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Napirendi javaslat  

 

1. Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-vételéről:  

a) Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II.24.) OGY 

határozat módosításáról szóló határozati javaslat (H/132. szám)  

(Rogán Antal (Fidesz) képviselő önálló indítványa)  

b) Magyarország Alaptörvényének hatodik módosításáról szóló 

törvényjavaslat (T/6. szám)  

(Vona Gábor, Balczó Zoltán, Magyar Zoltán és Hegedűs Lorántné (Jobbik) 

képviselők önálló indítványa)  

c) Magyarország Alaptörvényének hatodik módosításáról szóló 

törvényjavaslat (T/9. szám)  

(Vona Gábor és Novák Előd (Jobbik) képviselők önálló indítványa)  

d) Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvénynek a képviselői 

mentelmi jog megszüntetésére irányuló módosításáról szóló 

törvényjavaslat (T/10. szám)  

(Vona Gábor és Novák Előd (Jobbik) képviselők önálló indítványa)  

e) Országgyűlési képviselők, a kormány tagjai és az államtitkárok kötelező 

vagyongyarapodási vizsgálatáról szóló törvényjavaslat (T/11. szám)  

(Vona Gábor és Novák Előd (Jobbik) képviselők önálló indítványa)   

 

2. Egyebek   
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Az ülés résztvevői  

A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl:Dr. Rubovszky György (KDNP), a bizottság elnöke, valamint  
Dr. Papcsák Ferenc (Fidesz), a bizottság alelnöke  
 
Dankó Béla (Fidesz), a bizottság alelnöke  
Demeter Zoltán (Fidesz), a bizottság alelnöke  
Czunyiné dr. Bertalan Judit (Fidesz)  
Dr. Kovács Zoltán (Fidesz)  
Varga József (Fidesz)  
Vigh László (Fidesz)  
Szabó Sándor (MSZP)  
Teleki László (MSZP)  
Dr. Apáti István (Jobbik)  
Szávay István (Jobbik)  
 

Helyettesítési megbízást adott   
Dankó Béla (Fidesz) megérkezéséig dr. Papcsák Ferencnek (Fidesz) 
 

Meghívottak részéről  

Hozzászólók  
Novák Előd (Jobbik) országgyűlési képviselő  
Balczó Zoltán (Jobbik) országgyűlési képviselő  
Hegedűs Lorántné (Jobbik) országgyűlési képviselő  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 8 perc)  

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása  

DR. RUBOVSZKY GYÖRGY (KDNP), a bizottság elnöke, a továbbiakban 
ELNÖK: Tisztelettel köszöntöm a bizottság megjelent tagjait és mindenkit, aki a 
munkánkat segíti, és köszöntöm az egyes javaslatok szerinti előterjesztőket is. 

A bizottság ülését megnyitom. Megállapítom, hogy Dankó Béla alelnök urat 
Papcsák Ferenc alelnök úr helyettesíti. A bizottság határozatképes, és így 
tulajdonképpen minden tagja, ha helyettesítési úton is, de jelen van. 

Javaslat és vita a napirend kiegészítéséről 

Először a napirendről kell szavaznunk. A kiküldött napirenddel kapcsolatban 
teszek egy kiegészítő indítványt: az egyes törvények Magyarország minisztériumainak 
felsorolásáról szóló törvényekkel összefüggő módosításáról lett beterjesztve 23-án, 
pénteken, Lázár János államtitkár úr részéről, s mivel ez egyéni képviselői indítvány, 
így a bizottságnak döntenie kell a tárgysorozatba-vételről. Ahhoz, hogy ez 
megtörténhessen, indítványozom, hogy ezt a törvényjavaslatot a bizottság 
kiegészítésként a mai napon tűzze napirendjére. 

Kérdezem, hogy ezen kívül a napirenddel kapcsolatban észrevétel vagy 
hozzászólás van-e. (Nincs.) Amennyiben nincs, akkor először a napirend-
kiegészítésről szavazunk. Aki a kiegészítést támogatja, kérem, kézfelemeléssel 
szavazzon. (Szavazás.) 8 igen. Aki ellene van? (Szavazás.) 2 nem. S aki tartózkodott? 
(Szavazás.) 2 tartózkodás. Megállapítom, hogy a bizottság ezt a napirendjére vette. 

Most még a napirendek sorrendjéről is dönteni kell. Mivel a házvezetés azt 
tervezi, hogy ezt a most kiegészítésként felvett napirendi pontot tárgyalná ma a Ház, s 
ahhoz, hogy ezt tárgyalhassa, délig erről döntenie kell a bizottságnak, ezért 
indítványozom, hogy az eredeti javaslat 1. pontjának b) pontjaként szíveskedjen a 
bizottság ezt napirendre tűzni. Tehát a sorrend a következő legyen: az első legyen az 
egyes házszabályi rendelkezésekről szóló módosítás, a második lenne ez, és ezt 
követné utána a következő négy törvényjavaslat. Aki ezt a sorrendváltoztatást 
elfogadja, kérem, kézfelemeléssel szavazzon. (Szavazás.) 8 igen. Ki van ellene? 
(Szavazás.) 2 nem. Ki tartózkodott? (Szavazás.) 2 tartózkodás.  

Aki az írásban előterjesztett javaslatot a kiegészítésekkel és a 
sorrendváltoztatással elfogadja, kérem, kézfelemeléssel szavazzon. (Szavazás.) 8 
igen. Ki van ellene? (Szavazás.) 2 nem. Ki tartózkodott? (Szavazás.) 2 tartózkodás. 
Megállapítom, hogy a bizottság elfogadta a kiegészített napirendet. Köszönöm szépen. 

Parancsoljon, képviselő úr! 
 
NOVÁK ELŐD (Jobbik): Köszönöm a szót, elnök úr. Csak arra szeretném 

fölhívni a figyelmét, hogy az új szabályozás, az Országgyűlésről szóló törvény és a 
határozati házszabályi rendelkezések értelmében az előzetesen kiküldött napirend 
módosítása esetében nem elég az egyszerű többség, még a kétharmados többség sem, 
hanem a kétharmadnál nagyobb többség szükséges, és ez nem volt meg, hiszen csak 
8-4 volt az arány. A határozati házszabály 114. § (2) bekezdése alapján: a bizottság az 
ülés folyamán a napirendet módosíthatja, de csak akkor bővítheti ki, ha ezzel a 
bizottság jelen lévő tagjainak több mint kétharmada egyetértett. (Dr. Apáti István: 
Több mint kétharmad! Nem kétharmad! – A jelenlévők egymás között egyeztetnek.)  

 
ELNÖK: Bár van ellenvélemény, de akkor ebből az következik, hogy a bizottság 

a napirendjét nem egészítette ki. Ennek az lesz a következménye, hogy nem csak 
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szombaton, hanem közben is fogunk üléseket tartani a parlamentben, mert június 6-
áig ennek a törvényjavaslatnak hatályba kell lépnie. (Szávay István: Időben kellett 
volna benyújtani. – Dr. Papcsák Ferenc: Szavazzunk még egyszer szerintem! – Dr. 
Apáti István: Hogyan?! Azt nem lehet! – Dr. Papcsák Ferenc: Miért ne lehetne? 
Megkísérli az elnök a szavazást még egyszer, ennek nincs akadálya. – Dr. Apáti 
István: Miért? – Dr. Papcsák Ferenc: Azért, mert szeretné levezetni az ülést, és az 
elnök többször szavaztathat. Az nincs benne, hogy hányszor szavaztathat! – Dr. 
Apáti István: Komolytalanná válik az ülés. – Dr. Papcsák Ferenc: Miért?) Egy 
pillanat türelmet kérek! Most akkor gyakorlatilag elkezdjük úgy, hogy nem történt 
napirend-kiegészítés, hanem akkor az eredeti napirend szerint, tehát aszerint 
tárgyalunk, amit írásban kiküldtem. 

Tehát a minisztériumi felsorolási jogszabályt nem vette napirendjére a 
bizottság. Aki az eredeti napirendet elfogadja, az kézfelemeléssel szavazzon! (Dr. 
Apáti István: Össze kell hívni egy másik bizottsági ülést, csak az a megoldás! – 
Közbeszólások.) 

 
DR. PAPCSÁK FERENC (Fidesz): Napirend-kiegészítési javaslatom lenne, 

tisztelt elnök úr! Tisztelettel javaslom, hogy az egyes törvényeknek a Magyarország 
minisztériumainak felsorolásáról szóló törvénnyel összefüggő módosításáról szóló 
javaslatot 1/b. napirendi pontként tárgyaljuk meg. Azt gondolom, hogy az országnak 
valóban működnie kell, technikai kiegészítésekről szól. Azt gondolom, hogy érdemes 
erről tárgyalnunk. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Apáti képviselő úrnak adom meg a szót. 
 
DR. APÁTI ISTVÁN (Jobbik): Köszönöm szépen. Akkor ezek szerint az előbb 

játszásiból szavaztunk.  
 
ELNÖK: Nem! Az előbb én terjesztettem elő módosító indítványt, amiről én azt 

hittem, hogy elfogadtuk, de Novák Előd képviselő úr felhívta a figyelmemet, hogy 
ehhez több mint kétharmad. Ebből az következik, hogy az a szavazás nem volt 
eredményes. Azt azonban nem zárja ki a törvény, hogy a képviselőtársaim, akár én is, 
újból megkíséreljék a napirend kiegészítését. Ezzel el lehet szórakozni. Ezt a 
szórakozást én köszönettel veszem, a Jobbiknak köszönhető. (Dr. Apáti István: 
Álljunk meg egy pillanatra!) Egy pillanat türelmet! Még a bizottság ülését én 
vezetem, úgyhogy majd akkor állunk meg, ha én úgy döntök. Most nem adok szót 
Apáti képviselő úrnak, mert ezen nem vagyok hajlandó vitatkozni. 

Szavazás a napirend kiegészítéséről 

Most határozathozatal következik. Mégpedig arról, amit Papcsák Ferenc 
képviselő úr előterjesztett. Kiegészíti-e a bizottság az előbb elfogadott napirendjét a 
Lázár János államtitkár úr által beadott törvényjavaslattal. Aki ezt támogatja, kérem, 
kézfelemeléssel szavazzon! (Szavazás.) Kilenc igen. (Dr. Apáti István: 
Nagykoalíció!) Ki van ellene? (Szavazás.) Egy ellene. Ki tartózkodott? (Szavazás.) 
Egy tartózkodott. (Dr. Apáti István: És egy nem szavazott!) És jegyzőkönyvbe 
vesszük, hogy Szávay István képviselő úr távol tartotta magát a szavazástól. Tehát a 
kiegészítés megtörtént.  
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Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-vételéről 

a) Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II.24.) OGY 
határozat módosításáról szóló határozati javaslat (H/132. szám) 

Az egyes napirendi ponttal kezdjük a bizottsági ülést. Papcsák Ferenc képviselő 
úr csatlakozott a házszabályi rendelkezésekről szóló házszabály-módosításra 
vonatkozó határozati javaslathoz. Ennek a napirendi témának a megvitatását kezdjük 
el. Kérdezem először is Papcsák képviselő urat, hogy kíván-e kiegészítésként bármit is 
mondani. 

 
DR. PAPCSÁK FERENC (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Nem kívánom 

szóban kiegészíteni. 
 
ELNÖK: Kérdezem a bizottság tagjait, hogy kíván-e valaki hozzászólni az 

indítványhoz. Apáti István képviselő úr! 

Hozzászólások 

DR. APÁTI ISTVÁN (Jobbik): Köszönöm szépen, elnök úr, hogy ezúttal szót 
kaptam.  

Először is rendkívül érdekes és eléggé átlátszó, hogy az ülést vezető ezúttal 
most már szavazati jogot akar gyakorolni. Nyilvánvalóan önöknek erre azért van 
szükségük, mert a bőséges kétharmadhoz képest most éppen hogy megvan a 
kétharmad és sok esetben, mondjuk, egy abszolút kétharmados törvénynél, vagy akár 
a jelenlévők kétharmados többségét igénylő javaslatnál akár az az egy szavazat is 
nagyon fontos lehet. Másrészt pedig nagyon úgy érzem, hogy önök pontosan ugyanott 
folytatják, ahol az előző ciklus végén abbahagyták. Semmit sem tanultak és semmit 
sem felejtettek. Az előző igen-igen botrányos és véleményünk szerint 
házszabályellenes újabb szavazás is ezt bizonyítja. Pláne egy ilyen rövidebb, 
viszonylag egyszerű, egyértelműnek tűnő törvényjavaslat esetében az adott 
államtitkárság vagy minisztérium miért nem tud tartalmilag és határidőre normálisan 
dolgozni? Nehogy már az ellenzéki képviselőktől kérjék ezt számon! Mint ahogy 
nagyon érdekes, hogy például a törvényalkotási bizottság révén a túlterjeszkedő 
módosítók benyújtása ismételten lehetségessé válik.  

Az előző ciklusban mennyit küszködtünk azzal, főleg hétfő esténként, hogy az 
adott eredeti törvényjavaslathoz abszolút nem tartozó, egyetlen ponttal sem 
kapcsolódó javaslatokat nyújtottak be. Emlékezzünk például a gázenergia törvény 
módosítására, amely, mondjuk, a képviselői jogállásról szóló törvénybe került be, de 
mondhatnék még jó néhány konkrét példát. Ahelyett, hogy ennek a lehetőségét 
lezárnánk, most ismét megnyitjuk, és már most, a legeslegelején, gyakorlatilag a 
mérkőzés tizedik másodpercében kutyakomédiává züllesztik majd a 
miniparlamentnek kikiáltott Törvényalkotási bizottságot is. Nagyon kérem arra 
tisztelt elnök urat, alelnök urakat, a bizottság kormánypárti tagjait is, hogy az 
Igazságügyi bizottság mint kiemelt bizottság vegye komolyan minden téren a 
működését, akár a szavazásoknál, akár egyébként.  

