szóval elárverezzék azokat az
ingatlanokat, amelyek esetében jelentős adósságot halmoztak fel a tulajdonosok. Azt hiszem,
hogy ennek a két hónapos időszaknak szenvedi a kárát ez a család is. Nagyon sajnálom, hogy
a Bajnai-kormány csak április közepéig tartotta fent ezt a moratóriumot és nem tovább, mert
hogyha ez fenn maradt volna, akkor nagy valószínűséggel, ezzel a családdal sem történhet
meg az, ami tegnap megtörtént.

Hatályba lépett az új kormányrendelet, ez alapján néhány nap óta nem lehet újból
árverezni és valószínűleg a jövőben - akik már ennek a moratóriumnak a hatálya alá esnek -
nem fog hasonló jellegű intézkedés megtörténni. Azt gondolom, hogy meg kell vizsgálni a
tegnapi esetet, és ha kell még korrigálni, akkor a korrigálásokat meg kell tenni. Azt
gondolom, hogy a 29 pontban, amit elmondott Orbán Viktor miniszterelnök és ennek kapcsán
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megjelent a kormányrendelet, a lépések megtörténtek a tekintetben, hogy hasonló esetek ne
fordulhassanak elő a jövőben.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Vágó Gábor képviselő úré a szó!

VÁGÓ GÁBOR (LMP): Nagy örömömre szolgál, hogy itt mindannyian úgy érezzük,
hogy ez egy hatalmas probléma, az LMP is a kampány során felszólalt többször a kilakoltatási
moratórium fenntartásáért. Viszont ebben az adott esetben úgy érzem, hogy akkor van értelme
ezzel az adott esettel foglalkozni, ha fel tudjuk ezt emelni egy magasabb szintre, ha akár
törvényi szabályozással, vagy a kormányrendelet segítésével tudunk ezzel foglalkozni, mert
úgy érzem, hogy a bizottságnak nem dolga és nem feladata egyes adott ügyeket megoldani.

Nagyon sajnálom ezt a családot, én magam is tudok felsorolni három olyan családot,
akiknek az ügyével egy kicsit is foglalkoztam – legalábbis részt vettem azokban a társadalmi
mozgalmakban, amik ezekkel az ügyekkel foglalkoztak -, de szerintem mi most nem vehetjük
a vállunkra ezeket a terheket. Akkor és abban az esetben viszont igen, ha tudunk egy konkrét
általános megoldást ezekre. Ezek jó példák, de ezeket a példákat magasabb szintre kell
szerintem emelni és megoldást találni jogszabályi szinten - én most sajnos nem látom a
megoldást. De ha ez lenne a cél a következő ülésen, akkor támogatni tudom ezt a napirendi
pontot. Ha csak az lenne a cél, hogy hogyan tudunk ezen a családon segíteni, akkor azért nem
tudom támogatni, mert tényleg tucatnyi ilyen családot tudok még felsorolni és mindannyiukon
egyesével szerintem a bizottság nem tud segíteni. Köszönöm a szót.

ELNÖK: Szűcs Erika képviselő asszonyé a szó!

SZŰCS ERIKA (MSZP): Köszönöm szépen elnök úr. Azért, hogy a bizottság lássa,
hogy ezekkel az ügyekkel nagyon óvatosan kell bánni, még akkor is, ha van egy politikai
sodrása a dolognak. Elmondom a fonákját az ügynek.

Én Miskolcon avasi képviselő vagyok, annak a lakótelepnek a képviselője, ahova 170
olyan család költözött be ügyvédi segédlettel és családdal a lakótelep lakásaiba, akik a
beköltözésük óta egyetlen fillér közös költséget nem fizetnek és totál lepusztították a
lépcsőházat. A város vezetésének a határozott fellépésére elindult egy munka, aminek a révén
részben elindult a bűnvádi eljárás azok ellen, akik csalássorozattal megszerezték ezeket a
lakásokat és lenyúlták az állami támogatást, viszont ennek logikus következménye, hogy
ezeknek a családoknak a kiköltöztetésére mindenképpen sort kell keríteni.

