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Napirendi javaslat 
 
 

1. A Nemzetközi Valutaalap alapokmányának kihirdetéséről szóló 1982. évi 6. 
törvényerejű rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló törvényjavaslat (T/5907. 
szám) (Dr. Apáti István, dr. Gyenes Géza, Novák Előd, Vágó Sebestyén és 
Szilágyi György (Jobbik) képviselők önálló indítványa) - Döntés képviselői 
önálló indítvány tárgysorozatba-vételéről  

2. Tájékoztató a magyar külpolitika aktuális kérdéseiről (Zárt ülés!) 

3. Egyebek 
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Az ülés résztvevői 

A bizottság részéről 

Megjelent 

Elnököl: Balla Mihály (Fidesz), a bizottság elnöke 

Dr. Nagy Gábor Tamás (Fidesz), a bizottság alelnöke  
Kovács László (MSZP), a bizottság alelnöke  
Gyöngyösi Márton (Jobbik), a bizottság alelnöke  
Csóti György (Fidesz)  
Csenger-Zalán Zsolt (Fidesz)  
Dr. Gruber Attila (Fidesz)  
Dr. Horváth János (Fidesz)  
Vargha Tamás (Fidesz)  
Harangozó Gábor (MSZP)  
Szabó Vilmos (MSZP)  
Vona Gábor (Jobbik)  
Németh Zsolt (Jobbik)  
Kalmár Ferenc András (KDNP)  
Dr. Vejkey Imre (KDNP)  
Dr. Nagy Andor (KDNP)  
Ertsey Katalin (LMP) 
 
 

Helyettesítési megbízást adott   
 

Mihalovics Péter (Fidesz) Kalmár Ferenc Andrásnak (KDNP)  
Pintér László (Fidesz) dr. Gruber Attilának (Fidesz)  
Dr. Daher Pierre (Fidesz) Balla Mihálynak (Fidesz)  
Dr. Tilki Attila (Fidesz) Vargha Tamásnak (Fidesz)  
Szabó Vilmos (MSZP) megérkezéséig Kovács Lászlónak (MSZP) 
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Meghívottak részéről 

Hozzászóló 

Novák Előd (Jobbik)  
Nátrán Roland helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium)  
 
 
 

Részvevők 

Török Endre főosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági Minisztérium) 
Bácsi Ferenc főtanácsadó (Nemzetgazdasági Minisztérium) 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 43 perc.) 

Elnöki megnyitó, a napirend elfogadása 

BALLA MIHÁLY (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Tisztelt 
Bizottság! Ránézésre megállapítom, hogy határozatképesek vagyunk. Engedjék meg, hogy 
bejelentsem a helyettesítéseket! Gruber képviselő úr helyettesíti Pintér képviselő urat, Vargha 
Tamás Tilki Attilát, Kalmár Ferenc képviselőtársunk Mihalovics Pétert, ráadásul többen 
jelezték, hogy úton vannak, de gondolom, hogy miután megvan a határozatképességünk, ne 
várassuk az érintetteket. Kovács alelnök úr helyettesíti Szabó Vilmos képviselőtársunkat.  

Miután megállapítottam, hogy a helyettesítésekkel bizottságunk határozatképes, az 
írásban megküldött napirendi pontokról kell döntenünk. Kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy 
a napirendhez kiegészítenivaló, vélemény, kérdés, megjegyzés van-e. (Senki sem jelentkezik.) 
Amennyiben nincs, kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy ki támogatja a mai napirendünket. 
(Szavazás.) Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag támogatta.  

Első napirendi pontunkban a Nemzetközi Valutaalap alapokmányának kihirdetéséről 
szóló 1982. évi 6. törvényerejű rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló T/5907. számú 
törvényjavaslat tárgysorozatba-vételéről döntenénk. A törvényjavaslatot dr. Apáti István, 
Gyenes Géza, Novák Előd, Vágó Sebestyén és Szilágyi György jobbikos képviselő urak 
nyújtották be. Az előterjesztők részéről köszöntöm Novák Előd képviselő urat, a 
Nemzetgazdasági Minisztérium részéről pedig Nátrán Roland helyettes államtitkár urat 
köszöntöm körünkben, valamint Török Endre és Bácsi Ferenc főosztályvezető-helyettes és 
főtanácsadó urakat.  

A Nemzetközi Valutaalap alapokmányának kihirdetéséről szóló 1982. évi 6. 
törvényerejű rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló törvényjavaslat (T/5907. szám) 
(Dr. Apáti István, dr. Gyenes Géza, Novák Előd, Vágó Sebestyén és Szilágyi György 
(Jobbik) képviselők önálló indítványa) - Döntés képviselői önálló indítvány 
tárgysorozatba-vételéről 

Kérdezem Novák Előd képviselőtársunkat, hogy a beterjesztett törvényjavaslat 
tárgysorozatba-vételét előterjesztőként szóban is kiegészíti-e. Gondolom, azért jött el a 
képviselő úr, és köszönjük szépen, hogy rendelkezésünkre állt. Öné a szó, képviselő úr. 

Novák Előd bevezetője 

NOVÁK ELŐD (Jobbik): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Bizottság! Egy 
elképesztő hatályos jogszabállyal állunk szemben, aminek a hatályon kívül helyezését és új 
alapokra való helyezését javasoljuk akár az IMF-fel való együttműködésnek is, hiszen ha 
önök így is döntenek, hogy hogy a Nemzetközi Valutaalappal szükséges az együttműködés, 
akkor is mondhatjuk azt, hogy így nem.  

Az Európai Uniót ellenzők között is voltak különböző árnyalatok. Voltak, akik 
egyáltalán nem támogatták a csatlakozást, voltak, akik azt mondták, hogy így nem. Nos, azt 
gondolom, hogy önöknek is választaniuk kell az IMF-fel való együttműködések közül, hogy 
pontosan milyen formában képzelik el. Azt gondolom, hogy olyan gyalázatos együttműködési 
formája a jelenleg hatályos szabályozás, amire még az önök felfogása alapján is nemet kell 
mondani és új alapokra kell helyezni. Ezért ezt az 1982-es szabályozást mindenképpen felül 
kell vizsgálni. (Harangozó Gábor belép a terembe, és helyet foglal.) 

Javaslom azért is tárgysorozatba venni ezt a javaslatot, mert ha jelen formájában nem 
is értenek egyet esetleg az IMF-fel való ilyen kapcsolatmegszakításnak vagy az 
együttműködés új alapokra való helyezésének, fordulhat még úgy az idő, hiszen az elmúlt 1 
évben is láttunk mi már gazdasági szabadságharcot, aztán visszalépést, olyan tánclépéseket, 
amelyek alapján azt gondolom, praktikus és politikailag az volna a bölcs az önök számára, ha 
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hagynának maguknak mozgásteret. Nem tudhatják, hogy két hónap múlva esetleg nem megint 
azt akarják-e kommunikálni, hogy önök megint gazdasági szabadságharcot vívnak. Ebben az 
esetben viszont jó, ha legalább tárgysorozatban van, és bármikor akár még napirendre is 
vehető egy ilyen javaslat. 