Másrészt pedig nem tartjuk jónak és emiatt nem is tudjuk támogatni ezt a 
javaslatot, mert különösen aggályos, hogy több ponton fellazítja a szabályokat, és 
ahelyett, hogy önök egy újabb, épphogy meglévő, de mégiscsak meglévő kétharmad 
birtokában a földvédelemmel, ami az EP-kampányban kitűnt, hogy önök szerint is 
szükséges, mert nem oldották meg, szemben a korábbi kommunikációjukkal, a 
devizahitelesek megmentése, a közbiztonság megteremtése helyett teljesen mással 
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foglalkoznak, technikai és egyéb módosításokkal annak a lehetőségét akarják 
megtalálni, hogy hogyan kelljen minél kevesebb időt a bizottsági munkával tölteni, 
hogyan kelljen minél kevesebb időt a plenáris ülésen az igazi törvényalkotói 
munkával tölteni, és hogyan tudjanak kibújni, hogyan tudják fellazítani a nem is 
olyan túl régen még saját maguk által megalkotott, a korábbinál egyébként jóval 
ígéretesebb szabályokat. Erre várunk akár Papcsák képviselő úrtól is választ vagy 
bárki mástól, aki erre ésszerű magyarázatot tudna adni, hogy mire ez a nagy 
kapkodás, miért ez a nagy káosz, és miért van arra szükség, hogy fellazítsák az éppen 
hogy, nem túl régen meghozott szabályokat. Pontosan azért, hogy meg tudják kerülni 
megint az érdemi vitákat, kutyakomédiává tudják zülleszteni a törvényalkotást; 
alkotás helyett megint törvénygyártás fog elkezdődni az én meglátásom szerint.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Tisztelt Bizottság! Tekintettel arra, hogy szeretnék 

hozzászólni, átadom az ülés vezetését Papcsák alelnök úrnak.  
 

(Az ülés vezetését dr. Papcsák Ferenc (Fidesz), a bizottság alelnöke veszi át.) 
 
ELNÖK: Köszönöm, elnök úr. Az ülés vezetését átveszem, és megadom a szót 

elnök úrnak. 
 
DR. RUBOVSZKY GYÖRGY (KDNP): Köszönöm szépen. Két megjegyzést 

szeretnék röviden tenni. Az egyik az, hogy azt mondta, ott folytatják, ahol az előző 
ciklusban abbahagyták. Erre a lakosság 51 százaléka tegnap felhatalmazta a Fideszt, 
és mivel többségi akarat az (Dr. Apáti István: De nem kétharmados!), hogy ott 
folytassuk, ez nemcsak jog, hanem egyben kötelesség is. Ez az egyik dolog. 

A másik dolog az, hogy a nemrég hatályon kívül helyezett házszabály húszéves 
pályafutása alatt rendszeresen módosításra került. Az, hogy a mostani országgyűlési 
törvény egy teljesen újfajta jogintézménynek, ennek a Törvényalkotási bizottságnak a 
munkáját az első tapasztalatok alapján megpróbálja a gyakorlathoz alakítani, ez 
szerintem teljesen normális, és ha nem ezt tennénk, akkor követnénk el hibát.  

Tehát ezzel a két megjegyzéssel szeretném azt ajánlani, hogy a tisztelt bizottság 
az előterjesztett házszabály-módosítást támogassa. 

Ami ennek az érdemi részével kapcsolatos: ha az indokolást el tetszik olvasni, 
pontosan le van írva, hogy az egyenlő képviselői jogosítványt rontja le az, hogy a 
plenáris ülésen a levezető elnök csak szavazategyenlőség esetén szavazott. Ezzel a 
rendelkezéssel megvonták az Országgyűlés elnökének a véleménynyilvánítási jogát. 
Azonkívül ez a fajta megoldás nagyon kevés országban fordul elő, a nagy átlagban az 
van, hogy a levezető elnök minden esetben részt vesz a szavazáson.  

Ami még lényeges kérdés: a Törvényalkotási bizottság eljárási szabályai, a 
harmadik pedig a házszabálytól való eltérés. Ez mindig is a jelenlévők létszámához 
volt kötve, kizárólag itt, egy elírás folytán került be, hogy a megválasztott képviselők 
számához van viszonyítva. Ezért ezt a pontosítást hajtja végre ez a házszabály-
módosítás. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Apáti képviselő úrnak megadom a szót, és 

visszaadom az ülés vezetését elnök úrnak. 
 

(Az ülés vezetését dr. Rubovszky György (KDNP), a bizottság elnöke veszi át.) 
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DR. APÁTI ISTVÁN (Jobbik): Köszönöm szépen. Először is, én úgy gondolom, 
hogy se nem jog, se nem kötelesség, hanem inkább szarvashiba, hogy a rossz 
szokásokat folytatják. Természetesen az előbb, amikor azt mondtam, hogy ott 
folytatják, ahol néhány hónappal ezelőtt abbahagyták, akkor a munkásságuknak, a 
mentalitásuknak, a bizottsági és a plenáris ülésen folytatott, sok esetben 
törvénygyártási ámokfutásuknak az árnyoldalaira, hibáira hívtam fel a figyelmet.  

Nem tartom egészségesnek azt, hogy így kell elfogadni napirend-
kiegészítéseket, napirendbővítéseket. Másrészt, persze, lehet az egyenlő képviselői 
jogosultság vagy jogállás csorbításának nevezni az eddig fennálló gyakorlatot, 
jogszabályi hátteret, de akkor legalább legyünk őszinték, nem csak szűk körben, 
hanem nagy nyilvánosság előtt is egymáshoz. Itt nyilvánvalóan arról szól a történet, 
hogy épphogy megvan a kétharmaduk, és adott esetben komoly problémát jelentene, 
ha a levezető elnök nem tudna szavazni. Tehát erről szól a történet, hogy ha kell, 
akkor pont meglegyen a 133 szavazat. Lehet, hogy a ciklus során soha nem lenne erre 
amúgy szükség, de soha nem lehet tudni, az önök viselkedésének meg az észjárásának 
a kiszámíthatatlanságát ismerve, hogy mikor lehet erre szükség. Ez egy jolly joker, ha 
úgy tetszik, egy törvényalkotási aranyrészvény, amit majd jól elő lehet rántani, ha 
arra egyébként szükség lenne. 

Másrészt senki nem vitatja, hogy önök az EP-választáson nyertek, de az 51 
százalék, ugye, egy szűk feles többség, és nagyon messze van az abszolút, 67 
százalékos kétharmadtól. Tehát ha most a százalékokkal dobálózunk, akkor ilyeneket 
én is tudok mondani, de szerintem ebbe az irányba ne vigyük el.  

Szóval, ez továbbra is aggályos, és továbbra is azokat az aknákat akarják – nem 
is olyan titkoltan – elrejteni a rendszerben, amivel meg tudják könnyíteni azt, hogy 
hogyan lehet a leglazábban és legkönnyebben átvinni sokszor széles társadalmi 
rétegeket érintő, nagyon lényeges javaslatokat is, igazából érdemi vita nélkül.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem, van-e még valaki, aki a témához hozzá 

kíván szólni. (Nincs jelentkező.) Amennyiben nincs, kérdezem az előterjesztőt, kíván-
e válaszolni. 

 
DR. PAPCSÁK FERENC (Fidesz): Nem kívánok reagálni. 

Szavazás a tárgysorozatba-vételről 

ELNÖK: Nem. Akkor határozathozatal következik. Kérdezem, a bizottság 
tárgysorozatba veszi-e az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló, Rogán Antal 
képviselő úr és képviselőtársai által előterjesztett indítványt. Aki támogatja, kérem, 
kézfelemeléssel szavazzon. (Szavazás.) Megállapítom, hogy 8 igen. Ki van ellene? 
(Szavazás.) 4-en vannak ellene. Tehát akkor 8-4 arányban döntött a bizottság és 
tárgysorozatba vette a törvényjavaslatot. 

Tisztelettel, ezzel ezt a napirendi pontot lezártuk. 

b) Egyes törvényeknek a Magyarország minisztériumainak felsorolásáról 
szóló törvénnyel összefüggő módosításáról (T/135. szám) 

Most következik a Magyarország minisztériumainak felsorolásáról szóló 
törvényjavaslat. Kérdezem, kíván-e valaki hozzászólni. (Nincs jelentkező.)  

Szavazás a tárgysorozatba-vételről 

Amennyiben nem, én indítványozom, hogy a bizottság vegye tárgysorozatba a 
törvényjavaslatot. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel szavazzon. (Szavazás.) 8 
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igen. Ki van ellene? (Szavazás.) 2 nem. Ki tartózkodott? (Szavazás.) 2 tartózkodás. 
Megállapítom, hogy a bizottság tárgysorozatba vette ezt a törvényjavaslatot is. 
Köszönöm szépen. 

c) Magyarország Alaptörvényének hatodik módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/6. szám) 

Következik a Magyarország Alaptörvényének hatodik módosításáról szóló 
törvényjavaslat, melyet Vona Gábor, Balczó Zoltán, Magyar Zoltán és Hegedűs 
Lorántné képviselő urak és hölgy terjesztettek elő. Kérem, foglaljanak helyet 
előterjesztőként. 

Kérdezem, kívánja-e valamelyikőjük kiegészíteni az előterjesztett 
törvényjavaslatot. 

 
BALCZÓ ZOLTÁN (Jobbik): Tisztelt Elnök Úr! Nem értem pontosan a kérdést. 

Tehát azt érti-e alatta, ne haragudjon, hogy kívánom-e részletesen indokolni az 
előterjesztést? 

 
ELNÖK: Tisztelettel, feltételezzük, hogy a képviselő hölgyek és urak elolvasták 

a törvényjavaslatot, úgyhogy fogalmazhatunk így is: kívánja-e szóban indokolni?  
 
BALCZÓ ZOLTÁN (Jobbik): Igen. 
 
ELNÖK: Parancsoljon! 

Balczó Zoltán szóbeli kiegészítése 

BALCZÓ ZOLTÁN (Jobbik): Köszönöm a lehetőséget, elnök úr. Valóban, 
feltételezem, hogy az Alaptörvény hatodik módosítási kezdeményezésünket a tisztelt 
bizottsági tagok elolvasták, ezért én normaszöveget nem olvasok. 

Gyakorlatilag arról van szó, hogy a magyar termőföld magyar tulajdonban 
tartását kívánjuk az Alaptörvényben biztosítani. Engedjék meg, hogy e nagyon fontos 
kérdésnél a kiegészítésemet időrendben mondjam el és tényeket olvassak föl. 
Igyekszem nagy ugrásokkal haladni, de nagyon lényeges, hogy ezt például a 2001. 
június 19-i országgyűlési üléssel kezdjük, amikor Orbán Viktor beszámolt arról, hogy 
a csatlakozási tárgyalások során mit értek el Göteborgban. 

A termőföldtulajdonra azt mondta a miniszterelnök úr: „Tegyük fel a kérdést, 
hogy amit elértünk, elegendő-e. A válasz az, hogy nem.” Majd a viszonválaszában: 
„Szeretném megismételni, hogy amit elértünk, önmagában nem elegendő, mindenkit 
arra kérek, hogy sopánkodás helyett, sopánkodás helyett férfiasan, gyorsan, 
határozottan, keményen alkossuk meg az őszi ülésszak alatt azt a törvényt, ami a 
külföldiek földtulajdonlására vonatkozik”. Sajnálatos módon e törvény megalkotására 
nem került sor. A sopánkodó egyébként én voltam, akinek fenntartásai voltak. 
(Dankó Béla megérkezik.) Ehhez a részhez egyetlen mondat. Az Európai Értesítőben 
a következő szerepel: a tőke szabad áramlását érintő fejezet terén Magyarország 
elfogadta az Unió közös álláspontját a termőföldre vonatkozóan.  

Ugorjunk egy nagyot, hiszen a jelenlegi földtörvény megalapozására az 
Alaptörvény harmadik módosítására volt szükség. Az előterjesztő Fazekas Sándor 
miniszter a következőt mondja 2012. december 10-én. „Magyarország a 2004. május 
1-jével történt uniós csatlakozásával, a 7+3 éves moratórium lejártával a tőke szabad 
áramlása biztosításának a közösségi elve okán köteles a földpiacát liberalizálni”. 
Megítélésünk szerint ez a földtörvényben meg is történt. A földtörvényből idézek, 
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abból, amit a tisztelt fideszes képviselők mindig akkor idéztek, amikor mi felvetettük, 
hogy ez a garancia nem történt meg. 9. § 1. pont: „A föld tulajdonjogát nem szerezheti 
meg külföldi természetes személy”. Minden lakossági fórumon elmondták. Miről 
beszélünk mi? Itt van: külföldi természetes személy. Úgy ítélem meg, az a magyar 
nyelv megcsúfolása, hogy értelmező rendelkezésben olyan kifejezést használnak és 
értelmeznek, mely a magyar nyelvben egyértelmű. Mi az, hogy külföldi természetes 
személy. Az önök törvényében ez így szerepel: „a nem tagállami állampolgár”. Így 
persze érthető, hogy az osztrákot, a hollandot nem tekintjük külföldinek. 
Nyilvánvalóan így megoldották a kérdést.  

Engedjék meg, hogy az utolsó idézettel folytassam. Tehát míg az expozéjában 
az Alaptörvény módosításnál világossá tette Fazekas Sándor miniszter úr, hogy 
kötelességünk a tőke szabad áramlása keretében liberalizálni a földpiacot, február 13-
án, az előző ciklus utolsó ülésnapján a következőt mondja. „A magyar földtörvény 
kimondja a magyar történelemben először és egyedülálló módon, hogy csak helyben 
lakó földműves vehet földet.” Új mondat: „magyar földműves vehet földet”. És amikor 
mi arra hivatkozunk, hogy ez milyen módon nincs így, mindig azt kérik, hogy 
mondjunk egyedi példát.  