Ugyanis az Avason az a legnagyobb probléma, hogy ezek a családok, a legutóbbi
fogadóórámra jött el hat kis öregasszony, akik elmondták, hogy 10 ilyen család beköltözése
előtt volt az ingatlanoknak - a nem tudom hány lakásos épületnek - 1 millió 800 ezer forint
megtakarítása, azóta minden pénzük elment, mert helyettük kellett mindent fizetni, semmibe
nem tudnak kezdeni: panelrekonstrukcióba, semmibe, tehát van azért ennek egy fonákja is.
Tehát azt gondolom, hogy a kilakoltatási moratórium az egy jó dolog, de mondjuk, ha
jogellenesen hozzájutott valaki lakáshoz és leállít egy folyamatot, ami végre egy új egyensúlyt
helyreállítana, az éppen nem jó.

Szerintem a tegnapi üggyel kapcsolatban is nem az a probléma, hogy el kell hagyni azt
a lakást, amihez 21 millió forint – vagy igaz, vagy nem, hiszen elmondta, hogy perfeljegyzés,
meg csalás, meg egyebek, de most ez van bent, hanem az a baj, hogy nincs hova tenni. Tehát
azt gondolom, hogy ha mi ahhoz fogunk ragaszkodni, hogy mindent meg lehet csinálni, mert
ha nehéz helyzetbe kerülök, akkor annak majd az összes következményét és felelősségét a
közösség vállalja, az nem a legjobb mód, mert ennél az élet egy kicsinyt bonyolultabb.

Ezért úgy gondolom, hogy valóban egyedi ügyekhez nem feltétlenül kellene társulni,
hogy ezzel az egész üggyel viszont intenzíven érdemes és kell foglalkozni, azt a magam
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szempontjából, az előbb elmondott eset alapján, mert nekünk viszont kifejezetten sérti az
érdekeinket ez a kormányrendelet, mert megakasztott egy folyamatot, amivel ott békét lehetne
teremteni. És most akkor mondjam azt, hogy köszönjük meg Orbán Viktornak, nem akarom
ezt mondani, mert ezzel nincs a helyzet megoldva és teljesen – hogy mondjam – olyan
mértékű feszültség keletkezett azon a lakótelepen, amit csak az érzékel, aki életvitelszerűen
ott él és nap, mint nap találkozik.

Tehát ezzel a kérdéssel valóban nagyon megfontoltan, nagyon óvatosan kell bánni. A
lakhatás biztosítás az elsődleges szempont, és azon belül aztán a tulajdon, vagy a tulajdonként
megszerzett lakásban maradás, és annak a lehetőségei azok a következő lépcsők szerintem,
ezért én az egyedi ügy helyett, inkább a dologgal való alaposabb és körültekintőbb
foglalkozást támogatnám.

ELNÖK: Köszönöm. Vágó Sebestyén képviselő úré a szó!

VÁGÓ SEBESTYÉN (Jobbik): Mielőtt elmondanám azt, amiért jelentkeztem, nem
hagyhatom ki, hogy ne reagáljak arra, amit Szűcs Erika képviselő asszony mondott. Mielőtt itt
az avasi problémát behozzuk, azért gondolkozzunk el azon, hogy ki gerjesztette ezt a
problémát. Vajon nem a miskolci szocialista városvezetés gerjesztette ezt a problémát azzal,
hogy az Avasra beköltöztette először azokat a családokat (Szűcs Erika: Ezek magánlakások.),
magánlakások, de honnan telepítették be az embereket azokba a magánlakásokba. (Szűcs
Erika: Ezek magánlakások.) Nem akarok erről most vitatkozni, inkább reagálok arra, amit
Vágó Gábor is mondott, illetve ami szóba került, hogy nem az egyedi esetről szeretnénk
beszélni a következő bizottsági ülésen, hanem azokról a problémákról, amiket ez a tegnapi
egyedi eset, amit a saját bőrünkön tapasztaltunk, felvetett. Ez két joghézagot vetett fel. Az
egyik joghézag az az, hogy nincs tisztázva a végrehajtási törvény, illetve vannak kiskapuk –
jó, ez nem a mi bizottságunkra tartozik, maximum érintőlegesen, merthogy rengeteg szociális
problémát is felvethet; a másik pedig a kilakoltatási moratórium kérdése.