Nyilvánvalóan tudjuk, hogy most önök ezt vélhetően nem fogják támogatni így, ahogy 
van, a tárgysorozatba-vétel azonban azt jelenti, hogy leltárba vesszük ezt a javaslatot, még 
akár hozhatja úgy a sors is, hogy ismét a sorozatos hátralépések közepette egy tánclépést előre 
is tesznek akár csak politikai kommunikációs indokoknál fogva.  

„Nem leszünk gyarmat.” - ezt olvashattuk az úgynevezett békemenet elején látható 
transzparensen is. Mi ehhez hozzátettük, hogy nem leszünk, mert már vagyunk; legalábbis ha 
reálisan szemléljük a nemzetek Európáját felszámoló EU-t és az „európai egyesült államokat” 
is gyarmatosító Nemzetközi Valutaalap törekvéseit. E szerint a hatályos jogszabály szerint az 
IMF-et persze nemzetközi szervezetként, ami nem ismeretlen nyilván a Külügyi bizottság 
előtt, de mégis pluszjogosítványok illetik meg az adózás, a tulajdonszerzés, a diplomáciai 
mentesség és nagyon sok minden területén. És bár az erre vonatkozó szabályokat az ENSZ 
alakította ki, amikor annak égisze alatt létrehozták a nemzetközi diplomáciai kapcsolatokról 
szóló bécsi egyezményt 1961-ben, azonban megítélésünk szerint amely jogok normális 
esetben megillethetik egyes országok diplomáciai képviseleteit, azok viszont nem járhatnak, 
nem látjuk indokoltnak ezeket az IMF esetében, melynek hazánk szuverenitását alapvetően 
sértő követelései vannak. (Ertsey Katalin belép a terembe és helyet foglal.) 

Az 1982. évi 6. törvényerejű rendeletet javasolja tehát a Jobbik Magyarországért 
Mozgalom hatályon kívül helyezni. Ez alapján csak kiemelek néhány elképesztő dolgot. Az 
IMF korlátozás nélkül vásárolhat ingatlanokat, cégeket, még termőföldet is, bár információink 
szerint eddig erre nem került sor, de látjuk, hogy fokozatosan súlyosbodik a helyzet. Kovács 
László talán ezt úgy fogalmazná meg, hogy a nemzetközi helyzet egyre fokozódik.  

A jogszabály alapján viszont termőföldet is vásárolhatnak, ide is juthat még 
Magyarország. Azt gondolom, hogy ezt mindenképpen meg kell előzni. Ha tehát együtt is 
akarnak működni az IMF-fel, így nem! A jogszabály az IMF-et mentesíti hazánkban 
mindenféle bírói és hatósági eljárás alól. Magyar bíróság az IMF semmiféle ügyletébe nem 
avatkozhat bele. Az IMF megvásárolt tulajdonai iránt bérlőkkel szemben is teljes ez a 
jogvédelem. Az IMF viszont bárkivel szemben kezdeményezhet eljárást Magyarországon. Azt 
gondolom, a kettős mércére ez újabb jó példa.  

Miközben az IMF irattárai teljes mértékben sérthetetlenek, adatszolgáltatásra sem 
kötelezhető semmiféle hivatal részére Magyarországon, tulajdonképpen állam az államban. 
Az IMF minden vagyona és követelése mentes bárminemű korlátozástól, rendszabályok, 
ellenőrzések és bármilyen természetű moratórium alól hazánkban e szerint a hatályos jogi 
szabályozás szerint, amit reményeink szerint önök nem kívánnak hatályában fenntartani.  

Az IMF-nek valamennyi kormányzója, ügyvezetője, helyettesei, bizottsági tagjai, 
képviselői, tanácsadó, mondjuk úgy, helytartói és valamennyi alkalmazottja is mentesül 
mindenféle jogi eljárás alól Magyarországon, vagyona, jövedelmei, követelései, sőt 
vezetőinek és alkalmazottainak fizetései is teljes mértékben adómentességet, vámmentességet 
és illetékmentességet élveznek Magyarországon. Nos, nem kívánom a példákat sorolni, benne 
van magában a törvényerejű rendeletben, hosszasan sorolják ezeket a kiváltságokat, 
amelyeknek a döntő többségét szerintem indokolt még az önök politikája, az önök épp 
aktuális politikája szerint is megszüntetni, és ezt a megállapodást új alapokra helyezni.  

Még a fenti indokokon túl egy formai ok is a hatályon kívül helyezés mellett szól, 
hiszen a Nemzetközi Valutaalap okmányát a jelenlegi jogalkotási szabályainkkal, a normával 
szemben teljesen összeegyeztethetetlen módon - a népfelség elvét megkerülve, az 
Országgyűlésnek a normaalkotási jogkörét kisajátítva -, egy törvényerejű rendelet formájában 
hirdette ki 1982-ben az akkori kommunista hatalom, amiről azt gondolom, Kovács László 
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sokat tudna mesélni akár az MSZMP Központi Bizottságának egykori tagjaként, vagy abban 
az időben ugyebár az MSZMP Központi Bizottsága külügyi osztályának alosztályvezetője 
volt, talán ebben a gyalázatos, minket gyarmattá silányító törvényerejű rendelet 
kidolgozásában is részt vett, de minimum asszisztált hozzá. Azt gondolom, ezzel a Kovács 
László-i kommunista, tulajdonképpen hazaáruló politikával - hiszen valóban a termőföldet 
is… 

 
ELNÖK: Engedje meg, képviselő úr, hogy közbeszóljak elnöki jogkörömnél fogva!  
Az önök által előterjesztett törvényjavaslat, illetve annak az indoklása nem tartalmaz 

ilyen kitételeket, és miután a Külügyi bizottságban nem szokásunk ilyen stílusban vitatkozni 
egymással, úgy gondolom, ha kérhetem, akkor tárgyszerűen és lehetőség szerint 
személyeskedés nélkül terjessze elő a törvényjavaslatot. 

 
NOVÁK ELŐD (Jobbik): Igen, elnök úr, valóban nem szerepel ilyen az indokolásban; 

ha egyébként ezt hiányolja, legközelebb szívesen beleírom ezeket is. Mellesleg ahogy 
megadta a szót nekem, hogy kívánom-e kiegészíteni valamivel, valóban ezt még a 
magánvéleményemmel kiegészíteni szükségesnek tartottam. Ha már ilyen időutazó módon 
így Kovács Lászlóval találom szembe magamat az Országgyűlés Külügyi bizottságának 
ülésén, ez így kikívánkozott belőlem. 