Mondom a konkrét példát. A Veszprémi Naplóban bárki megnézheti. Május 17-
én a következő hír jelent meg egy földterületről. Egy osztrák megvette, egy amerikai 
vállalatnak bérbe adta, amely egy német céggel műveltetné a magyar földet. Az senkit 
nem érdekel, hogy három helyi gazdának van elvetett gabonája a szóban forgó 
beszántásra ítélt területen. A már eleve elvetett búzát és repcét a befektetők 
betárcsázni akarják, utasítást kaptak a traktorosok, hogy tegyék meg, az előző 
tulajdonossal érvényes szerződésük van, amiről a gazdák nem is tudtak. És még egy 
kis ráadás: ezt a kiváló földet, jó minőségű termőföldet, amelyen gabonát, repcét 
termesztenek, energia nyárfákra akarja az osztrák tulajdonból amerikainak bérbe 
adott német céggel műveltetett használó felhasználni. Nyilvánvalóan a kedvezményes 
ár alapján, amit nekik a megújuló energia teremt. Ezt azért mondtam ilyen 
részletesen, hogy mi nem az ördögöt festjük a falra, amikor azt mondjuk, hogy nincs 
meg a magyar föld védettsége, és ezért a 25. órában nem tudunk mást, minthogy 
Alaptörvényben kívánjuk ezt kimondatni.  

És hogy tett-e a Jobbik valamit menet közben ennek érdekében? 2012 
októberében beadtuk a határozati javaslatunkat a csatlakozási szerződés 
módosításának kezdeményezésére, amelynek az az alapja, hogy minket 
diszkrimináltak az EU 15-ökhöz képest. Ugyanis a mi esetünkben, miközben az uniós 
alapszerződésekben semmilyen módon nincs megalapozva, hogy a termőföld tőkének 
minősüljön, ezt a csatlakozási szerződés során elfogadták, ami politikai alávetésnek 
minősül és sérti a jogegyenlőség elvét. Ezért nyilvánvalóan a csatlakozási szerződés 
módosításával kívánjuk az Unió keretein belül is lehetővé tenni a magyar föld 
védelmét. Ebben a kérdésben népszavazási kezdeményezésünk van a Kúria előtt. De 
az előbb mondott példa azt bizonyítja, hogy ennek kivárása nemzetstratégiailag 
súlyos következményekkel jár, és ezért kívánjuk ezt most elfogadtatni. Még azt is 
megtettük 2013 novemberében, aki időt nyer életet nyer alapon, hogy a földvásárlási 
moratórium meghosszabbítására tettünk javaslatot arra való tekintettel, hogy 
ugyanúgy fennállnak azok az indokok, amelyek alapján erre lehetőséget kaptunk, 
nevezetesen a hazai és a nyugat-európai termőföldár hatalmas különbsége. Tehát az 
indok megvan arra, hogy ez megtörténjen. 

Végül még egyetlen felfogást hadd tegyek hozzá. Nyilván erre az lehet a válasz, 
hogy aki ezt a módosítást elfogadná, gyakorlatilag automatikusan kijelenti, hogy ő az 
Európai Unióhoz nem tartozik, hiszen a legszentebb szabadságok egyikét, a 
tőkeáramlás szabadságát sérti ezzel. És pont itt van a kutya elásva! Világossá tennénk, 
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hogy ez abszurd helyzet, amivel minket diszkrimináltak, nekünk nem a 
mezőgazdasági fejezetben kellett foglalkozni a termőfölddel, mint a többieknek, 
hanem a pénz- és tőkepiaci műveletek fejezetben, ezzel egyértelműen szabaddá téve 
szinte korlátok nélkül azt, hogy a külföldiek földet vásároljanak. Tehát pontosan csak 
azért ütközik ez a mi módosításunk a négy szabadság alapelvébe, mert a csatlakozó 
országok esetében, Málta kivételével, ezt ilyen kategóriába vették.  

Úgyhogy kérem önöket, hogy ezek alapján legyenek szívesek megfontolni a 
javaslatot és felelősséggel dönteni. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Megnyitom a vitát. Kérdezem, ki kíván 

hozzászólni. Apáti István képviselő úr! 

Hozzászólások 

DR. APÁTI ISTVÁN (Jobbik): Köszönöm szépen. Nemcsak elvi, hanem 
gyakorlati alapon is szeretnék hozzászólni. Én magam is családi gazdálkodó vagyok, 
tehát többgenerációs paraszti család sarja, ha úgy tetszik. Látja, tisztelt elnök úr, 
milyen az élet meg a bizottsági napirend: most kanyarodtunk oda vissza, hogy mi 
lenne az önök joga és kötelessége. Ha önöknek van joga és kötelessége ebben a 
ciklusban, akkor ez egy nagyon kiemelt jogosultság és egy még attól is kiemeltebb 
kötelesség, hogy megvédik a magyar földet. Ugyanis nem kérünk többet, de nem érjük 
be kevesebbel sem, mint amit más országok, szerencsésebb tagállamok, akik valóban 
komoly érdekérvényesítő képességgel rendelkeznek méretüktől és lakosságszámuktól 
függetlenül, mert elértek, vagyis azt, hogy helyezzük alaptörvényi védelem alá a 
magyar földet.  

Tekintettel a Balczó Zoltán képviselőtársunk által részletesen felsorolt érvekre, 
abból most csak egyet emelnék ki indokként, hogy mennyire szükséges ennek a 
módosításnak az elfogadása. Azt, hogy mekkora a különbség a nyugat-európai és a 
magyar földárak között. Gyakorlatilag néhány év alatt, talán ennek a ciklusnak a vége 
felé is elérhetjük azt a gyalázatot és nemzetárulást, hogy nagyapáink és dédapáink 
földjén cselédek és napszámosok leszünk. Ha hagyják nekünk! Ha kegyeskednek 
majd a külföldi haszonbérlők meg a külföldi tulajdonosok hagyni, hogy egyáltalán 
napszámosként dolgozhassunk, mert sajnos akár a felvásárlási maffia uralta 
felvásárlási piac, tisztelet a kivételnek, akár általában a családi gazdálkodókkal 
kapcsolatban kialakult helyzet, a túlzott ellenőrzések, a túlszigorított ellenőrzések, az 
európai uniós tagállamokban egyedülálló, visszafizetési kötelezettségben 
megnyilvánuló önsorsrontás oda fog vezetni, hogy bármennyire is szorgalmas, 
tehetséges a magyar paraszt ember, szinte a génjeiben hordozza a föld szeretetét és a 
föld megműveléséhez kapcsolódó tudást, nem fog tudni megmaradni, mert el fogják 
lehetetleníteni. Adminisztratív és egyéb eszközökkel.  

Igen, van nagyon komoly joga, kötelessége és még nagyobb felelőssége ennek 
az Országgyűlésnek. Ha mi megtehetnénk, nem is haboznánk egy pillanatig sem, 
ugyanakkor most az önök térfelén pattog tovább a labda, önöknek van meg hozzá a 
megfelelő mandátumszáma, hogy ezt a fontos lépést megtegyék. Ha van értelme 
valamiért konfrontálódni az Unióban, akkor ezért van. Ugyanis meggyőződésem, 
hogy a magyar megmaradás egyik legfontosabb kérdése vagy sorskérdése. Ugyanis ha 
a földünket kivásárolják alólunk, mint tették azt már nem egy európai országgal nem 
is túlságosan régen, akkor Magyarország legfeljebb térképvázlat marad, néhány 
térképvonal a világtérképen, de gyakorlatilag meg fog szűnni, mert sem magyarként 
nem tud megmaradni, sem a földjét nem tudja megtartani.  

Tehát ahhoz képest, hogy mekkora a tét, úgy gondolom, az a minimum, hogy 
önök ezt általános vitára alkalmasnak találják és támogatják. Ráadásul 2010-ben is 
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ezzel kampányoltak. Emlékszünk, mit mondott az önök miniszterelnöke, hogy amíg ő 
itt miniszterelnök lesz, addig külföldi földet nem vásárolhat. Azt a nyelvészeti trükköt 
pedig inkább hagyjuk, amivel megcsúfolták valóban a törvényalkotást is. Másrészt 
önök is érezhették, hogy valami nem stimmel, ugyanis pontosan az előbb hivatkozott 
EP-választási kampányban a vidékfejlesztési miniszter úr is, illetőleg a miniszterelnök 
úr is kitért arra, hogy bizony meg kell védeni a magyar földet. Korábban azt mondták, 
hogy már megvédték, ez egy betonbiztos, bombabiztos földtörvény. Akkor most azt 
mondják, hogy nem védték meg. Akkor egyrészt döntsék már el, hogy most 
megvédték vagy nem védték meg! Természetesen a második kijelentés az igaz: nem 
védték meg. Itt a soha vissza nem térő alkalom! És ne terheljük azzal a Kúriát, meg ne 
terheljük egy országos ügydöntő népszavazással a közvéleményt, ne terheljük olyan 
kérdéssel, amivel mi, igen jól fizetett képviselők lennénk megbízva! Fogadjuk el a 
Jobbiknak ezt a javaslatát, és ha valamivel mennybe tudna menni egyébként akár a 
Fidesz, akár a valódi nemzeti oldal, az pontosan az, hogy ezt a nagyon fontos lépést 
egyébként habozás nélkül megtesszük. Tehát igazából indokolni sem kellene, mert az 
egyértelműnél is egyértelműbb: alapvető hazafias kötelezettségünk ezt elfogadni. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kovács Zoltán képviselő úrnak adok szót. 
 
DR. KOVÁCS ZOLTÁN (Fidesz): Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt 

Bizottság! Annyit kiegészítésképpen az előző példához, hogy a példa nem teljesen 
tükrözi a valóságot, hiszen az még az új földtörvény hatálybalépése előtt keletkezett 
jogügyletre vonatkozik. Másrészt a Nemzeti Földalap e földeknél él az elővételi 
jogával: 285 hektárt vásárol meg, in concreto Veszprém megyében. 

Ennyit kiegészítésképpen szerettem volna elmondani. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Hegedűs Lorántnénak adok szót. 
 
HEGEDŰS LORÁNTNÉ (Jobbik): Köszönöm szépen, elnök úr. Erre szeretnék 

csak egy rövid reakciót tenni, amit most az előbb a képviselőtársunktól hallottunk. 
Ez nagyszerű, hogy 280 hektár tekintetében elővásárlási jogával akar élni az 

NFA, ugyanakkor hozzáteszem, hogy csak ezen a területen – mert nemcsak Megyerről 
van szó, hanem a környező települések földjeiről, ugyanazon érdekcsoporthoz tartozó 
földekről van szó – több ezer hektárról van szó, tehát több ezer hektárt érint ez a 
nyárfaültetvény. Csakúgy, mint egyébként Somogy megyében szintén ugyanazon 
érdekcsoport által, ott Nagylábod, Rinyaszentkirály, Görgeteg, Mike térségében 
összesen 7700 hektárnyi területen, gyakorlatilag az összes ezen településekhez tartozó 
földet érinti az ilyen jellegű beültetés. Tudjuk, hogy egyébként ez egy rendkívül 
környezetkárosító beültetés, ezt hozzáteszem.  

S ha már felmerült itt az, hogy mit tesz a Jobbik, akkor elmondanám, hogy 
pontosan ezen ügyek mentén, ezen ügyekkel kapcsolatban mi bejelentéssel éltünk az 
ügyészség felé, hogy valószínűleg egyébként több helyszínen zsebszerződésgyanús 
ügyekkel állunk szemben. És mit tett a Fidesz által kézi vezérelt ügyészség? Semmit. 
Minden alkalommal ezen bejelentéseket elutasította, semmi következménye nem 
volt. Noha pontosan az önök kormányfője, Orbán Viktor mondta annak idején 
Kálócfán, hogy vessünk véget az osztrák vircsaftnak – mondta 2001-ben.  

És ha egy mondat erejéig szabad még reagálnom a földárra, ami itt fölmerült: 
igen, ha egy nyolcéves időszakot vizsgálunk, mondjuk, a 2002-2010-es időszakot, 
akkor átlagban a világon négyszeresére nőtt a termőföld ára. Magyarországon ez 
sokkal drasztikusabban növekedett meg. Még így is egyébként összességében a jelen 
pillanatban átlagban a tizede a magyar föld ára az európai uniós átlagnak, különösen, 
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ha mondjuk, az osztrák földárakat vizsgáljuk. Tehát igen, fönt kellene még tartsuk 
továbbra is azt a bizonyos korlátozást. 

Egyebekben pedig, ha már felmerült az előző földtörvény, amely teljes 
egészében, egyértelműen tiltotta azt, hogy külföldiek, valóban külföldiek 
Magyarországon földet szerezhessenek, akkor mondják már meg nekem, hogyan 
jutottunk ebbe a szituációba, hogy jelenleg arról vitatkozunk, hogy különböző 
érdekcsoportok, külföldi, valóban külföldi érdekcsoportok hogyan szerezhettek 
Magyarországon befolyást, úgy, hogy összességében felmérések szerint már egymillió 
hektárnyi termőföld van az ő birtokukban?! 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem, kíván-e még valaki hozzászólni. Kovács 

Zoltánnak adom meg a szót. 
 
DR. KOVÁCS ZOLTÁN (Fidesz): Köszönöm. Az imént felszólaló 

képviselőtársamat szeretném annyiban kiegészíteni, hogy folyamatban van az 
ügyészségnél az eljárás, nincs elutasítás. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ezt majd részletesen megtárgyaljuk a legfőbb 

ügyész beszámolójának a vitája alkalmával.  
Szávay István képviselő úré a szó. 
 
SZÁVAY ISTVÁN (Jobbik): Köszönöm szépen. Tisztelt képviselőtársaimnak 

mondom, akik a tegnapi eredményükre meg a felhatalmazásukra hivatkoztak, 
miniszterelnök úr tegnap is az egyik legfontosabb feladatok között határozta meg a 
földnek a megvédését. Önök most már négy vagy öt éve folyamatosan meg akarják 
védeni a földet, ugyanakkor a Jobbiknak egyetlenegy olyan javaslatát nem fogadták el 
eddig, ami tényleg a földnek a megvédésére és magyar tulajdonban tartására 
vonatkozott. Amikor eredetileg szerettük volna ezt az Alaptörvénybe fogalmazni, 
akkor azt mondták, hogy erre nincs szükség, mert hoznak rá külön törvényt. Hoztak 
rá külön törvényt – úgy néz ki, ez nem volt elég, továbbra is földvédelemre van 
szükség. Amikor Alaptörvénybe szerettük volna fogalmazni, önök azt mondták, hogy 
nem volt jó a megfogalmazás, ezért nem lehetett támogatni. Most is itt van a 
lehetőség; ha nem találják pontosnak, jónak a megfogalmazást, akkor nyugodtan 
lehet rajta módosítani, fúrni-faragni.  