És amit Talabér Márta alelnök asszony mondott, azzal is vitatkoznék, merthogy igaz,
hogy a két hónap alatt születtek árverések, illetve bankok átjátszottak magánszemélyeknek,
illetve kétes cégeknek ingatlanokat, ezt a két hónapos haladékot kihasználva. Csak ezen két
hónapos haladék következtében több ezer olyan esetről van szó, ami viszont indokolttá tenné
a kilakoltatási moratóriumnak a meghosszabbítását is, és erre is ígéretet tett Orbán Viktor.
Tehát éppen ezért érdemes lenne erről tárgyalnunk, hogy kormányrendelet szintjén esetleg ezt
a két hónapot kihasználó, spekulánsok által áldozattá vált családokkal kíván-e tenni valamit a
kormány kormányrendelet szintjén. Köszönöm.

ELNÖK: Kapus Krisztián képviselő úré a szó!

KAPUS KRISZTIÁN (Fidesz): Köszönöm szépen. Majd szeretném megtudni, hogy
hogyan kell jelentkeznem ügyrendi kérdésben. Időt kérek, de nem akarok most időt kérni.

Azt szeretném kérni, tekintettel arra, arról beszéltünk, hogy beszélünk-e róla a
következő ülésen, ne vitassuk már meg. Tehát most aztán átmentünk egészen speciális vitába,
a kérdés kérdés, a napirend napirend, tehát akkor a következő ülésen. De azt gondolom, azért
jönnének létre kimondottan speciálisan albizottságok, és ebben kimondottan egy LMP-s
lakhatási magyar párti – az az LMP - albizottság jön létre, miszerint az albizottság ezt vitassa
meg, hozza elénk ide a bizottság elé, de ne most vitassuk meg. Tehát ez nem volt ma
napirenden, az egyekben már pro és kontra érvek elhangzottak, azt gondolom, mindenki arról
beszélt, hogy beszéljünk róla, de ne menjünk már bele ebbe most, hogy mi van az Avason,
vagy nincs pro és kontra, mert azt gondolom, hogy ez már speciálisan nem a mai ülés kérdése.
Köszönöm.
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ELNÖK: Köszönöm, bár ezt inkább tartalmi javaslatnak éreztem. Van-e még kérdés,
észrevétel?

Szanyi Tibor képviselő úré a szó!

DR. SZANYI TIBOR (MSZP): Köszönöm szépen. Csak szeretném felhívni a
bizottság figyelmét, hogy veszedelmes pálya ám az, amikor úgy bonyolódunk bele konkrét
ügyekbe, hogy annak a hátteréről egzakt ismereteink nincsenek.

Én magam is egyéni képviselőként az elmúlt 12 esztendőben több tucat - a
választókörzetemet érintő - kilakoltatási ügybe tekintettem bele, egy picit a háttérbe, egyetlen
egyre sem emlékszem, ahol bárkinek is úgymond valami felsőbbrendű igaza lett volna. Ezek a
politikai akciók ragyogóak. Én is, mit tudom én egymagam álltam sorfalat a rendőrökkel
szemben, meg egyéb ilyen hősies dolgok előfordultak; de szóval ennek - a médiabulit
leszámítva -, olyan nagyon nagy értelme nincsen.