Az érdemi érveket hallották. Alapvetően azt kérem, hogy helyezzék új alapokra az 
IMF-fel való - nem tudom, itt most minek nevezik, gazdasági szabadságharcnak azért talán 
nem, de akárminek is nevezik ezt a fajta - együttműködést. Azt gondolom, hogy amit ’82-ben 
megfogalmazott a kommunista hatalom, az önök számára is vállalhatatlan, tehát e helyett 
valamiféle új megállapodás kötése indokolt lehet. Hogy ezt a régit mikor akarják hatályon 
kívül helyezni, ez lehet vita tárgya, hiszen lehet, hogy előtte meg akarnak kötni valami újat, 
tehát a hatálybalépésen lehet adott esetben változtatni egy módosító javaslattal, sőt akár ennek 
a napirendre-vételét is lehet a nemzetközi tárgyalások függvényében későbbre halasztani.  

Azonban egyet nem lehet: ennek a tárgysorozatba-vételét is elutasítani, és azt 
mondani, hogy minden jól van így, ahogy van, semmit sem kell ezen módosítani, teljesen 
normális az, hogy állam az államban működik itt a Nemzetközi Valutaalap, és még a magyar 
termőföldet is megvásárolhatja e szerint a hatályos jogi szabályozás szerint. Tehát azt kérem, 
hogy ennek a tárgysorozatba-vételét éppen ezért támogassák, még ha minden elhangzottal 
esetleg nem is értenek egyet. 

Köszönöm szépen.  

Kérdések, vélemények 

ELNÖK: Kérdezem a tisztelt bizottságot, kinek van kérdése, véleménye. (Jelzésre:) 
Kovács alelnök úr! 

 
KOVÁCS LÁSZLÓ (MSZP), a bizottság alelnöke: Csak szeretném kiegészíteni 

Novák képviselő úr ismereteit. Hadd kezdjem ezzel a „nem leszünk gyarmat, mert már azok 
vagyunk” témával. Azt javaslom, képviselő úr, egyszer az értelmező szótárban nézze meg a 
„gyarmat” címszó alatt, hogy mik az ismérvei a gyarmatnak, és ha úgy érzi, hogy ezek 
Magyarországra illenek, akkor nyugodtan hirdesse tovább ezeket a blődségeket. Azt hiszem, 
ha mondjuk, a britek, franciák úgy viselkedtek volna az ’50-es években Afrikában, ahogy ön 
szerint az Európai Unió itt és most, akkor valószínűleg ezek még mindig boldogan lennének 
gyarmatok, és nem kezdtek volna harcot, szabadságharcot a felszabadulásukért. Ennyit a 
gyarmatról. Jól hangzik egyébként, főleg ismeretekkel nem rendelkező emberek számára 
valószínűleg vonzóak az ilyen semmitmondó és hamis jelszavak. 
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A másik. 1982-ben valóban a Központi Bizottság külügyi osztályán voltam 
alosztályvezető, nem voltam a Központi Bizottság választott tagja, tehát nem voltam a 
hatalom részese, az apparátus részese voltam, és akkor mi Leonyid Iljics Brezsnyev nézeteivel 
szemben támogattuk, aki nagyon-nagyon ellenezte a Szovjetunió első embereként, hogy 
Magyarország vagy bármely más akkori szovjet blokkhoz tartozó ország a Valutaalaphoz és a 
Világbankhoz csatlakozzon.  

1982 őszén Brezsnyev már súlyos beteg volt, így kevésbé törődött azzal, hogy 
Magyarország mit csinál, és akkor többszöri eredménytelen és szovjet részről leállított 
kísérletezés vagy kezdeményezés után került sor arra, hogy Magyarország döntött a 
csatlakozás mellett, még csak engedélyt sem kért rá, hanem utólag tájékoztatta; miután a 
Központi Bizottság meghozta a döntést, utólag tájékoztatta a szovjet vezetést. Egyetlen 
szovjetblokk ország volt, amely ezt meg merte csinálni, és innentől számítottuk, számítjuk azt 
a külpolitikai nyitást, aminek a csúcspontja a rendszerváltás előtti időszakban az NDK-
menekültek előtt a határ megnyitása volt. A 10-12 fontos lépésről majd szívesen tájékoztatom, 
ha érdekli, ez is az igazság, és nemcsak a saját nézeteibe zárkózik be. 

Köszönöm szépen.  
 
ELNÖK: Van további kérdés, vélemény? (Jelzésre:) Gyöngyösi alelnök úr! 
 
GYÖNGYÖSI MÁRTON (Jobbik), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen a szót, 

elnök úr. Szerintem egy nagyon fontos határozati javaslat fekszik itt előttünk, hiszen egy 
olyan aszimmetrikus viszonyrendszert szeretne felszámolni, amelyik az elmúlt 30 évnek egy 
nagyon komoly adóssága.  

Az a bécsi egyezmény, amelyik létrehozta ezt a fajta viszonyrendszert 1961-ben, a 
diplomáciai testületek közötti valamilyen kölcsönösségen alapuló rendszerre támaszkodik, ez 
ugye két ország viszonylatában megvalósul. Az IMF tekintetében viszont itt semmiféle 
kölcsönösségről nem beszélhetünk, ez egy tökéletesen aszimmetrikus viszonyrendszer, főleg 
ha az utóbbi években megvizsgáljuk azokat a tényeket, amelyek alapján tökéletesen 
bebizonyítható, hogy az IMF a globális világrendnek egy teljhatalmú és egy nagyon újfajta 
eszköze, és ennyiben vitatkoznék Kovács László képviselőtársammal, aki a gyarmat fogalmát 
szeretné a XIX. századi definíció szerint meghatározni.  

Tökéletesen igaz szerintem a jelenlegi korra az, hogy nem katonai eszközökkel és nem 
a régi gyarmatosító politikával állunk szemben az IMF esetében, hanem bizony egy ilyen 
puha gyarmatosítással, ami sokkal alattomosabb az angolok vagy a franciák hadseregével 
vagy akár a Szovjetunió hadseregével szemben. Igaz az, hogy most nem ilyen értelemben 
beszélünk gyarmatról, hanem természetesen olyan gyarmati függés van, amelyben a média, a 
hitelminősítők, az IMF, a Világbank, az Európai Unió természetesen mind jól meghatározott 
szerepet játsznak. 