Itt most az a kérdés, röviden és egyszerűen, tisztelt képviselőtársaim, hogy 
önök egyetértenek a magyar föld megvédésének Alaptörvénybe foglalásával vagy 
nem. Minden más mellébeszélés, hogy milyen törvényt akarunk hozni, meg mit 
alkudunk Brüsszellel, mi van az ügyészségen, és mi van a, nem tudom, hol. Az a 
kérdés, hogy a magyar Alaptörvény, amire önök egyébként annyira büszkék, ez az 
Alaptörvény tartalmazzon-e a magyar föld megvédésére vonatkozó rendelkezést vagy 
ne tartalmazzon. A kérdés ennyire egyszerűen merül fel, és utána még vitatkozhatunk 
azon, hogy ezt fogalmazzuk meg egyébként, és hogy jó-e benne a, nem tudom, melyik 
mondat.  

Hogyan állnak ehhez a kérdéshez: egyetértenek ezzel vagy nem értenek egyet 
képviselőtársaim? Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e még további hozzászólás? Tessék 

parancsolni, Balczó Zoltán! 
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BALCZÓ ZOLTÁN (Jobbik): Mivel nincs több hozzászóló, rövid zárszót 
szeretnék mondani. 

 
ELNÖK: Tessék! 

Balczó Zoltán válasza 

BALCZÓ ZOLTÁN (Jobbik): Köszönöm, elnök úr. 
Én tisztában vagyok azzal, hogy amennyiben ezt az alaptörvény-módosítást a 

magyar parlament elfogadja, akkor elindul egy komoly vita Brüsszellel ezzel 
kapcsolatban. Csak hadd tegyem hozzá, valóban fontosnak tartjuk azt, hogy azt a 
magyar hagyományt, hogy a pálinkafőzés otthonilag megoldható legyen, olyan 
fontosnak tartja a kormány, hogy elmondta, hogy ezért minden konfrontációt vállal, 
és Luxembourgig elmegy. De én azt hiszem, a magyar föld megvédése ennél 
nagyságrenddel nagyobb.  

A másik az, hogy jómagam annyi személyeset hadd mondjak, hogy az Európai 
Parlamentben fogom folytatni a munkámat, és természetesen mindent meg akarok 
tenni annak érdekében, hogy az előbb említett diszkrimináció az úgynevezett újonnan 
bekerült országok és a régiek között ne álljon fönn. Ehhez minden szakmai muníciót 
dr. Tanka Endre professzortól megkapunk, aki ennek a területnek a legismertebb 
szakértője. Ezt akkor is meg fogom tenni, ha ezzel bizonyos szempontból uniós 
intézményekkel kapcsolatban kell küzdeni, és akkor is meg fogom tenni, ha engem 
Magyarország miniszterelnöke úgy minősített, hogy a Jobbik hazaárulást elkövető 
személyeket kíván Brüsszelbe eljuttatni. Mint a lista második helyezettje, 
nyilvánvalóan én is magamra kellett ezt értsem. Remélem, hogy a kampányt követően 
ezek a minősítések megszűnnek. Én nem akarok senkit minősíteni, de azt szeretném 
elmondani, hogy ha nem látják ennek a nemzetstratégiai súlyát, akkor nem a Jobbik 
fogja önöket minősíteni: az önök gyermekei, egy másik nemzedék majd meg fogja 
önöktől kérdezni, amikor ez a most is tagadhatatlan folyamat tovább folytatódik, hogy 
és ön, te mit tettél ennek érdekében. És akkor kevés lesz az a válasz, hogy az Európai 
Unió szent és sérthetetlen tőkeszabadság-eszméje megakadályozott abban, hogy a 
földet megtarthassuk. 

Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. 

Szavazás a tárgysorozatba-vételről 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Határozathozatal következik. Kérdezem, ki 
támogatja ennek az alaptörvény-módosító javaslatnak a tárgysorozatba-vételét. 
(Szavazás.) 4 igen. Ki nem támogatja? (Szavazás. – Nincs ilyen.) Ilyen nincs. Ki 
tartózkodott? (Szavazás.) 8 tartózkodás. Megállapítom, hogy a bizottság nem vette 
tárgysorozatba az indítványt. 

Két megjegyzés a napirend lezárása után engedtessék meg. Alelnök úr, ez az 
„unokáink” panaszszöveg pontosan megegyezik Kovács Lászlónak a 23 millió román 
jön Magyarországra című szövegével, amikor a kettős állampolgárságról való 
népszavazás előtt kampányolt. Ezek a fajta fenyegetések ebben a Házban nem biztos, 
hogy szerencsések.  

A másikat Apáti képviselő úrnak szeretném mondani. Az 51 százalékos 
támogatás nem a Jobbik programjának szólt, hanem a Fidesz-KDNP programjának.  

Parancsoljon, alelnök úr! 
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BALCZÓ ZOLTÁN (Jobbik): Elnök úr, nem ismerem a bizottság ügyrendjét. Én 
a saját bizottságomat ismertem, meg a parlamentét. Ott a zárszó az előterjesztőé 
volt… 

 
ELNÖK: Így van. 
 
BALCZÓ ZOLTÁN (Jobbik): …soha nem volt módom arra, hogy akár én a 

parlamenti pulpitusról, akár egy jobbikos elnök egy bizottságban a zárszót követően 
olyan súlyosan sértő kijelentést tegyünk. Engedje meg, hogy akkor erre válaszoljak 
két mondatban. 

 
ELNÖK: Parancsoljon! 
 
BALCZÓ ZOLTÁN (Jobbik): A 23 millió románnal való fenyegetés egy ilyen 

ügyben gyakorlatilag annak felelne meg, hogy egymillió román már itt dolgozik 
Magyarországon. A tények arról beszélnek, hogy ezek a termőföldek külföldi 
tulajdonban vannak, külföldiek művelik meg. Tudatosan a Veszprémi Naplót idéztem 
tényszerűen, amelyre nem fogható, hogy a Jobbik félinformációja. Tehát kikérem 
magamnak, visszautasítom, hogy minket, akik látjuk azt, hogy meddig jutott el a 
földvédelem hiánya miatt a magyar termőföld külföldi kézbe kerülésének nemcsak 
veszélye, hanem ténye, Kovács László abszurd riogatásához hasonlítsanak ebben a 
kérdésben. Köszönöm, hogy elmondhattam. 

 
ELNÖK: Kérem! Ezt a napirendi pontot befejeztük. 

d) Magyarország Alaptörvényének hatodik módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/9. szám); e) Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. 
törvénynek a képviselői mentelmi jog megszüntetésére irányuló 
módosításáról szóló törvényjavaslat (T/10. szám) 

A következő két napirendi pont kapcsán tisztelettel az az indítványom, hogy 
közös vita legyen. Természetesen külön kell dönteni. A közös vita indítványát arra 
alapítom, hogy következik az Alaptörvény hatodik módosítása, amit Vona Gábor és 
Novák Előd képviselő urak terjesztettek elő és ugyancsak ezzel szerintem szorosan 
összefügg az Országgyűlésről szóló törvénymódosítás, amely szintén a mentelmi jog 
megszüntetésének a következménye. Kérdezem, hogy az ügyrendi indítványhoz 
kíván-e valaki hozzászólni. (Senki sem jelentkezik.) Amennyiben nem, kérem, hogy 
szavazzunk arról, ki támogatja azt, hogy közös vita legyen és önállóan mind a kettőről 
külön-külön szavazzunk! (Szavazás.) Megállapítom, hogy egyhangú.  

Előterjesztői minőségében köszöntöm Novák Előd képviselő urat. Képviselő úr, 
az írásbeli anyagokat megkaptuk. Kérdezem, hogy kívánja-e szóban kiegészíteni. 
(Novák Előd: Igen.) Megadom a szót. 

Novák Előd szóbeli kiegészítése 

NOVÁK ELŐD (Jobbik): Köszönöm a szót, elnök úr. Nemcsak hogy 
kiegészíteni, röviden ismertetni is kívánom. Megértem, hogy önök arra törekednek, 
hogy minél gyorsabban lezongorázzák és leszavazzák ezeket a nemzetstratégiailag is 
nagyon fontos jobbikos javaslatokat, amelyek a politikusbűnözés visszaszorítását 
célozzák, azonban gyakran tapasztalom azt, hogy nem olvassák el a javaslatainknak 
még az indoklását sem, nemhogy azt a rendkívül precízen kodifikált 
törvényjavaslatot, amelyet benyújtottunk. Ezért indokoltnak tartom felhívni a 
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figyelmüket néhány dologra az Alaptörvény-módosítás kapcsán, amit lehet, hogy 
zsigerből leszavaznának, már csak azért is, mert önök szerint ugyan kőbe van vésve ez 
az Alaptörvény, legfeljebb az Európai Unió diktátumaira mégis hajlandók önök ezt 
módosítani, a nemzetünk szuverenitását legjobban megtestesítő Alaptörvényt 
módosítják, ahogy az Európai Unió fütyül, ezt már észrevehettük. Azonban azt 
gondolom, érdemes figyelembe venni a több mint egymillió magyar embert és 
választót képviselő jobbikos javaslatot is.  

Nekünk valóban volt programunk. Elnök úr, azt mondta, hogy milyen komoly 
felhatalmazást kapott a FIDESZ-KDNP programja. Én ilyet nem láttam, sem az 
országgyűlési, sem az európai uniós választásokon. Nekünk viszont van egy olyan 
programpontunk, amely következetesen szerepelt mind a 2010-es, mind a 2014-es 
programunkban. Ezért lelkiismereti kötelességünk is benyújtani. Nagyon komoly 
problémának tartjuk Magyarországon a politikusbűnözés elburjánzását, akár annak 
törvényesített formáival való visszaélést.  

Nagyon komoly előrelépésnek tekintjük, hogy idéntől a politikusi 
álláshalmozásnak, mint a politikusbűnözés egy törvényesített formájának a 
visszaszorítására végre sor kerülhet a Jobbik javaslata nyomán. Persze hivatalosan 
nem a Jobbik javaslatáról van szó, hiszen voltam én már e bizottság előtt az előző 
ciklus kezdetén. Akkor ugyanúgy söpörték le azt az e témakörbe tartozó javaslatunkat, 
mint ahogy, félek, most is le fogják söpörni. Azonban bízom benne, hogy ezekkel a 
sorozatos figyelemfelhívásokkal, egyre nagyobb társadalmi felháborodás kiváltásával 
önök is rákényszerülnek arra, hogy előbb-utóbb akár persze saját javaslatként, de 
eltöröljék a mentelmi jogot. Most itt van a lehetőség, hogy legalábbis tárgysorozatba 
vegyék. Ez még nem jelenti annak eltörlését, de azt mondjuk, hogy lehet, hogy előbb-
utóbb ezt az Országgyűlés akár napirendre is tűzi majd. A bizottság adja meg azt a 
lehetőséget az Országgyűlésnek, az országgyűlési többségnek, hogy ha ők napirendre 
kívánják tűzni, akkor erre lehetőség legyen, legyen lehetőség ezt a kérdést 
megvizsgálni, megvitatni.  

Azt gondolom, különösen Simon Gábor ügye jó példa volt arra, hogy szükség 
volna ezt a kérdést végre rendezni, megvizsgálni. Nagyon gyakran látjuk, hogy 
politikusbűnözők bújnak akár köztörvényes bűncselekményekkel a mentelmi joguk 
mögé. Sajnos csak a Jobbik Magyarországért Mozgalom az, amely nemcsak hogy 
eltörölni szeretné a mentelmi jogot, de soha nem is bújik a mentelmi jog mögé és 
soha nem mérlegelünk pártszimpátia vagy más emberi szimpátia alapján, hogy 
felfüggesztjük-e egy adott országgyűlési képviselő mentelmi jogát vagy nem. Tehát 
számunkra elég egyszerű és elvi kérdés ez, mi komolyan gondoljuk, ami az 
Alaptörvényben le van írva, hogy a törvény előtt mindenki egyenlő. Micsoda dolog az, 
hogy valójában vannak egyenlőbbek? Tehát ha komolyan vesszük az önök által 
megszavazott Alaptörvényt, amely rögzíti, hogy a törvény előtt mindenki egyenlő, 
akkor azt gondolom, véget kell vetni a mentelmi jognak. Ez a parlamentáris 
demokráciának egy idejét múlt intézménye. E nélkül is kitűnően lehet végezni a 
képviselői munkát. Jó példa erre, mondjuk, a jobbikos képviselők esete, akik mindig 
lemondunk a mentelmi jogunkról vagy kérjük az Országgyűlés általi felfüggesztését. 
Annak ellenére, hogy sok esetben különböző koncepcionális eljárások is voltak 
ellenünk folyamatban, például én magam is ötször kerültem előállításra 2006 október 
23-a óta, bocsánat, öt olyan ügyben állapította meg bíróság jogerősen, hogy 
jogszerűtlenül állítottak elő, amire normális demokráciában nem kellett volna hogy 
sor kerüljön. Mindeközben egyetlen egyszer sem sikerült jogszerűen előállítania 
például engem a karhatalomnak. Ez azt mutatja, hogy sok ilyen koncepciós eljárásnak 
vagyunk kitéve különösen 2006 ősze óta, de sajnos hozzá kell tegyük, az előző Orbán-
kormány alatt is a pintéri rendőrség gyakran alkalmazott túlkapásokat, mondjuk, a 
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gárdistákkal szemben. Jogtalan előállításokra gondolok, amit többször megállapított 
már bíróság jogerősen. Mindezek ellenére tudjuk végezni a képviselői munkánkat, 
higgyék el, mentelmi jog nélkül is. Olyannyira, hogy a Jobbik képviselői az előző 
ciklusban több törvényjavaslatot és több határozati javaslatot tudtak benyújtani 
mentelmi jog nélkül is, mint az összes többi ellenzéki párt, sőt tovább megyek, az 
összes többi ellenzéki képviselő együttvéve. 