Viszont, amit Szűcs Erika mondott, azt gondolom, hogy ott már van a bizottságnak
feladata. Szóval a jogrend más okoknál fogva - nem a szociális ágon, hanem millió egy, a
tulajdon, meg egyéb okoknál fogva - ismeri ezt a fogalmat, hogy kilakoltatás. Tehát, ha most
ez nekünk nem tetszik, akkor takarítsuk ki a törvényi rendszerből ezt a dolgot, ezt lehet. Nem
helyeselném, csak mondom, hogy ezt lehet csinálni. Viszont amíg ez benne van a jogrendben,
addig szerintem az illetékes hatóságok és nem tudom ki mindenkik adottak, akik ezzel
hivatalból feladatuknál fogva foglalkoznak.

Nekünk sokkal inkább szerintem azzal kéne foglalkozni, hogy van-e olyan törvényi
közeg, háttér, jogszabályi háttér, ami pontosan azt garantálja, hogy O.K., kilakoltatás van, de
mi történik onnantól kezdve aztán a családdal, ez viszont tényleg fontos, ez határozottan
fontos. Én is olvastam a múlt héten, meg hívtak is, hogy én is menjek oda a XIII. kerületbe,
egy családot ki akartak lakoltatni, végül is ki is lakoltatták, miközben amint felpörgették a
papírokat, kiderült, hogy érvényes bérleti szerződésük van Zuglóban egy másik lakásra,
illetve két héttel azt megelőzően visszautasították az önkormányzat által felkínált lehetőséget.
Na, most akkor én miért menjek oda élőláncnak. Ezek azok a dolgok, egyébként még a
baloldali sajtó is olyan hevülettel tálalta - most a Népszavára gondolok -, mint hogyha mit
tudom én, a XIII. kerületi önkormányzat lenne a megveszekedett fekete ördög, tehát nem jó ez
a hangulatkeltés, mert igazából a probléma megoldásához egy millimétert nem kerülünk
közelebb, a másik oldalról pedig csak az időnket fecséreljük.

Tehát összegezve, nagyon helyeslem, ha ezzel a témával, az egész kilakoltatási üggyel
akár egy áttekintő, átfogó jelleggel foglalkozunk, hogy valóban a helyén vannak-e a
jogszabályok, és ha nem, akkor nyilván a bizottság tud kezdeményezni sok mindent, de
nagyon nem szeretném azt, ha konkrét ügyekkel kapcsolatos fél-információk mentén, itt ilyen
heves vitákat folytatnánk a piszok nagy semmiről. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm. Ha nincs további hozzászóló, akkor szeretnék még reagálni.
Én is ezzel teljes mértékben egyetértek, és azzal nem is kell foglalkozni a

bizottságunknak, ez egyértelmű, hogy itt pontosan ebben az egyéni ügyben milyen jogi
hercehurcák történtek és fognak történni. Ezzel az egy esettel viszont azért kell mégis,
szerintem, egyénileg is foglalkozni, mert ha ez lesz a következő időszakban az eljárás, hogy
egy hadsereg vonul ki kilakoltatni egy ötgyerekes családot, akkor ez óriási problémákat vet
fel. Tehát én két területre bontanám ki a vizsgálódást, illetve kérném pontosabban, hogy
kérjük be a kormányzat tájékoztatását.

Egyrészt, hogy ez lesz-e a szokás és az egész sajtó, hiszen a svéd televízió - meg nem
tudom én milyen televízió – jelen volt és azt mondták, hogy láttak már ők ilyen eseményeket,
amikor anarchistákat költöztetnek ki házakból, de nem úgy, hogy egy ötgyerekes családot,
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tehát ez Nyugat-Európában azért nem megszokott, amit most itt felvettek. Tehát a rendőri
intézkedés - és még egyszer csak egyetlen gondolat. Nekünk képviselőknek már sikerült
majdnem megegyezés közeli állapotba jutnunk a két fél között és már 5 hónapos haladékot
adott volna az új tulajdonos – nevezzük így egyelőre – arra, hogy ne költözzön ki a család.
Na, kérem szépen, ha két rendőr van jelen – mint ahogy egyébként szokás általában, hogy
négy rendőr van ott, hogy egy ilyen kilakoltatást végezzen és nem egy hadsereg -, akkor nagy
valószínűséggel a tulajdonos később nem gondolja meg magát, mert itt, ott volt mögötte száz
rendőr. Itt a rendőrkapitánynak a hozzáállása is rendkívül kérdéses volt ebben az esetben;
tehát azt kérném, hogy emellett azért ne menjünk el, mert ez nem lehet rendszer, hogy egy
hadsereg fog kiköltöztetni családokat - ez az egyik.