Ha megnézzük a rendszerváltás időszakát - és szerintem visszatekintve tökéletesen 
kirajzolódik -, hogy ez az eseménysorozat, amire Novák Előd képviselőtársam is utalt, hogyan 
játszódott le, akkor meg kell állapítani azt, hogy igen, a rendszerváltás nem 1989-ben 
kezdődött, az már csak egy ünnepélyes szalagátvágása volt ennek az eseménysorozatnak. Ez 
bizony ott kezdődött, hogy Magyarországot gondos kezek kívülről és belülről egyaránt szépen 
eladósították egy olajárrobbanás folyamán, utána pedig betoloncolták a kommunizmus kellős 
közepén, ’82-ben az új függési viszonyrendszerbe, a Nemzetközi Valutaalap halálos 
ölelésébe. Innentől kezdve szépen kirajzolódik egy tökéletes terv, amelyik az IMF programja 
szerint először 1985-ben egy állami gazdaságot leépítő csődtörvénnyel, majd egy spontánnak 
nevezett privatizációval folytatódott, utána pedig az országnak szépen lassan a totális 
szétlopásával. Mindez az IMF tanácsai és gondos asszisztálása mellett, és természetesen egy 
nemzeti szuverenitást gyengén vagy egyáltalán nem védő politikai elit asszisztálásával itt 
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országhatárokon belül. Tehát mi ezért gondoljuk azt, hogy ezt a kormányrendeletet, amelyet 
1982-ben beemeltek a magyar jogrendbe, felül kellene vizsgálni legalább most, amikor az 
IMF természetét már egyre többen kezdik felismerni. 

Most nem szeretnék utalni arra a könyvtárnyi irodalomra, amit azok az emberek írtak, 
akik ebben a rendszerben dolgoztak. Tehát csak Joseph Stiglitz könyvére szeretnék példának 
okáért hivatkozni, aki a Világbanknál dolgozva nagyon jól ismerte a Világbank 
társszervezetét, az IMF-et, de Clinton főtanácsadójaként meg az egyik legnevesebb amerikai 
egyetem professzoraként tökéletesen átlátta ennek a gyarmatosító rendszernek minden egyes 
zegzugát, és ha valaki van, aki ennek a globális kifosztásnak a rendszerét tökéletesen átlátja és 
ismeri, akkor az Joseph Stiglitz. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: további kérdés, vélemény? (Senki sem jelentkezik.) Amennyiben nincs… 

(Novák Előd szólásra jelentkezik.) Képviselő úr! 
 
NOVÁK ELŐD (Jobbik): Köszönöm szépen. Először ügyrendben szeretnék szólni, 

mert ugye, lehet az elnöki levezetést is bírálni. Nem tartom korrektnek azt, hogy elnök úr… 
 
ELNÖK: Elnézést, előterjesztőként szerintem nem, de… 
 
NOVÁK ELŐD (Jobbik): Ügyrendben? Csak annyit szeretnék… 
 
ELNÖK: Szerintem bizottsági ülésen ön mint előterjesztő ügyrendi kezdeményezéssel 

nem igazából élhet, tehát a bizottság tagjai élhetnek ügyrendi kezdeményezéssel a bizottsági 
munkában.  

 
NOVÁK ELŐD (Jobbik): Tehát akkor nem kapok szót ügyrendben? 
 
ELNÖK: Nem ügyrendben szót kap, de… 
 
NOVÁK ELŐD (Jobbik): Szót kapok, jó. Akkor maradok csak annál, hogy nem 

előterjesztői zárszót szeretnék mondani, mert a kormánypártok sorában az megszokott, hogy 
zárszóban elmondják a magukét és vitának már helye nincsen.  

Én magam azt gondolom, hogy a korrekt vitának az a része, hogy ha lehetőséget 
biztosítunk akár a kormánypárti képviselőknek még viszonválaszra az érdemi mondandóik 
után, tehát ez még nem az előterjesztői zárszavam. Továbbra is várjuk, hogy mit szólnak 
ahhoz a kormánypárti képviselők - kétségkívül kellemetlen téma, de mégis szeretnénk 
meghallgatni -, hogy a magyar föld IMF-nek való eladhatóságát jelenleg hatályosan biztosító 
törvényerejű rendeletről mit gondolnak.  

Kovács László blődségeknek minősítette elnöki rendreutasítás nélkül az általam 
mondottakat, majd az NDK nosztalgiáján kívül tulajdonképpen Medgyessy Péterhez 
hasonlóan azt próbálta bizonygatni, hogy ő Brezsnyevvel szemben hogyan bomlasztotta már 
belülről a rendszert. Ugye, ezt az érvelést már hallhattuk a D209-estől.  

Örülök azonban, hogy Gyöngyösi Márton egy kicsit helyre tette, mert valóban 
körülbelül 100 éves elmaradásban van valamiféle kövületként itt a gondolkodásmódjával is, 
hogy a gyarmat szónak ma már egészen más a jelentése. Nem tudom, hallott-e már Pongrácz 
Gergelynek arról a kijelentéséről például: „Kimentek a tankok, bejöttek a bankok.” Ma már 
egészen máshogy gyarmatosítanak minket, miként nyilvánvalóan a kommunisták módszerei is 
változtak, hiszen ma már nem a Szovjetuniót, hanem sokkal inkább mondjuk az Európai 
Uniót szolgálják, egy másik világbirodalmat, egy másik birodalmi rendszert. 
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Ha tehát a módszerek változtak is, a gyarmat szó definíciója is változott. Attól 
függetlenül azt gondolom, hogy véleményként fenntarthatjuk - minimum véleményként -, 
hogy igenis gyarmatosítás az, ami folyt. De nem muszáj ilyen szubjektív kifejezéseket 
használni, maradjunk a tárgyszerű, felsorolt kiváltságoknál, privilégiumoknál és annál, hogy 
egy ilyen fontos együttműködést egy törvényerejű rendelettel az Országgyűlés jogalkotási 
normakörét megkerülve szabályoznak. Azt gondolom, hogy ez teljesen indokolatlan.  

Tehát szeretnénk tudni, hogy mi a kormánypártok álláspontja, miközben szerintük egy 
egészen új rendszert alkottak. Minden törvényt, minden jogszabályt lecserélnek, amik 
szerintük… - akár a rendszerváltás után született médiatörvényt, mindent fontosnak tartottak 
lecserélni. Most egy rendszerváltás előtti, azt gondolom, teljesen idejétmúlt - mind jogi 
formáját tekintve, mind tartalmában teljesen idejétmúlt - szolgalelkű együttműködési 
megállapodást miért nem kívánnak hatályon kívül helyezni, illetve miért nem kívánják saját 
maguk? Nyilvánvalóan az is lehet kellemetlen, hogy egy új szabályzatban szintén valamiféle 
kiváltságokat biztosítanának nem egy államnak, hanem az IMF-nek, de talán ilyen szintű 
kiváltságokat még a Fidesz sem biztosítana. Azért buzdítom önöket arra, hogy mondják el 
erről a véleményüket. Azért vannak itt, azért vesznek részt és azért szavazták meg ezt a 
napirendet, mert szeretnék ennek a tárgyalását megejteni.  