Tehát arról szeretném önöket meggyőzni, hogy nem szükséges a mentelmi jog 
ahhoz, hogy aktív képviselői munkát végezzünk, hogy részt vegyünk a parlament 
vitáin és el tudjuk látni a feladatainkat. Sőt egy országgyűlési képviselő, aki sajnos 
megteheti a jelenlegi rendszerben, hogy rész sem vesz a vitákon, sokkal könnyebb 
helyzetben van, ha el kell mennie adott esetben egy bírósági tárgyalásra. Nemcsak 
azért, mert sok esetben helyettesítheti magát, mondjuk, egy ügyvéddel, mert 
megteheti, mert van pénze rá szemben egy átlagos állampolgárral, hanem azért is, 
mert egy átlagos állampolgárnak sokkal nagyobb kötöttség, hogy a munkahelyén 
megjelenjen, miközben egy országgyűlési képviselőnek, mondhatnánk, szinte 
munkaköre az, hogy kemény tényfeltáró munkákat végezzen és adott esetben 
bíróságon is képviselje az igazát.  

Tehát azt gondolom, nem jó, nem helyes, ha a mentelmi jog mögé bújnak a 
politikusok. Nem jó példát mutatunk, ha azt mutatjuk, hogy mi különbek vagyunk. 
Ezért mi, jobbikosok igyekszünk jó példával élen járni, a politikusi álláshalmozásnál 
is önkorlátozással éltünk az elmúlt négy évben is, gyakorlatilag a Jobbik történetében 
mindig is, úgy e téren is mutatunk jó példát, azonban szeretnénk, ha ezt a jó példát 
önök követnék. Nemcsak azáltal, hogy több ügyben függesztik fel a mentelmi jogot, 
hanem azáltal is, hogy végre komolyan vesszük azt az alaptörvényi előírást, hogy a 
törvény előtt mindenki egyenlő. Ehhez tehát Alaptörvény-módosításra van szükség. 
Sajnos amikor az Alaptörvényt elfogadták, hiába nyújtottuk be ezt, lesöpörték az 
összes többi Alaptörvény-módosító javaslatunkkal egyetemben. Tulajdonképpen a 
velünk együtt rendszerváltó posztkommunista országokkal szemben Magyarországon 
kizárólag kormánypárti szavazatokkal fogadták el az Alaptörvényt, nem volt még egy 
ilyen ország, ahol így mindent lesöpörtek volna és nem tartottak volna igényt arra, 
hogy valamiféle nagyobb konszenzus, legalább valamekkora ellenzéki támogatása is 
legyen az Alaptörvénynek. 

Azonban számunkra ez egy olyan fontos kérdés, amit ha akkor le is söpörtek, 
és fontosnak is tartottuk, hogy már akkor benyújtsuk, most szeretnénk ennek egy 
külön érdemi vitáját lefolytatni, itt a bizottságban is. És erre buzdítom elnök urat is, 
mert engem is meglepett, hogy az érdemi vita helyett egyfajta zárszó utáni zárszóként, 
amikor, talán ha nem Balczó Zoltánról van szó, akkor normális, halandó ellenzéki 
képviselő már nem is kaphatott volna szót; tehát én azt gondolom, nem méltó az, ha a 
zárszó után bárki is visszaélne azzal, hogy itt még lehet, hogy szót kapna, hiszen a 
zárszó az előterjesztőt illeti meg. Azonban én sem kívánok visszaélni ezzel, úgy, ahogy 
sajnos teszik ezt általában a kormánypártok. Én szeretnék egy érdemi vitát erről most 
lefolytatni, egy többkörös vitát. Mondják el, hogy önök miért tartják szükségesnek, 
akár a maguk személyes példája alapján, hiszen én is hoztam erre személyes példát, 
hogy miért nem tartom szükségesnek a mentelmi jogot. De cáfoljanak meg, próbálják 
meg elmondani, miért van szükség az önök életében például a mentelmi jogra, vagy 
más képviselőtársaik életében miért szükséges. Mert hogy miért nem, végül 
engedjenek meg ezzel kapcsolatban egy példát. Én azt gondolom, az MSZP már 
említett politikusbűnözőjének példája is mutatta, hogy az, hogy a mentelmi joga mögé 
tudott bújni, akár legalább egy hétig – bár ezt elnök úr talán még pontosabban tudja, 
hiszen akkor a Mentelmi bizottság elnökeként próbálkoztak akár a mentelmi jogának 
a felfüggesztésével is, azonban ez egy hosszú eljárás, legalábbis több napba telik –, ez 
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alatt bizony el lehet tüntetni bizonyítékokat, meg lehet szervezni hamis tanúzást, 
lehet akár szökést is megkísérelni, minden olyat, ami miatt normális esetben előzetes 
letartóztatásba vágnák az efféle politikusbűnözőket. Azonban ezzel a mentelmi joggal, 
még ha esetleg az Országgyűlés fel is függesztené és nem is adna politikai védelmet, 
valójában mégis biztosítanak akár csak néhány napig, ameddig szükséges 
bizonyítékok eltüntetésére, és hasonló lehetőségeket az efféle bűnözőknek.  

Én ezért azt gondolom, az ő példája is bizonyítja, hogy a mentelmi jogot el kell 
törölni. De bizonyíthatja akár Gyurcsány Ferenc esete is, akivel kapcsolatban, ha 
emlékszünk, talán 2011 áprilisában, de mindenképpen egy áprilisi hónapban kérte az 
ügyészség Gyurcsány Ferenc mentelmi jogának anno a felfüggesztését, és áprilistól 
szeptemberig húzta az Országgyűlés és az illetékes bizottság ezt a pofonegyszerű 
ügyet. Azért mondom, hogy pofonegyszerű, mert nem a bűnösség megállapítása volt a 
feladata az Országgyűlésnek és a bizottságnak, hanem az, hogy adnak-e politikai 
védelmet Gyurcsány Ferencnek. És ezt nem tudta eldönteni egy-két hét alatt, ahogy 
mondjuk, nálunk, jobbikos képviselők esetében ezt el szokták dönteni, hanem 
áprilistól szeptemberig húzták ezt a pofonegyszerű ügyet. Tehát még ha adott esetben 
fel is függesztenék valakinek a mentelmi jogát – ez sajnos nem általános, nem 
természetes –, még akkor is azt láthatjuk, hogy rendkívül hátráltatja a nyomozó 
hatóságok dolgát. Hiszen mondjuk ki: a mentelmi jog nemcsak az elítéléstől véd, de 
már a nyomozástól is. Nyomozni sem lehet, mondjuk, egy országgyűlési képviselő 
esetében, akinek mentelmi joga van. Nem is tudjuk feltárni azokat a 
bűncselekményeket, amiről ugye Zuschlag János is oly nyíltan beszél ma már, hogy a 
mentelmi jognak köszönhették nála nagyobb vezetői az MSZP-nek, hogy nem 
követték őt a börtönbe, hogy nem is kerültek feltárásra ezek az ügyek, hiszen a 
mentelmi jog tehát nemcsak az elítéléstől, de a nyomozástól is védi az efféle 
bűnözőket.  

Én ezért azt kérem az MSZP képviselőitől is, hogy ha szakítani kívánnak a 
korábbi párttársaik gyakorlatával, és valóban egyfajta megújulás útjára akarnak lépni, 
amire, azt gondolom, a tegnapi eredményük is ösztökéli őket, akkor itt az ideje, hogy 
legalább ellenzékből ők maguk, ilyenkor, amikor nem számít a szavazatuk, szavazzák 
ezt meg. Azt láthattuk a bizottsági ülés elején, hogy amikor számít a szavazatuk, akkor 
hogyan képesek a szavazatukat módosítani – ugye, Teleki László képviselő öt percen 
belül, hogy meglegyen a szükséges kormánytöbbség, miközben az MSZP elvileg nem 
támogatta ezt a javaslatot, a zárószavazáson sem, itt a bizottságban a napirendre 
vételét sem támogatta első körben –, tehát láthattuk ezt a színjátékot, hogy az MSZP 
látszólag nem támogat egy javaslatot, de azért, ha a szavazatán múlik valami, akkor 
azért mégiscsak képes erre. Én most arra buzdítom, hogy ha már végül is nem az 
MSZP-n fog múlni ez a javaslat, akkor legyen bátrabb. Lehet, hogy valójában úgy 
gondolják, isten ments, hogy eltöröljék a mentelmi jogot, de hát lássák be, az önök 
szavazatán nem múlik semmi, tehát én ezért buzdítom az MSZP képviselőit arra, hogy 
legalább a látszat kedvéért támogassák ennek a javaslatnak a tárgysorozatba-vételét. 
Amit természetesen lehet aztán módosítani, lehet, hogy az Országgyűlés azt mondja, 
hogy vannak fontosabb ügyek, és ezért ezt napirendre sem tűzi; ez legyen majd a 
plenáris ülés hatásköre. Itt ennek a bizottságnak a feladata az, hogy kimondjuk, ez 
egy olyan súlyú kérdés, amit igenis az Országgyűlés meg kell vitasson – aztán vagy 
megszavaz, vagy nem szavaz meg, más formában szavaz meg, de ezzel a kérdéssel 
foglalkozni kell. Én ehhez kérem azt a lehetőséget, hogy egyáltalán tárgysorozatba 
vegye a bizottság ezt a javaslatot. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Teleki képviselő úrnak adok szót. 
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Hozzászólások 

TELEKI LÁSZLÓ (MSZP): Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt 
Bizottság! Azt gondolom, az utolsó része méltatlan volt, amit elmondott képviselő úr, 
azért is, mert hogy valaki azt mondja, ahogy Apáti úr is mondta az első 
hozzászólásában, hogy súlytalan, és nem egy olyan volumenű kérdés volt, amit 
megszavaztam, ami sorsdöntő lett volna, mondjuk, bármilyen politikai ügyben, tehát 
én azt gondolom, lehet revideálni akkor egy gondolatot, ha az különösebben nem 
befolyásolja a politikai helyzetnek az állását. Tehát én ezt így gondolom, és azt 
gondolom, ezt jól is tettem. 

A másik, amit nagyon fontosnak tartok, hogy ön felsorolta, kik voltak a Magyar 
Szocialista Pártban azok, akik a mentelmi joguk mögé bújtak vagy nem bújtak, én 
nem tudom. De egy dolog biztos, hogy nemcsak a Magyar Szocialista Pártnak voltak 
ügyei, hanem a többi parlamenti pártnak is voltak olyan ügyei és olyan képviselői, 
akiknek a mentelmi jog biztosította azt a jogot, amit egyébként kimond ez a mentelmi 
jog. Úgyhogy ezért legyen objektív, kedves képviselő úr, akkor, amikor felsorolást 
tesz, és ne csak a Magyar Szocialista Pártot hozza ilyen helyzetbe! Mert akkor 
mondhatnánk most Kovács urat is, aki éppen nem mond le az Európai Unióban 
európai parlamenti képviselőként, hanem megtartotta a mentelmi jogát, és tovább 
folyik az ügy, vagy nem, nem tudom. De azt gondolom, ezek mind olyan kérdések, 
amelyek hozzá tartoznak ahhoz, hogy erről beszéljünk. 

A magam részéről abszolút fontosnak tartom azt, hogy ezeket a kérdéseket 
felvessük, de ne személyeskedéssel, habár a politikában ezt is meg lehet tenni, persze, 
nem lehet senkinek a szavát megvonni. Viszont szeretném elmondani, hogy nem csak 
a Magyar Szocialista Párton belül kell akkor ezt keresni, hanem más képviselőknél is. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Papcsák Ferenc alelnök úrnak adok szót. 
 
DR. PAPCSÁK FERENC (Fidesz): Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt 

Bizottság! Tisztelt Képviselőtársam! Azt gondolom, álságos az ön előterjesztése, 
annak figyelembevételével, hogy Kovács Béla képviselő úr pedig nem mond le a 
mentelmi jogáról. Nagy lelkesedéssel a sajtótájékoztatót sunnyogva elhagyta, pedig 
ott volt előtte legalább nyolc mikrofon, és belemondhatta volna, hogy a mentelmi joga 
felfüggesztését kéri. Amikor Keller László ellenem büntetőfeljelentést tett, bennem 
megvolt ez a bátorság, a parlament plénuma előtt ezt megtettem.  

Azért is álságos, az ön személye is egyébként, nem akarok személyeskedni (Dr. 
Apáti István: De mégis.), de azt gondolom, hogy ön nem először vonja kétségbe a 
képviselőknek azt a jogát, hogy döntést hozzanak; akár Teleki képviselő úr is dönthet 
úgy. Illetőleg önök még azt is elvitatják a napirend-kiegészítés kapcsán, hogy a 
választott, a megválasztott többség vezetője, a miniszterelnök-jelölt saját maga 
döntsön a minisztériumok felsorolásáról, és saját maga alakíthassa meg a kormányát, 
illetőleg határozhassa meg azt, hogy milyen munkaszervezetben dolgozhat. Ezt 
egyébként eddig a rendszerváltozás óta senki nem vonta kétségbe, hogy egy 
miniszterelnök hogyan és miként alakíthatja meg a kormányát, csak és kizárólag a 
Jobbik Magyarországért Mozgalom. (Dr. Apáti István: Nem is ez volt a kérdés! Az 
eljárás!) Azt gondolom, ez példátlan a demokrácia történetében; illetőleg a 
szocialisták is, de most, azt gondolom, pozitívum, hogy a minisztériumok 
felsorolásáról szóló törvénnyel összefüggő módosítások kapcsán támogatták, hogy a 
napirend kiegészítésre kerüljön. Én ezt abszolút pozitívumnak értékelem. Ezt mindig 
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méltányolják és általában meg szokták szavazni egyébként minden körben. Mi sem 
vitattuk el annak idején senkitől, hogy hogyan és miként alakított kormányt.  

A mentelmi jog kapcsán pedig ajánlom a figyelmébe Kovács Béla személyét. 
Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Apáti István képviselő úrnak adok szót. 
 