A másik pedig, teljes mértékben az általános következtetésről van szó, ami elsősorban
arról szól, hogy eltelt két hónap, több ezer embert fognak kilakoltatni emiatt a két hónap alatt,
mert ennyi ügy ment végig. Tehát több ezer embert érint ez az intervallum, ez az időszak,
hogy velük mi lesz konkrétan, erre pedig szerintem a Humán Erőforrás Minisztériumot
kellene felkérni, hogy próbáljon adni egy tájékoztatást. Véleményem szerint egyébként a
végrehajtási törvény rendkívül gyors változtatásával meg lehet akadályozni, hogy ez a több
ezer ember most kikerüljön a családjukból, de erről tájékoztatást kellene szerintem, hogy
kapjunk. A másik esetben pedig a Belügyminisztériumtól kellene egy tájékoztatást kapni,
hogy miért érkezett egy hadsereg erre az akcióra, mert ez nem szokványos, úgy gondolom.

Tehát ezt a két kérdést tenném fel szavazásra, hogy felvesszük-e napirendi pontként a
következő héten és erről kérjünk-e tájékoztatást a kormányszervek részéről.

Van-e hozzászólás még? (Nincs jelzés.) Ha nincs, akkor felteszem szavazásra, külön-
külön.

Az első. Kérjünk-e tájékoztatást a Belügyminisztériumtól a rendőri intézkedést
illetően, hogy miért kellett ilyen hatalmas csapaterőt mozgósítani egy ilyen ügy érdekében.
Aki ezzel egyetért, hogy ezt felvegyük-e napirendre és erről tájékoztatást kérjünk, kérem,
szavazzon kézfeltétellel! (Szavazás.) 2 igen. Ki az, aki nem ért egyet vele? (Szavazás.) Ilyen
nincs. Tartózkodás? (Szavazás.) 17 tartózkodással elutasította a bizottság.

A másik, hogy a Humán Erőforrás Minisztériumtól kérjünk tájékoztatást, hogy az
elmúlt két hónapos időszakban árverésre került ingatlanok tekintetében, illetve azoknak a
tulajdonosait illetően, akik jelenleg még ott élnek kíván-e valamilyen intézkedést tenni, vagy
van-e erre valamilyen terve a kormányzatnak. Ki az, aki ezt támogatja? (Szavazás.) 5 igen. Ki
az, aki nem támogatja? (Szavazás.) ilyet nem láttam. Tartózkodás? (Szavazás.) 15
tartózkodással nem vettük fel, elutasította a bizottság a napirendre vételt. Köszönöm szépen.

Vágó Gábor képviselő úr, az egyebek keretében!

VÁGÓ GÁBOR (LMP): Javaslom, hogy ezt a rendőrségi ügyet a rendészeti
bizottságnál vegyük fel, mert ez nem tartozik a bizottságnak a szűk mozgásterébe, ezért
tartózkodtam, tehát kérjétek meg ott a képviselőtársaitokat, hogy ott vessétek fel.

ELNÖK: Rendben, jó. Köszönöm szépen. Ha nincs más egyebekben napirendi
kiegészítés, vagy javaslattétel, akkor köszönöm szépen, és az ülést ezennel bezárom.

(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 47 perc)

Sneider Tamás
a bizottság elnöke
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