Itt most ennek a vitája zajlik, a bizottságban, ezért szeretném a kormánypárti 
képviselőket arra rábírni, hogy erről érdemben nyilvánítsanak véleményt, ne csak 
szavazatukkal szépen, csendben mondják majd ki, hogy igen, a magyar föld eladhatóságát 
helyes biztosítani az IMF-nek. Igen, van egy olyan félelmünk, hogy akár az államadósságra 
való folyamatos hivatkozással előbb-utóbb a magyar termőföldjeinket is föl kívánják kínálni 
az államadósságért cserébe. Tehát vannak ilyen félelmeink. Nyugtassanak meg, hogy nem, 
majd önök - persze a mi javaslatunkat leszavazva, behozva sajátként egy hasonló javaslatot, 
de - fognak ezen változtatni. 

Ha megnyugtatnak, akkor nem fog fájni, hogy ezt a javaslatot leszavazzák, csak 
adjanak erre garanciát! Köszönöm. 

 
ELNÖK: (Jelzésre:) Ertsey képviselő asszony kért még szót. Csak megjegyzem, hogy 

tárgysorozatba-vételről döntünk és nem általános vita zajlik jelenleg. Tehát véleményem 
szerint adott esetben ha a bizottság tagjai nem is szólnak a tárgysorozatba-vételhez hozzá, 
szavazataikkal fogják a véleményüket részben kifejezni a tárgysorozatba-vételről. Ertsey 
képviselő asszony! 

 
ERTSEY KATALIN (LMP): Köszönöm szépen, elnök úr. Az LMP egyáltalán nem 

zárkózik el attól, sőt, a napokban jelentős társadalmi vitát kezdtünk arról népszavazás 
keretében, hogy milyen gazdasági és egyéb társadalmi modellhez csatlakozzunk: az ázsiaihoz, 
ami felé jelenleg tartunk vagy egy nyugat-európaihoz, skandinávhoz, és hogy a globalizáció 
hatásait milyen módon tudjuk kivédeni Magyarországon.  

Ennek ellenére még a tárgysorozatba-vételt is tudnánk támogatni, ha nem egy ilyen 
végtelenül színvonaltalan és primitív - elnézést a kifejezésért, elnök úr- és ilyen fajta 
megfogalmazásban történne. A hatályon kívül helyezésről, a szándékról nehéz vitatkozni egy 
olyan fajta felvezetéssel, amit hallottunk. Azt gondolom, hogy ezeknek a kondícióknak 
egyáltalán a viszonyunkról az IMF-hez, ahhoz, hogy az IMF hogyan változott, tisztelt 
Gyöngyösi képviselőtársam , - tehát hogy milyen változások indultak el és ezek hogyan 
hatnak a mi gazdaságunkra -, érdemes beszélni, de ez a színvonaltalan, szerintem a Külügyi 
bizottsághoz és a magyar parlamenthez méltatlan felvetés és ez a tényleg elképesztő stílus, 
amiben önök ezeket a nagyon súlyos globalizációkritikus kérdéseket felvetik, az az LMP 
számára nem elfogadható. 
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Pontosan az a különbség a két álláspont között, hogy ezekre a kérdésekre van - nem 
akarom ezt a szót használni - kisbaltás válasz, inkább úgy fogalmaznék, amivel populista 
válaszokat lehet adni és népszerűséget hajhászni olyan emberek körében, akiknek fogalmuk 
sincsen arról, hogy miről van szó és milyen kontextusban van ez Magyarországon; és lehet 
olyan választ adni, ami nem kerüli el ezeket a kérdéseket, de érdemben valódi színvonalas és 
társadalmi szinten kiterjesztett vitát folytat erről. 

Ezért az LMP nem fogja támogatni a tárgysorozatba-vételt, mindazonáltal a kérdés 
megtárgyalását nagyon fontosnak tartjuk. Ha tehát képesek előállítani egy olyan színvonalas 
anyagot és egy olyan érvelést, ami nem ilyen módon tárja a Ház elé a problémát, abban részt 
fogunk venni, mert támogatjuk a kérdés megvitatását. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: (Jelzésre:) Horváth képviselő úr! 
 
DR. HORVÁTH JÁNOS (Fidesz): Elnök úr, köszönöm. Megjegyzést tennék azért, 

mert az előadó képviselő úr olyanképpen szólít meg bennünket, képviselőtársait, a Külügyi 
bizottság tagjait, hogy az a tájékozatlanságnak olyan jelét mutatja, hogy az nem jó, ha ilyen 
hiedelemben élünk, így látjuk egymást. Persze, hogy a magyar nép különböző csoportjai 
különböző meglátással választottak bennünket és várnak tőlünk valamit, de azt is elvárja 
tőlünk a megválasztó nép és a magunk elkötelezettsége, hogy közben kommunikáljunk és 
vegyük egymást komolyan és tiszteljük egymást. 

Azt, hogy hogyan értelmezik képviselőtársaim - hogyan értelmezzük egyik vagy 
másik törvényjavaslatot vagy határozati javaslatot -, annak persze adjunk hangot. Az azonban 
jó dolog, ha merem föltételezni, hogy minden képviselőtársam jót kíván. Jót - idézőjelbe 
teszem. 

És amikor nem azt teszi, akkor segítek erre rámutatni, de nem a rosszhiszeműséget 
feltételezve mindaddig, amíg az nem bizonyítódik. Aztán egy olyan intézmény, mint az IMF, 
ez van, barátaim, Országgyűlés, Magyarország, ez van, ezt lehet szeretni, nem szeretni. 
Énnekem talán több írásom megjelent az évtizedek során, amelyik elemzi, mondhatjuk, hogy 
kritizálja ezt az intézményt, de azt nem javasoltam egyikben sem, hogy oszlassák fel, 
oszlattassék fel, mert tudtam, hogy annak nincs foganatja, de azt igen, hogy ha már van, akkor 
kevesebb hátrányt jelentsen bárki számára, illetve a benne lévő potenciálokat hasznosítsuk, 
illetve hasznosítódjék a mi javunkra.  

És ez a mondanivalóm lényege, ha szabad így rövidítenem, hogy nekünk, 
Magyarországnak ez az intézmény mit jelent. Az, amit a képviselő úr elmondott, hogy 
gyarmatosít, azt jelenti, hogy része egy apparátusnak, egy világapparátusnak, és ebben a 
rövidebbet húzhatjuk vagy jobban járhatunk vagy kevésbé rosszul járhatunk, erről van szó, ez 
a politika, ez a külpolitika, az adott körülmények között értékelni. Ha mi kimondjuk bátran, 
büszkén és akár költészetet vagy evangéliumot lobogtatva, hogy márpedig az IMF rossz és ne 
legyen, hát nem tettünk semmit, illetve ártottunk az országunk világban lévő boldogulásának.  