DR. APÁTI ISTVÁN (Jobbik): Köszönöm szépen. Úgy látom, Teleki és Papcsák 

képviselő uraknak, de főleg Papcsák képviselő úrnak az objektív valóság tévesen 
tükröződik a tudatában, igen erősen tévesen tükröződik. Akkor menjünk szépen 
sorba! 

Nem azt vitattuk a minisztériumok felsorolása kapcsán, szó sem volt róla, hogy 
tartalmi jelleggel vitattuk volna, hogy hogyan alakítja az új kormány vagy a 
miniszterelnök úr a szervezetrendszert. Ezt egyébként két héttel ezelőtti ülésünkön 
sem vitattuk, pedig akkor vitathattuk volna tartamilag is. Pusztán arra hívtuk fel a 
figyelmet, hogy az úgy nem megy, hogy ad hoc jelleggel, éppen azért, mert Lázár 
János átaludt néhány napot, vagy valakinek az isteni szikra később pattant ki a 
fejéből… 

 
ELNÖK: Maradjunk a tárgynál, képviselő úr! 
 
DR. APÁTI ISTVÁN (Jobbik): Jó, rendben. Csak annyira személyeskedtem, 

amennyire önök is.  
 
ELNÖK: Köszönöm a megjegyzést. Én mégis azt kérem, hogy maradjunk a 

témánál. 
 
DR. APÁTI ISTVÁN (Jobbik): Maradok a tárgynál, rendben. Tehát szó sem 

volt arról, hogy vitattuk volna a kormányzatnak ezt a jogát, meg egyébként sem 
hiszem, hogy ez annyira példátlan és a demokráciát annyira sértő lenne. Ellenben 
ennek a már-már kicsit középkori jellegű privilégiumnak a fenntartása sokkal inkább 
sérti a demokráciát, képviselő úr, ha már itt tartunk.  

Kovács Béláról engedjenek meg néhány megjegyzést. Kifejezetten kikérem 
magamnak, magunknak, hogy akár még EP-képviselőtársunkkal, vagy bármelyik 
képviselőtársunkkal, aki nincs itt, ezért nem tudja magát megvédeni - ezt most meg 
fogjuk tenni egyébként - megpróbálják felmosni a padlót. Másrészt pedig többször 
elmondtuk, de az önök hallása és a memóriája szelektív. Elmondtuk, hogy 
amennyiben a vizsgálat lefolytatásához szükséges, Kovács Béla önként és dalolva 
szíves örömest le fog mondani a mentelmi jogáról. Amit például az önök egyik 
fideszes szabolcsi képviselőtársa, polgármester nem volt hajlandó megtenni, több 
polgármester kollégáját köztörvényes bűncselekmények elkövetése miatt elítéltek 
jogerősen szabadságvesztésre, ők pedig ezzel a középkori intézménnyel tökéletesen 
bevédték. Amikor ilyen problémájuk van, mint az elefántcsorda az elefánt borjút, 
körbeállják és nem hagyják, hogy a felelősségre vonás megtörténjen. Ezek után mi 
következik még? Ha önök ne adj’ isten 4-8 évig kormányoznak, mi a következő? Mi 
lesz még a következő, amiben megpróbálnak eléállni? 

Másrészt pedig arra hívtuk fel a figyelmet… (Dr. Papcsák Ferenc 
közbeszólása.) Én is végigvártam! Nem volt könnyű, de végigvártam! Arra hívtuk fel a 
figyelmet, hogy a politika és a politikusok igen-igen megtépázott hitelének, 
tekintélyének a helyreállításához előterjesztőtől, az előterjesztő személyétől, most az 
előterjesztés mellett érvelőktől, pártoktól függetlenül nagy szükség lenne arra, hogy a 
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mentelmi jogot eltöröljük. Mert, ahogy Novák Előd nagyon helyesen mondta, itt 
vannak egyenlők és vannak egyenlőbbek.  

Most ott tartunk, tisztelt hölgyeim és uraim, inkább ezzel kellene foglalkozni, 
mint teljesen feleslegesen és hazug módon kovácsbélázni, hogy akkor is le kell 
mondanunk a mentelmi jogunkról, ha a rendőr meg akarja velünk fújatni a szondát. 
Milyen jogkövetést várunk el akkor egy átlag magyar polgártól? (Dr. Kovács Zoltán: 
Nem kell!) De egyébként kell! (Dr. Kovács Zoltán: Nem kell!) Erről Tilki Attila sokat 
tudna mesélni önöknek! Kérdezzék majd meg Tilki képviselő úr tapasztalatait. (Dr. 
Kovács Zoltán: Nincs itt! – Derültség.) Ő egyébként helyesen megtette. 
(Közbeszólások: Nincs itt!) Helyesen megtette és én most mellette érvelek. Megtette. 
Ő ilyen téren ebben a vonatkozásban korrektül járt el, ezért nem is kell megvédeni, 
mert nem sértem és nem támadom őt. Ezt a jogintézményt ezért kellene eltörölni. 

Mellesleg arról lehetne vitatkozni, hogy rágalmazási, becsületsértési, más 
magánvádas ügyeknél van-e értelme fenntartani vagy sem. Szerintem ott sincs 
egyébként, mert aki politikára adja a fejét, aki országgyűlési képviselő lesz, akár 
jogász, akár nem jogász, tanuljon már meg úgy fogalmazni a magyar nyelv végtelen 
gazdagsága adta bőséges lehetőségekkel élve, hogy lehetőség szerint sem rágalmazás, 
sem becsületsértés miatt ne tudják bűnösséget megállapító módon felelősségre vonni. 
Tanuljon meg úgy beszélni, fogalmazni, hogy ne kövessen el rágalmazást vagy 
becsületsértést. De nagyon jól tudjuk azt, hogy a Jobbik az egyedüli párt, az egyedüli 
parlamenti frakció, amely az elmúlt négy évben is következetesen, a saját 
képviselőivel kapcsolatosan is kivétel nélkül mindig igennel szavazott, amikor a 
mentelmi jog felfüggesztéséről volt szó. Természetesen jobbikos képviselőkkel 
kapcsolatban is voltak, Teleki úrnak mondanám, mentelmi jog felfüggesztése iránti 
szavazások, csak az a nagy különbség, hogy mi következetesen a sajátjainkat is meg a 
más frakcióbelieket is kiadtuk. Azt mondtuk, hogy ne legyen ez akadálya a 
vizsgálatnak.  

Nagyban visszaállítaná a politika hitelességét, amire egyébként az elmúlt hat 
hét történései jelentősen ráerősítettek. Április 6-án az elmúlt 24 év második 
legalacsonyabb részvételt produkáló választása történt, nem kizárólag, de jelentős 
mértékben azért, mert elege van az embereknek a politikából meg a politikusokból. 
Az EP-választási részvétel pedig egészen tragikus volt, függetlenül annak 
végeredményétől, nem akarok most ebbe belemenni. Higgyék el nekem, hogy 
jelentősen hozzájárulna a politika becsületének visszaállításához, ha legalább érdemi 
vitákat folytatnánk a mentelmi jog eltörléséről, hiszen kezdjük magunkon a sort, 
amikor szigorú jogkövetést követelünk meg a választópolgároktól. És még inkább 
növelné a politika hitelességét, ha a következő javaslatot, nem akarok elébe menni, a 
vagyonosodási vizsgálatokkal kapcsolatos javaslatunkat is elfogadnák. 
Meggyőződésem szerint jelentősen és jótékonyan hatna a következő választáson, akár 
már az önkormányzatin is a választási részvételre. 

Mert ha komolyan gondolják önök nagy demokrataként, hogy a választások a 
demokrácia ünnepét jelentik, egyébként elvileg ez így van, így kellene lennie, akkor 
úgy lehet teljes az ünnep, ha azon minél többen részt vesznek, minél többen 
szavaznak. Márpedig az emberek gyomra azért fordul ki pártszínektől függetlenül a 
politikusoktól, mert gyakorlatilag a törvények fölé helyezve magát az úgynevezett 
politikai elit megvédi a sajátjait legyen szó magánvádas, legyen szó köztörvényes 
ügyekről. Ebben csak és kizárólag a Jobbik képvisel következetes álláspontot. Megint 
mondom, mielőtt félrevinnék ezt a vitát, hogy Kovács Béla és egyébként Jobbik-
vezetők többször kijelentették, hogy amennyiben erre szükség van, Kovács Béla le fog 
mondani a mentelmi jogáról, kérni fogja a mentelmi joga felfüggesztését és gyáva 
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módon nem fog elbújni a mentelmi jog mögé. Ezt a történeti hűség és a korrektség 
kedvéért mindenképpen meg kell jegyezni. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Szávay István képviselő úrnak adok szót. (Szávay István: 

Nem!) Nem. (Novák Előd: Én jelentkeztem már régóta!) Pillanat türelmet! Még az a 
kérdésem, hogy a bizottság részéről van-e valaki, aki kíván hozzászólni. (Szávay 
István jelentkezik.) Mégiscsak! Sikerült kiprovokálnom. 

 
SZÁVAY ISTVÁN (Jobbik): Nem! Talán mégiscsak engedje meg, elnök úr, hogy 

egy mondat erejéig a szűk tárgytól eltérjek. Ezt előre kérem.  
Tisztelt Képviselőtársaim! Az előző ciklusban a nemzeti összetartozás 

bizottságának voltam a tagja. Most is az vagyok egyébként. Nagyon sok mindenben 
ott sem értettünk egyet. De engedjék meg, hogy elmondjam, ez az első bizottsági ülés, 
az előző kettőn nem tudtam itt lenni, hogy ha már most a munkánk elején ilyen 
stílusban zajlik a bizottsági ülés, akkor nem tudom, ez hova fog menni. Én itt dolgozni 
szeretnék, kevésbé háborúskodni. Annyit szeretnék kérni tehát, hogy vitatkozzunk, 
próbáljuk egymás álláspontját megérteni, de olyan olcsó, demagóg érvek hangoznak 
el a bizottsági ülésen, mint valami nem tudom milyen kiélezett parlamenti vitában, 
mintha éppen egy választás sorsa múlna azon, ami itt történik. 

Képviselő úr, pontosan tudja, hogy nekünk nem ez volt a bajunk ezzel a 
törvénnyel, hogy mi bele akarunk szólni a kormányalakítás menetébe. Ezt ön is 
pontosan jól tudja. Pontosan jól tudja, hogy Kovács Béla… 

 
ELNÖK: Képviselő úr, az a kérésem ön felé és a bizottság minden tagjához, de 

nevesítve most önhöz, hogy maradjunk a mentelmi jog kérdésénél, jó! A mentelmi 
jogról van most szó, ez a tárgy, erről beszéljünk! 

 
SZÁVAY ISTVÁN (Jobbik): Rendben. A mentelmi joggal kapcsolatban, elnök 

úr, szeretném javasolni, nem bírálva az elnöki vezetést természetesen, hogy legyünk 
következetesek ez ügyben, mert kormánypárti képviselőtársak vitték el ezt az ügyet 
elég messzire.  

A mentelmi joggal kapcsolatban az, amit Novák képviselőtársam, illetve Vona 
elnök úr előterjesztett, egy elég következetes javaslat. Mi ehhez a javaslathoz elég 
következetesen tartottuk magunkat, és elhangzott egy nagyon fontos kérdés az 
előterjesztő részéről, amire még nem kaptunk egyébként sem önöktől, sem az MSZP-
től választ. Valójában mi az a legfontosabb döntő érv az önök számára, ami a 
mentelmi jog további fenntartását támogattatja önökkel. Erre kíváncsi lennék, 
örülnék, ha erre valaki a soraikból válaszolni. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Nem akartam, de most már kénytelen vagyok. Tekintettel arra, hogy 

hozzá szeretnék szólni, átadom a szót. 
 

(Az ülés vezetését dr. Papcsák Ferenc (Fidesz), a bizottság alelnöke veszi át.) 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Az ülés vezetését átveszem és megadom a szót, 

elnök úr. 
 
DR. RUBOVSZKY GYÖRGY (KDNP): Tisztelt Bizottság! Már szóba került, 

hogy az előző ciklusban vezettem a mentelmi bizottságot. Igen. Nagyon szomorú 
statisztikai adatokat tudok mondani. A mentelmi bizottság előtt lévő ügyeknek közel 
kétharmada jobbikos képviselő ellen ment. Ezt csak Apáti képviselő úrnak azért 
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említem (Dr. Apáti István: És?), mert azt mondta, meg kell tanulniuk a 
képviselőknek úgy beszélni, hogy ne kerüljenek a mentelmi bizottság elé. Önök 
produkálták a legtöbb ügyet.  

Az előterjesztő úrnak pedig azt szeretném mondani, hogy az igaz, hogy a 
jobbikosok valamennyi esetben azt mondták, hogy lemondanak a mentelmi jogukról, 
vagy indítványozták a felfüggesztését, de a jobbikos képviselők részéről történt az 
összes mentelmi jog megsértése miatti eljárás. Magyarul az előző ciklusban csak 
jobbikos képviselő fordult a bizottsághoz azzal a panasszal, hogy az ő mentelmi jogát 
megsértették. Tisztelt Képviselő Úr! Ön is köztük volt, azzal fordult a bizottsághoz, 
hogy a Pesti Központi Kerületi Bíróság megsértette a mentelmi jogát. Ha erre reagál, 
kénytelen leszek elmondani a tényállást, mert nyilvános eset. Ez az egyik. 

A másik pedig: elhangzott az a kérdés is, hogy Gyurcsány Ferenc is a mentelmi 
jog mögé bújhatott, és húzódott az ügy. Engem sok mindennel lehet vádolni, de azzal 
nem, hogy Gyurcsány Ferenc szimpatizánsai közé tartozom. De azért a történelmi 
hűség kedvéért el kell hogy mondjam, hogy a mentelmi bizottsági indítvány alapján 
az Országgyűlés felfüggesztette Gyurcsány Ferenc mentelmi jogát, majd ezt követően 
az ügyészség nem emelt vádat Gyurcsány Ferenc ellen. Tehát nem a mi eljárásunk 
akasztotta meg vagy húzta az ügyet; a végén kiderült, hogy az előterjesztés nem ült 
teljesen pontosan.  

Ennyit szerettem volna elmondani. Köszönöm szépen. (Novák Előd: 
Ügyrendben kérek szót!)  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Az ülés vezetését visszaadom elnök úrnak. 
 

(Az ülés vezetését dr. Rubovszky György (KDNP), a bizottság elnöke veszi át.) 
 
ELNÖK: Parancsoljon, képviselő úr! Csak arra szeretném figyelmeztetni, hogy 

ha személyes vitát akarunk folytatni, kész vagyok lefolytatni a bizottsági ülés után.  
 
NOVÁK ELŐD (Jobbik): Köszönöm a szót, elnök úr. Ügyrendben azért kértem 

szót, hogy felkérjem az ülésvezetőket, hogy lehetőleg jelentkezési sorrendben adjanak 
szót. (Zaj, közbeszólások.) Én itt gyakorlatilag az elejétől fogva jelentkezem, hogy 
részt vegyek a vitában. Én azt gondolom, az előterjesztő részt vehet a vitában. Én nem 
zárszót szeretnék mondani, hanem vitatkozni szeretnék. Az előterjesztő részese a 
vitának a plenáris ülésen és a bizottsági ülésen egyaránt. Így nem tartom korrektnek, 
hogy bár folyamatosan jelentkezem, úgy tesznek, mintha ezt észre sem vennék.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ajánlom képviselő úrnak a határozati házszabály 

gondos olvasgatását. Eszerint a vita a bizottsági tagok között folyik, és az előterjesztőt 
a hozzá intézett kérdésekre való válaszadás és a zárszó illeti meg, és nem lesz aktív 
részese a bizottsági vitának.  

Én önnek most zárszóra adok szót. 

Novák Előd válasza 

NOVÁK ELŐD (Jobbik): Értem, és köszönöm a szót. Bár ma már egyszer, azt 
gondolom, bár egy köszönetnyilvánítás elmaradt, de nagyon szívesen figyelmeztettem 
a törvénysértő, házszabálysértő napirend-elfogadásra a bizottságot. 

 
ELNÖK: Köszönjük. 
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NOVÁK ELŐD (Jobbik): Tehát én nagyon is tanulmányozom, úgyhogy elnök 
úr figyelmeztetését bár köszönöm, de nem nagyon tudom megfogadni, hiszen én 
magam kívülről fújom tulajdonképpen a házszabály rendelkezéseit, mint az ma ki is 
derült, szemben önökkel, akik házszabálysértően fogadtak volna el egy bizottsági 
napirendet, ha én ma nem vagyok itt. (Többek a Fidesz képviselői részéről: Húúú!)  

Ami Kovács Béla ügyét és a mentelmi jogot illeti, súlyos csúsztatást követett el 
mind Teleki László, mind Papcsák Ferenc, hiszen Kovács Béla igenis kijelentette, 
hogy ő szeretne lemondani. Az más kérdés, hogy sajnos a törvény erre nem biztosít 
lehetőséget. Ez is egy szégyen, és ha egyébként mi toldozgatni-foldozgatni akarnánk a 
rendszert, mint ahogy kérem önöket, hogy akkor önök legalább ezt tegyék meg, és 
ezért vegyék tárgysorozatba: akkor lehet úgy módosítani ezeket a szabályokat, hogy 
minden esetben lemondhasson a mentelmi jogról egy illető képviselő. Azonban ez 
jelenleg nem így van, nem mondhat le Kovács Béla a mentelmi jogáról, kérheti annak 
a felfüggesztését; kérheti az anyukája is, meg bárki más, azonban azt gondolom, ez 
jogilag irreleváns. Tehát ezért nem mondott le, mert nem is mondhat le. Úgyhogy én 
Papcsák Ferencnek javaslom, hogy tanulmányozza a hatályos szabályozást, ha már 
ennyire nincs képben ezzel a javaslattal. És ez a jobbik eset – a rosszabbik az, hogy 
szándékosan hazudik.  

A másik, hogy valóban, jobbikosok generáltak ügyeket, és sokszor, mivel nem 
tudtunk lemondani a mentelmi jogról, ezért kerültek az Országgyűlés elé azok a 
koncepciós eljárások, amelyeket már említettem, hiszen nekem is 2006. október 23-
án és azt követően öt különböző ügyemben állapította meg bíróság jogerősen, hogy 
jogszerűtlenül állítottak elő, miközben törvényesen egyszer sem sikerült a Gyurcsány-
, Bajnai- vagy Pintér-rezsimnek. Tehát én azt gondolom, hogy erről nem mi tehetünk, 
hogy ilyen ügyekkel idekerülünk. Mint például én sem tudtam lemondani a mentelmi 
jogomról akkor – hogy most egy más példát említsek, nem előállítást –, amikor 
Kalmár Tamás rendőrtisztet ávósnak neveztem 2006. október 23-a után, miután 
törvénytelenül előállítottak engem. Ezt a jogomat egyébként fenntartottam, emiatt 
eljárás indult becsületsértés miatt ellenem. Egyébként ez az a rendőrbűnöző, akit 
később bilincsben vezettek el itt a maffiaügyek keretében; ez az, akinek önök 
fontosnak tartották, hogy a becsületét megvédjék és a mentelmi jogomat 
felfüggesszék. Bár én is ezt kértem, de nem Kalmár Tamás miatt, hanem azért, mert 
én soha nem bújok a mentelmi jogom mögé.  

Tehát mi szókimondóak vagyunk, igen, mi foglalkozunk az ügyekkel, nekünk 
vannak önálló indítványaink, javaslataink, felszólalásaink, szemben olyan 
képviselőkkel, mondjuk, Kubatov Gáborral és másokkal, akik egyetlenegyszer sem 
szólaltak föl akár az előző ciklusban. (Derültség a Fidesz képviselői részéről.) Ezáltal, 
igen, feljelenthetőek vagyunk, ha úgy tetszik, egyes felszólalásaink miatt, ha az valaki 
szerint, mondjuk, becsületsértő. Mert mi néven nevezzük a bűnözést, a bűnözőket is. 
Hát hogyan lehet úgy elszámoltatni, ha nem nevezzük meg a felelősöket? 

Tehát vannak eljárások, elnök úr, valóban. De azért az is nagyon komoly 
csúsztatás volt az ön részéről, hogy azt mondta, mi fordultunk a mentelmi jogunk 
megsértése miatt a bizottsághoz, mintegy panaszkodva – ezt ön körülbelül így adta 
elő. De azért úgymond nem bontotta ki az igazság minden részletét, miszerint 
törvényes kötelezettségünk volt, ha úgymond megsértik a mentelmi jogunkat, ezt 
bejelenteni. Nem panaszkodtunk, hanem ha a törvény előírt számunkra valamit, mi 
törvénytisztelők vagyunk, akkor annak eleget teszünk. Ha ezt nem tettük volna meg, 
akkor önök verhették volna az asztalt, hogy megsértettük a törvényt, és nem 
jelentettük. Tehát ha már az önök elmúlt huszonnégy évi bűnös, gyalázatos törvényei 
még ilyen kötelezettséget is előírnak, hogy ha nem bújunk a mentelmi jogunk mögé, 
és ezért, mint az én esetemben is például, bíróság elé állítottak egy ilyesmi ügyben, és 
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nem hivatkoztam ott a bíró előtt, hogy kérem szépen, vegye le rólam a kezét, és ne is 
próbáljon meg beidézni, mert én érinthetetlen vagyok, egyenlőbb az egyenlőknél; 
tehát hogyha már nem éltem ezzel a mentelmi joggal, akkor sajnos ez a törvényi 
kötelezettség, hogy ezt utólag jelentenem kell. Úgyhogy ez azért súlyos csúsztatás volt 
elnök úr részéről. 

Végül hadd emeljek még néhány szót Vona Gáborral közös alaptörvény-
módosító és törvénymódosító javaslatunk mellett, hiszen bár önök sajnos nagyon 
elvitték a vitát olyan irányba, ami nem a tárgyról szólt, azonban én szeretném, ha a 
tárgyról szólnánk. Nagyon méltatlan volt Papcsák Ferenc részéről az is, hogy olyan 
csúsztatásokat követett el, miszerint a napirend-módosítást azért nem szavazták 
volna meg képviselőtársaim, mert fel akarnak rúgni valamiféle politikai hagyományt. 
Bár én azt gondolom, hogy egyébként meg lehetne kérdőjelezni azokat, amiket 
mondott. Alapvetően képviselőtársaim azért nem szavazták meg az ön állításával 
ellentétben, valójában azért nem, mert méltatlan az, hogy előzetes értesítés nélkül 
tűznek itt ki bármit napirendre, egy nagyon hosszú törvényjavaslatot, tegyük hozzá, 
és megszoktuk már önöktől, hogy a sorok között elrejtenek… 

 
ELNÖK: Önt is megkérem, maradjon a tárgynál. Ez a mentelmi joggal 

kapcsolatos vita, és már lezárt napirendekről ne beszéljen! 
 
NOVÁK ELŐD (Jobbik): Rendben, elnök úr. Igazándiból válaszolok a 

képviselőtársaknak, és ha Papcsák Ferencnél nem tartotta szükségesnek őt rendre 
utasítani, gondolom, a választ is elmondhatom vele kapcsolatban. De lényegében nem 
kívánom hosszúra nyújtani ezt a mondatot, csak lényeges, hogy ezt azért nem 
szavazták meg, mert nem szerepelt az előzetes javaslatban, nem tudtak fölkészülni… 

 
ELNÖK: Képviselő úr, másodszor figyelmeztetem. A következő ismétlés vagy 

tárgytól való eltérés esetén megvonom öntől a szót.  
 
NOVÁK ELŐD (Jobbik): Értem, elnök úr. 
 
ELNÖK: Ennek tudatában megadom a szót, folytassa! 
 
NOVÁK ELŐD (Jobbik): Értem, köszönöm. Én azért tartom magamat ahhoz, 

hogy ha ön azt mondta, hogy válaszlehetőséget kapok, és ha már itt a mentelmi jog 
kapcsán arról beszélünk, hogy hiába a törvények előtt mindenki egyenlő, úgy tűnik, 
hogy számukra vannak egyenlőbbek, akkor én ezt a kettős mércére való 
figyelemfelhívást most azáltal is elkövetem, hogy ha Papcsák Ferencnek lehetősége 
volt arról beszélni, hogy a napirend-módosítást miért nem szavazták meg a jobbikos 
képviselők, akkor… 

 
ELNÖK: Képviselő úr… 
 
NOVÁK ELŐD (Jobbik): …az Alaptörvényre hivatkozva… 
 
ELNÖK: …most befejeztük, megvonom öntől a szót. 
 
NOVÁK ELŐD (Jobbik): …a törvény előtt mindenki egyenlő. 
 
ELNÖK: Megvonom öntől a szót. Egyszerűen az a fajta magatartás, amelyet ön 

itt tanúsít, számomra elfogadhatatlan!  
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Kérdezem a bizottságot, kíván-e még valaki hozzászólni. (Nincs jelentkező.)  

Szavazás a T/9. számú törvényjavaslat tárgysorozatba-vételéről 

Amennyiben nem, ahogy az ügyrendi javaslatomnál elmondtam, először a T/9. 
számú törvényjavaslatról kell döntenünk. Tárgysorozatba veszi-e a bizottság azt az 
alkotmánymódosítást, amelyik Vona Gábor, Novák Előd képviselő úrék által 
előterjesztve a mentelmi jog megszüntetésére vonatkozna? Aki ezt támogatja, kérem, 
kézfelemeléssel szavazzon. (Szavazás.) 2 igen. Ki van ellene? (Szavazás.) 8 nem. Ki 
tartózkodott? (Szavazás.) 2 tartózkodás. Megállapítom, hogy ezt a törvényjavaslatot 
nem vette a bizottság tárgysorozatba. Köszönöm szépen. 

Szavazás a T/10. számú törvényjavaslat tárgysorozatba-vételéről 

Most következik ennek folyományaként az országgyűlési törvény módosítására 
előterjesztett indítvány T/10. számon, amelyik szintén a mentelmi jog 
megszüntetésével kapcsolatos. Aki ezt tárgysorozatba kívánja venni, kérem, 
kézfelemeléssel szavazzon. (Szavazás.) 2 igen. Ki van ellene? (Szavazás.) 8 nem. Ki 
tartózkodott? (Szavazás.) 2 tartózkodás. Megállapítom, hogy a bizottság ezt sem vette 
tárgysorozatba. Köszönöm szépen. 

f) Országgyűlési képviselők, a kormány tagjai és az államtitkárok kötelező 
vagyongyarapodási vizsgálatáról szóló törvényjavaslat (T/11. szám) 

Tisztelettel, még egyetlenegy indítvány van: az országgyűlési képviselők, a 
kormány tagjai és az államtitkárok kötelező vagyongyarapodási vizsgálatáról szóló 
törvényjavaslat, előterjesztők Vona Gábor és Novák Előd. Az előterjesztést T/11. 
számon kaptuk kézhez. 

Köszöntöm Novák Elődöt előterjesztőként. Kérdezem, hogy az írásban 
előterjesztett törvényjavaslatot kívánja-e szóban indokolni. (Novák Előd: Igen.) 
Megadom a szót. 

Novák Előd szóbeli kiegészítése 

NOVÁK ELŐD (Jobbik): Én is nagy-nagy szeretettel köszöntöm önöket a 
bizottság ülésének újabb napirendi pontján. Egy újabb rendkívül fontos javaslat 
fekszik előttünk szintén a politikusbűnözés tárgykörében. Bízom benne, hogy ezúttal 
érdemi válaszokat is kapok. Ismét az MSZP-s Simon-ügyet kell példaként felhoznom, 
mert kevés olyan kirívó eset van, és nemcsak az ügy frissessége indokolja, hanem 
bizonyos értelemben az akutsága is, hiszen a mai napig ez megoldatlan, ami miatt a 
képviselők vagyonosodási, illetve hivatalos nevén vagyongyarapodási vizsgálatáról 
szükséges beszélni. Ez az ügy ugyanis rávilágított arra, hogy jó lenne, ha valóban 
látnánk a képviselők tényleges vagyoni helyzetét, nem pedig azt, amit adott esetben 
összehordanak vagyonnyilatkozat jogcímén, vagy amit elrejtenek nem nyilvános 
családtagok vagyonnyilatkozatában, ki tudja hány milliárd forintot akár, amelyet 
senki sem lát alapesetben a lezárt borítékokban. Ezért azt gondolom, indokolt, hogy a 
Nemzeti Adó- és Vámhivatal vagyonosodási vizsgálatot folytasson le.  