Tehát apellálok, képviselő úr, a politikuslétükre is. Vagyok én költői is, és vagyok én 
bibliaolvasó is, és vagyok én sok minden tudós is, de amikor a politika székében ülök, akkor 
nem engedhetem meg azt, hogy annak a bölcsességét ne hasznosítsam. És ha így 
gondolkozunk, akkor a rólunk elterjedt hír, és ami kimegy a világba tőlünk ebből az ülésből, 
mert kimegy, akkor aszerint látnak bennünket, értelmeznek bennünket, és még annál is 
fontosabb, hogyan látjuk és értelmezzük magunkat. 

Köszönöm, elnök úr. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Gruber képviselő úr jelentkezett. 
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DR. GRUBER ATTILA (Fidesz): Köszönöm szépen. Az előterjesztő képviseletében 
Novák úr kérdezte, hogy mi a véleményünk. Az időt kímélendő, leszámítva az LMP 
performanszára való utalást, én szó szerint Ertsey Katalin véleményével vagyok azonos 
platformon, és ha nem lett volna ilyen bőrkabát ízű ez a felvezetés, akkor még mélyebben is 
elgondolkoztam volna ezeken a kérdéseken.  

Ugyanakkor teljesen egyetértek Gyöngyösi Márton idézetével, valóban kritikusan és 
kellő fenntartással kell viseltetni minden szervezet, nyilván az IMF munkásságával, céljaival 
szemben is, de úgy vélem, hogy mégis Ertsey Katalin megközelítése az, amelyik szimpatikus 
számomra. Valóban erről érdemes vitatkozni, érdemes elemezni ezeket az átalakulásokat, a 
szerződés megkötésétől fogva bizonyos szakaszait ennek az együttműködésnek vagy 
kiszolgáltatottságnak; ez persze hozzáállás kérdése, és ebben is hajlandó vagyok mélyebb 
vitát folytatni.  

Azért azt hadd mondjam - és ne sértődjön meg, Novák Előd úr -, amikor ön 
ügyrendben arra próbálja rábírni a Külügyi bizottságot, hogy egyfajta kötelező spontán 
hozzászólást kelljen elkövetnünk, akkor azt hiszem, hogy nem is a ’70-es évekig megyünk 
vissza, hanem szinte a jó kis ’50-es évek előre kiosztott „elvtársak, szóljunk hozzá” című 
kérdéséhez. Tehát azt hiszem, nem biztos, hogy itt a Külügyi bizottságban ezzel a stílussal 
bármilyen témában valaha is bármelyik párt bármelyik képviselője szimpátiát keltene, netalán 
még magvas gondolatokat is próbál csiholni a társaiból. Azt hiszem, hogy ez enyhén sértő 
volt. 

Köszönöm szépen.  
 
ELNÖK: Engedjék meg, képviselőtársaim, hogy tájékoztassam önöket arról, hogy a 

Házszabály 98. § (3) bekezdése alapján a tárgysorozatba-vételről szóló vita nem tartalmaz 
tartalmi és általános vitára vonatkozó elemeket, hanem alapvetően döntéshozatalról szól, hogy 
támogatja-e a bizottság a tárgysorozatba-vételt vagy sem. Ettől függetlenül megadom még a 
szót a képviselőtársaimnak, de tartózkodnék attól, hogy általános vitát bonyolítsunk le annak 
ellenére, hogy egy tárgysorozatba-vételről kell döntenünk.  

Parancsoljon, képviselő úr!  
 
VONA GÁBOR (Jobbik): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Csak egy mondatot 

reagálnék itt Gruber képviselő úr hozzászólására. Részben sajnálom, ha ő egy ilyen fontos 
kérdésben személyes szimpátiái vagy megérzései alapján dönt arról, hogy hogyan szavaz, és 
nem az alapján, amit az előterjesztés tartalmilag megkövetelne - ezt én csak megjegyeztem. 

A másik pedig az, hogy nem szükséges, hogy Novák Elődöt megvédjem, majd ő 
megvédi magát, de nem hiszem, hogy arról volt szó, hogy itt valami kötelező hozzászólást 
kért volna. Egyszerűen joggal várta el az előterjesztő nevében - és azt hiszem, ilyenek sajnos a 
tapasztalataink, ez nem valamiféle előítélet, hanem sajnos keserű tapasztalat -, joggal várja el 
az előterjesztő, hogy egy ilyen súlyú ügyben a kormánypártok jelenleg itt lévő képviselői a 
lapítás helyett formáljanak valamiféle véleményt erről. Ennyi történt csupán. 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Csóti képviselő úr! 
 
CSÓTI GYÖRGY (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Szintén nagyon röviden 

szólnék. Én magam is nagyon nagy mértékben egyetértek egyrészt Gyöngyösi Márton 
kulturált okfejtésével és mondandójával, másrészt Ertsey Katalin gondolataival. Novák Előd 
képviselőtársamnak csak azt szeretném mondani, hogy bár világos, érthető és logikus 
beszédet tartott, de a stílus maga az ember, és sokszor az ember egy stílus alapján elutasít 
olyasmit is, ami esetleg jó ügyet szolgálna, de akkor majd előveszi újból, és akkor majd egy 
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más megfogalmazásban, stílusosan, nem sértő módon teszi. A sértés sokfelé irányult Novák 
képviselőtársam részéről, és én azt mondom, hogy ebben a stílusban valóban se a Külügyi 
bizottságban, de a plenáris ülésen sem lenne szabad beszélni. Még ha a szavak logikusak és 
értelmesek is voltak, akkor is a mondanivaló éle nem tartozik ide, és nem helyes, ha ilyen 
megfogalmazásokat hallhatunk. 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Novák képviselő úr mint előterjesztő! 
 
NOVÁK ELŐD (Jobbik): Köszönöm szépen. Ez még csak sima hozzászólás, úgyhogy 

ha valakit további vitára ingerelnék, bátran jelentkezzen, mert nem a zárszavam.  
Nos, ami Ertsey Katalin Jobbik-fóbiáját illeti, az nem új keletű dolog, itt inkább azon 

lepődtem meg, hogy két fideszes képviselő is felült erre, sőt Vona Gábor teljesen jogos 
figyelmeztetése után Csóti György még egyszer kimondta, hogy ő nem a javaslat érdeméről 
akar - pedig a Házszabály szerint arról kellene - állást foglalni, hanem az előterjesztő 
személye, stílusa vagy épp az ő hangulata alapján hoz döntést. Azt gondolom, hogy ez 
rendkívül felelőtlen, és egy országgyűlési képviselőhöz méltatlan, az esküjéhez is méltatlan. 

 
ELNÖK: Képviselő úr, még egyszer elmondom: ha elolvasná a Házszabályt 

részletesen, és fellapozná a 98. § (3) bekezdését (Novák Előd: Itt van előttem!), akkor legyen 
szíves, idézzen belőle, hogy a tárgysorozatba-vételnek mi a feladata, mert nem az, hogy 
általános vitát folytassunk le az ügyről. 

 
NOVÁK ELŐD (Jobbik): Idézem az egész 98. § (3) bekezdést: „A képviselő által 

benyújtott törvényjavaslat csak abban az esetben kerül az Országgyűlés tárgysorozatára, ha 
azt a kijelölt bizottság támogatja.” Tehát itt nincs szó semmiféle stílusról meg előterjesztő 
személyéről meg szimpátiáról, tehát valóban nem arról kellene dönteni. 

Azt javaslom, térjünk vissza a javaslatra. Ertsey Katalin figyelmébe is ajánlom és a 
többiek figyelmébe, hogy a javaslat konkrétan két mondat, és erről szavazunk, nem az 
indoklásról, nem az előterjesztő személyéről, hajszínéről vagy bármi másról. „A Nemzetközi 
Valutaalap alapokmányának kihirdetéséről szóló 1982. évi 6. törvényerejű rendelet hatályát 
veszti.” - ez az 1. §. A 2. § még rövidebb: „E törvény a kihirdetését követő napon lép 
hatályba.” Lehet egyébként módosítani is például ezt a 2. §-t, de ennyiről szavazunk, nem 
másról. Azt gondolom, aki nem tud uralkodni magán, inkább ne vegyen részt ezen a 
szavazáson. (Felzúdulás.) 

 
ELNÖK: Képviselő Úr! Engedje meg! Egyrészt elmondanám, hogy nálunk, ebben a 

bizottságban ez a fajta stílus nem szokásos, és bízom benne, hogy a jövőben sem lesz ilyen, de 
azért felhívnám a figyelmét, hogy nemcsak a 3. §-ról van szó, hanem az ügyrendi bizottság 
állásfoglalásáról is, amely azt mondja, hogy a tárgysorozatba-vételről történő bizottsági, 
illetőleg országgyűlési határozathozatal funkciója kizárólag annak eldöntése, hogy a 
képviselői önálló indítványával az Országgyűlés érdemben foglalkozni kíván-e. A Házszabály 
a tárgysorozatba-vételről történő döntés érdemi, tartalmi szempontjait nem szabályozza, ennél 
fogva a döntés a bizottság, illetve ha a képviselőcsoport vezetője a bizottság negatív 
döntésével szemben a plenáris üléshez fordul, az Országgyűlés minden korláttól mentes 
mérlegelési jogkörébe tartozik. 

Magyarul ne bontsuk ki véleményem szerint az általános vita lehetőségét, hiszen 
egyetlen döntésről van szó: tárgysorozatba veszi-e a bizottság vagy sem. Engedje meg, hogy 
arra kérjem, hogy egy mondatban zárja le a mondandóját. Ez bizottsági elnökként kérés, 
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hiszen teljesen eltértünk a tárgytól, és nem arról szól most már ez a tárgysorozatba-vételi vita 
- ha annak lehet nevezni -, ami véleményem szerint érdemben a feladatunk lenne.  

 
NOVÁK ELŐD (Jobbik): Igyekszem rövidre fogni, bár azt azért természetesen nem 

ígérem, hogy egy mondatba foglalom, még ha ez egy közkeletű ígéret is szokott lenni és soha 
sem egy mondat aztán a hátra lévő mondandó.  

Arra ugyanis még feltétlenül reagálnom kell Gruber képviselő úrnak, hogy az én 
ügyrendi javaslatom nem az lett volna, hogy mindenkinek kötelező legyen hozzászólni - Isten, 
ments, hogy a javaslathoz! -, ezt a javaslatomat, ha figyelt volna, láthatta volna, hogy nem is 
tehetem meg, mármint az igazi és ettől eltérő ügyrendi javaslatomat. (Dr. Gruber Attila: Sok 
mindent megtett, amit nem lehetett volna megtenni.) Nem is kaptam ügyrendben szót, tehát ön 
nem tudhatja, hogy én mit akartam javasolni.  

Azt gondolom, a ’70-es éveket sokkal inkább az jelzi, hogy egy országgyűlési 
képviselő előterjesztőként egy bizottsági ülésen nem tehet ügyrendi javaslatot, tehát most már 
titok marad, akár 60 évre titkosítva, jó szokás szerint, hogy mi lett volna az én ügyrendi 
javaslatom, de ne legyen ilyen kérdés, hogy az lett volna, hogy mindenkit szólaltassak meg.  

Még egyszer: valóban kanyarodjunk vissza két mondatban a tárgyra! Az előbb 
ismertetett 2 mondat az, amiről önök szavazni fognak. Önöknek arról kell döntést hozniuk, 
hogy megilletik-e olyan kiváltságok az IMF-et, amelyek között többek közt a magyar 
termőföld nem hogy idegen, de ráadásul az IMF kezébe juttatása is szerepel, illetve arról is 
szavaznak most, hogy akarják-e valamiféle új alapra helyezni ezt a Kovács László-i 1982-es - 
azt gondolom - szolgalelkű és hazaáruló jogi szabályzást.  

 
ELNÖK: Elnézést, képviselő úr! Olvasom a részletes indoklást, ebben ilyet nem 

találok, úgyhogy lezárom a vitát. Kérdezem a kormány véleményét.  

Nátrán Roland kiegészítése 

NÁTRÁN ROLAND helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 
Köszönöm, elnök úr. Tisztelt Bizottság! Az IMF-hez fűződő kapcsolatainkat alapvetően a 
Nemzetközi Valutaalap alapokmánya határozza meg, az alapokmányt hirdeti ki a vonatkozó 
törvényerejű rendelet, tartalmilag tehát minden, az IMF, a Nemzetközi Valutaalap tagjai közé 
sorolható országban ugyanazok a rendelkezések az alapokmányban vannak lefektetve.  

Egy tárgybeli pontosítást azért, ha megenged a tisztelt bizottság, annak ellenére, hogy 
tárgysorozatba-vételről folyik a döntés. A jogállásokról, mentességekről és kiváltságokról 
szóló részben deklarálja az alapokmány, hogy annak érdekében, hogy az alap a ráruházott 
feladatokat elláthassa - és aztán az alap jogállásával kapcsolatban azt mondja, hogy ingatlan 
és ingó tulajdont szerez. Termőföldet tehát nem szerezhet az alap, hiszen nem feladata, nem 
kapcsolódik a feladatának ellátásához, ez egy tárgybeli tévedés, ezt muszáj volt javítanom. 
Természetesen minden olyan egyéb mentesség megilleti, ami nemzetközi diplomáciai 
kapcsolatokban egy nemzetközi szervezetet megillet. Alapvetően tehát a nemzetközi 
diplomáciai kapcsolataink felrúgását, a nemzetközi gazdasági kapcsolataink felrúgását 
jelentené, ezért a kormány egyértelműen nem támogatja a tárgysorozatba-vételt.  

Határozathozatal 

ELNÖK: Kérdezem a tisztelt bizottságot, ki támogatja a T/5907. számú 
törvényjavaslat tárgysorozatba-vételét. (Szavazás.) Kettő igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) 
Tizenhét.  

Kettő igen szavazattal, 17 nem ellenében a bizottság nem támogatta, egyharmadot sem 
kapott. 

Természetesen a frakciónak jogában áll vagy lehetősége van a Házszabály szerint is 
továbbvinni a plenáris ülésre, de engedje meg, képviselő úr, hogy zárszóként elmondjam 
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önnek, hogy ebben a bizottságban ez a hangvétel, amelyet ön ma megengedett itt magának, 
nem szokás, nem stílus.  

Kérem, hogy erről, ha megengedi, beszélgessenek el Gyöngyösi alelnök úrral egymás 
között, hogy annak ellenére, hogy lehet kritikus véleményeket megfogalmazni, lehet 
álláspontokat ismertetni, de annak van egy olyan egymás iránti tiszteletnyilvánítási formája, 
amelyet ebben a bizottságban nem szoktunk felrúgni. 

Úgy gondolom, hogy függetlenül attól, hogy ki melyik oldalán ül a patkónak, alapvető 
dolog, hogy a bizottsági ülések keretein belül ezt a stílust, ezt a hozzáállást megőrizzük. Úgy 
gondolom, ez a Külügyi bizottságnak sok szempontból érdeke is, illetve fontos szempont. 
Természetes dolog, hogy a vitát le lehet folytatni, de az a hangnem, ami itt elhangzott, illetve 
az, hogy nem az általános vitáról kellett döntenünk, úgy gondolom, hogy ezt a kérdést talán 
lezártuk. 

Nagyon szomorú vagyok, mert elég régóta vagyok ennek a bizottságnak a tagja, és ha 
megengedi, négyszer helyi népakarat választott meg arra, hogy én itt legyek. Tehát talán lehet, 
hogy ez a későbbiekben már másképp lesz, lehet, hogy ugyanígy lesz a későbbiekben is, de 
eddig negyedszerre kaptam arra megbízatást a választóimtól, hogy képviseljek olyan ügyeket, 
amikben én értékrend szerint is hiszek, és úgy gondolom, hogy önnek nincs joga egyik 
képviselőtársunkkal szemben sem kérdőjeleket feltenni a megválasztottságával kapcsolatban, 
hiszen ezt ön az elmúlt mondataiban megtette. Megtette! 

Kérem azt, hogy természetes dolog az, hogy minden vitában, minden vitatott kérdésen 
le lehet folytatni a vitát, csak arra kérem önt, hogy ezt a stílust ebben a bizottságban mellőzze; 
ezért is tartom fontosnak, hogy elmondjam: ez ebben a bizottságban nem szokás. És ezt több 
képviselőtársam is jelezte. Mindegy, hogy melyik oldalán ül a patkónak. (Novák Előd 
szólásra jelentkezik.) - Nem szívesen, megvallom őszintén, de engedjék meg, 
képviselőtársaim, hogy még utoljára Novák képviselő úrnak megadjam a szót abban a 
bizalomban, hogy részben bocsánatkérés fog következni.  

 
NOVÁK ELŐD (Jobbik): Köszönöm a szót, elnök úr. Valóban már az 

Országgyűlésben is volt, hogy levezető elnöktől úgy kaptam szót, hogy megadom a szót 
bocsánatkérésre, de természetesen ott még nem tartunk, hogy azt megmondják, hogy miért 
kapunk szót. 

Azt gondolom, hogy az előterjesztőt illeti a zárszó, ezért korrekt volt elnök úr részéről, 
hogy akármiért is, de szót adott nekem, még ha az ő reményei bocsánatkérést is jelentettek 
volna. Én magam is elvárnék egy bocsánatkérést azért, amit önök elkövettek, ahogy akár 
minősítgettek és amiért nem történt elnöki rendreutasítás például a blődségek és hasonló 
kifejezések miatt.  

Én tárgyszerű kifejezéseket mondtam. Kovács László múltja, azt gondolom, igenis 
idetartozott, az MSZMP-s múltja, még akkor is, ha ez sokakat sértett. 

Azt gondolom, hogy lehet, hogy önök valamiféle mutyipolitikához szoktak Kovács 
Lászlóékkal és társaikkal. Sokfélék vagyunk és szerintem ez nem ment túl azon a stíluson, 
ami igenis az Országgyűlésben elfogadható. Meglehetősen furcsa volt az már a tegnapi nap 
folyamán is, hogy Kövér László a ’franc’ szó kiejtése miatt Vona Gábort kocsmai hangvételű 
napirend előtti felszólalása miatt figyelmeztette.  

Nem lehet kocsmai hangvételűnek minősíteni, és örülök is, ha ez nem marad szó 
nélkül. Én is visszautasítom azt, hogy ez ne lett volna idevaló. Nem használtam semmilyen 
olyan kifejezést, ami nem lett volna elfogadható. Sérteni meg sok minden sérthet. Azt 
gondolom, sokkal jobban sértenek akár azok a minősítések, amelyek engem illettek, illetve 
legjobban az sért, hogy ezt a javaslatot érdemi ellenvélemény nélkül - sajnos - leszavazták. 
Köszönöm a szót.  
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ELNÖK: Ezt a napirendi pontot lezárom. Miután a következő napirendi pontunkban az 
Információs Hivatal tájékoztatója fog következni, ezért elrendelem a zárt ülést. Kérem a 
tisztelt titkárságot, hogy a körülményeket teremtsük meg. (Az 1. napirendi ponthoz érkezett 
vendégek elhagyják a termet, az Információs Hivatal és a Katonai Biztonsági Szolgálat 
képviselői belépnek a terembe és helyet foglalnak.)  

 
(A bizottság 10.30 - 12.18 között zárt ülés keretében folytatta munkáját, amelyről külön 

jegyzőkönyv készült.) 
 

Egyebek 
ELNÖK: Az egyebek között, képviselőtársaim, van valakinek mondanivalója? (Senki 

sem jelentkezik.)  
Amennyiben nincs, csak annyiról tájékoztatnám a képviselőtársaimat, már említettem 

a március 21-ei, szerdai ülésünket, illetve jövő héten hétfőn valószínűleg nemzetközi 
szerződések miatt ülést kell tartani 11-11.30-as kezdéssel, tehát jövő hét hétfőn is 
számíthatnak ülésre.  

Köszönjük szépen még egyszer, ezzel a bizottsági ülésünket bezártam. További szép 
napot kívánok mindenkinek! 

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 19 perc) 

 
  

Balla Mihály 
  a bizottság elnöke 

 

 

Jegyzőkönyvvezetők:  Szűcs Dóra és Barna Beáta 