A mi törvényjavaslatunk, amelyet Vona Gábor frakcióvezető úrral közösen 
nyújtottam be, azt célozza, hogy a törvény hatályba lépését követő 60 napon belül, 
tehát nem valamiféle határidő nélkül elodázva, hanem 60 napon belül 
kezdeményezzen vagyongyarapodási vizsgálatot a NAV-nál minden olyan személy 
tekintetében, aki 1990 óta országgyűlési képviselői megbízást látott el, vagy akár a 
kormány tagja volt, akár államtitkári vagy más hasonló tisztséget töltött be. (Dr. 
Kovács Zoltán: ’45 óta inkább!) Azt gondolom, hogy ha bízhatnánk persze a NAV 
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pártatlanságában, amivel kapcsolatban sajnos joggal merülnek fel kételyek, 
gondolunk itt a Nemzeti Adó- és Vámhivatalt övező botránysorozatra is az elmúlt 
hónapokból, de ha mégis bízhatnánk benne, most beszéljünk erről egy 
törvényjavaslat tárgysorozatba-vételénél, és ne keverjük tehát ennél mélyebben ide 
azt, hogy mennyire lehet megbízni a NAV-ban, de vagyonnyilatkozatnál 
mindenképpen előremutatóbb volna, hogy vagyonosodási vizsgálattal tárjuk fel az 
elmúlt 24 év politikai garnitúrájának, beleértve magunkat is, a vagyonosodási 
helyzetét.  

Ebből kiderülhet, hogy a hivatalos jövedelmükön túlmutatóan is sokkal 
nagyobb jövedelemhez juthatott számos politikus. Azt gondolom, nagyon sok 
törvényesített formája volt a politikusbűnözésnek, főleg a politikusi álláshalmozás, 
melynek keretében úgy juthattak többszörös főállású fizetéshez képviselők, 
polgármesterek egyszerre akár több hasonló tisztséget is ellátva, hogy nyilvánvalóan 
ezt a főállást egyszerre nem töltötték be és nem tudták tisztességesen ellátni a 
feladatukat. Ezt láttuk is az előző ciklusban az Országgyűlésben, amikor gyakorlatilag 
a vitákon sem vettek részt és ellehetetlenítették, az Országgyűlés tekintélyét is sárba 
tiporva, a plenáris üléseket. Hiszen ott nem folytak sajnos érdemi viták sokszor 
amiatt, hogy nem értek rá bennmaradni, mert hétfő esténként megkezdődött a 
képviselők számára a hosszú hétvége és ilyen értelemben az Országgyűlés működése 
ellehetetlenült, nem értek rá a továbbiakban vitákat tartani.  

Tehát nagyon sok ilyen módja volt, azt gondolom, a vagyonosodásnak (Dr. 
Kovács Zoltán: Ennek semmi köze a vagyongyarapodáshoz!), törvényes, bár 
etikátlan módja. Azonban ezen is túlmutat, úgy tűnik, az elmúlt 24 év politikai 
garnitúrájának, egy részének a mohósága. Ha már tegnap EP-választás volt, azt 
említsük meg, hogy a 2003-as kormányzati pénzből egyoldalúan az igenek melletti 
kampány részeként finanszírozott óriás plakátokkal szemben, miszerint majd 
nyithatunk cukrászdát Bécsben, valójában a magyar társadalom azt látja, hogy inkább 
csak bankszámlát nyitottak egyesek Bécsben. Ezeket szükséges volna, azt gondolom, 
feltárni, ezért van ez a törvényjavaslat önök előtt. 

Tehát ha nincs takargatni valójuk, legyenek szívesek, ezt szavazzák meg. Ha 
pedig nem kívánják megszavazni, akkor érdemi indoklással tiszteljenek meg minket, 
Vona Gábor frakcióvezetőt, jómagamat és azt a több mint egymillió magyar embert, 
aki ezzel a programponttal minket ide, az Országgyűlésbe küldött. Mondják el, hogy 
mi az, ami miatt ezt önök elfogadhatatlannak tartják. Talán azt gondolják, hogy a 
politikusok között kizárt vagy nagyon kicsi az esélye, hogy még ilyen eset legyen, mint 
az elhíresült Simon-ügy és tudnánk még valóban példákat mondani. Mondjanak önök 
is bátran, érveljenek amellett, hogy ez miért fontos. Tehát érdemi érveket kérnék a 
támogatás vagy főleg, ha esetleg ellenezni készülnek, az ellenzés mellett. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a bizottság tagjait… (Dr. Apáti István 

jelentkezik.) Apáti képviselő úrnak adok szót. 

Hozzászólások 

DR. APÁTI ISTVÁN (Jobbik): Köszönöm szépen. Ahogy arra már az előbb is 
utaltam, ez is nagyban elősegítené a politika és a politikusok becsületének és 
tekintélyének helyreállását. Jó példával járjon elő az, aki meghozza a törvényeket. 
Hiszen hogyan várhatjuk el az átlag választóktól a jogkövető magatartást, hogyan 
várhatjuk el, hogy betartsák a törvényeket, amikor sok esetben azt látják, hogy azok 
sem tartják be, sőt magasról tesznek rájuk, akik meghozták ezeket a szabályokat? 
Rendkívül egyszerű a történet, nincs ebben semmi bonyolult, tisztelt hölgyeim és 
uraim. A képzeletbeli mérlegnek van két serpenyője, az egyikben szerepel egy összeg, 
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ami az adózott, legálisan, tisztességesen megszerzett jövedelmet tartalmazza, a 
másikban pedig a valós vagyoni helyzet, beleértve ingatlant és ingó vagyontárgyakat, 
beleértve bankszámlán vagy különböző helyeken jó esetben tartott, rosszabb esetben 
rejtegetett készpénzt vagy egyéb vagyontárgyakat. Azt kell megnézni, hogy a kettő 
milyen viszonyban áll egymással. Nincs félni valója annak az országgyűlési 
képviselőnek, akinek annyi a vagyongyarapodása, amennyit az adózott jövedelme 
valóban lehetővé tett. 

Viszont tartok attól, hogy nagyon sok esetben nem lenne ennyire egyszerű és 
nem lenne ennyire a politikusokra nézve kedvező a képlet. Sok esetben közeli 
hozzátartozói körre kiterjedően lenne érdemes ezt a vizsgálatot elrendelni, mert 
azokat az ősrégi trükköket régen ismerjük, hogy közös vagy külön háztartásban élő 
hozzátartozói körre hogyan íratnak rá értékes vagyontárgyakat különböző 
politikusok. Bizony az önök háza tájékán is van, tisztelt kormánypárti képviselők, 
bőven sepregetni való. Az igaz, hogy a kampány vége felé derült ki, mindenesetre egy 
jogvégzett képviselőtársunktól, közismert, a politikában régi motorosnak számító 
képviselőtársunktól elég nehezen hihető, sőt életszerűtlen magyarázat, hogy nem 
tudott rájönni arra, milyen tulajdoni hányada van, milyen tulajdoni hányadot kellene 
feltüntetni a vagyonnyilatkozatban. Ez alapjaiban ássa alá nemcsak a kormányzat 
vagy a kormányzó erők tekintélyét, hanem általában a politika vagy a politikusok 
tekintélyét. Mert nem biztos, hogy a közvélemény erre úgy tekint, hogy adott párt 
politikusa, hanem általában, általánosítva mondják, hogy a politikusok már csak 
ilyenek.  

Másrészt pedig hosszú, talán legendákkal is teleszőtt történeteket lehetne arról 
mesélni, hogy állítólag most már a következő milliárdjukat hogy ünneplik akár 
korábban MSZP-s, akár újabban fideszes politikusok. Tiszta vizet kell önteni a 
pohárba. Nagyon fontos lenne egyébként ezen az úton az az állomás vagy mérföldkő, 
amit Lázár János jelentett be két vagy három évvel ezelőtt. Nagyon figyelemre méltó 
volt, bár mi már akkor is tudtuk, hogy ez csak egy testcsel, lövőcsel, amikor arról volt 
szó, hogy Svájctól és különböző országoktól, ahol a banktitok védi az oda 
kimasíroztatott vagyontárgyakat, megpróbálják kikérni az adatokat, hogy kiderüljön, 
akár vállalkozóknak, akár politikai szereplőknek mennyi vagyona van oda elrejtve. Ez 
a svájci betétes utalások tükrében különösen érdekes lehet. Bár valószínűleg Lázár 
János maga is tudta, hogy túl sok következménye nem lesz annak, amit mond, hiszen 
a banktitok nagyon erősen védi akár a hivatalos szervek általi hozzáféréstől is ezeket 
az adatokat. De higgyék el, nagyban növelné valamennyi parlamenti frakció és 
valamennyi parlamenti párt tekintélyét, ha magunkon kezdenénk a vagyonosodási 
vizsgálatok elrendelését. 

Ez természetesen vonatkozik mindenkire, MSZP-sre, LMP-sre, jobbikosra, 
bárkire, aki most országgyűlési képviselő az elszámoltatás jegyében. Papíron fontos 
önöknek, gyakorlatilag meg mi próbálkozunk ezzel, nyilván a parlamenti 
erőviszonyokat tekintve nem túl nagy sikerrel, hogy ezt visszamenőleg is, akár 1990-
től kezdődően megpróbáljuk megtenni. Ugyanis a mai magyar vállalkozót, legyen az 
akár egy viszonylag csekély súlyú kisvállalkozó, hamarabb utolér a NAV 
vagyonosodási vizsgálata, főleg ha bizonyos rásegítések is vannak, mint egy 
országgyűlési képviselőt. Úgy gondolom, erre akár külön osztályt vagy főosztályt is 
érdemes lenne létrehozni a NAV-ban. Szinte garantálható, hogy kimutatnának 
országgyűlési képviselőnél, államtitkároknál, más kormánytagoknál annyi 
adóhátralékot, adóbírságot, pótlékot meg egyéb jogkövetkezményt, hogy bőségesen 
eltartaná ezt a főosztályt, sőt jelentős pozitív egyenleggel zárna egy-egy ilyen 
vizsgálatsorozat.  
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Summa summarum: akinek nincs félni valója, az ki meri teríteni a kártyáit. Ha 
adott párt képviselői bátran és egyenes gerinccel állnak egy ilyen vizsgálat elé, mert 
meg tudjuk mutatni, hogy miből van házunk, autónk, különböző 
vagyongyarapodásunk, akkor ezt joggal várhatjuk el másoktól.  

Nem kérünk többet, de nem érjük be kevesebbel sem, mint amit magunkon is 
kezdenénk. Ha ezt meglépnék, meg egyébként a mentelmi jog eltörlését is, én úgy 
gondolom, az sokkal inkább hosszú távú garanciája lenne az önök erős társadalmi 
támogatottságának, mint más, sok esetben csak szimbolikus intézkedések. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Kíván-e még valaki hozzászólni? (Novák Előd 

jelentkezik.) Már az előbb megbeszéltük, képviselő úr, hozzászólás nincs – zárszóra 
megadom a szót. Parancsoljon! 

Novák Előd válasza 

NOVÁK ELŐD (Jobbik): Köszönöm a szót. Inkább úgy fogalmaznék, hogy 
elbeszéltünk egymás mellett. Én továbbra is úgy tekintem e hozzászólásomat, mint 
aki a vitában részt vehet előterjesztőként, hogy erre még nyugodtan reagáljanak, és 
arra akár még én is fogok, hogyha erre elnök úr esetleg lehetőséget adna.  

Tehát én azt gondolom, Apáti István képviselőtársamnak igaza van a 
tekintetben, hogy ezek a vizsgálatok bizony pozitív egyenleggel zárulhatnának a 
tekintetben, hogy sokkal nagyobb bevételt vagy spórolást okozhatnának a jövőre 
nézve a magyar államnak, mint amekkora kiadással járna ez és erőfeszítésekkel a 
Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál. Hiszen az csak egy dolog, és egyébként ez is fontos, 
amit szintén Apáti István képviselőtársam feszegetett, hogy az Országgyűlés 
tekintélyének megóvását is – vagy inkább megteremtését – szolgálná, ha a 
rendteremtést, amit sokszor két hét alatt sem sikerült még befejezni, de talán még 
elkezdeni sem, azt valahol magunkkal kezdenénk, hiszen itt vannak a legsúlyosabb, 
leglátványosabb bűnözési formák, politikusbűnözési formák. És nemcsak a 
tekintélyről van itt szó, hanem arról is, hogy nagyon komoly nemzetgazdasági károkat 
okoz. Az a néhány száz millió forint, ami adott esetben egy politikus bécsi vagy más 
bankszámláján pihen, az tulajdonképpen csak az egyik oldala a korrupciónak. Ennél 
jóval nagyobb az a nemzetgazdaságnak okozott kár, amit azok a különböző döntések 
okoznak, amit korrupt módon ezek a politikusok meghoznak különböző, mondjuk, 
multicégek esetében – amit láthattunk itt, mondjuk, az Auchan példáján a Simon-
ügyben –, az bizony jóval nagyobb kár. Azzal, hogy áron alul adnak el ingatlanokat, 
azzal, hogy a nemzetgazdaságra káros szabályozásokat hoznak, hogy a különböző 
szervek behunyják a szemüket, ahelyett, hogy keményen megbírságolnák a különböző 
törvénysértésekért, mondjuk, ezeket a multinacionális cégeket, azok bizony nagyon 
komoly, akár természeti, akár más gazdasági kárt okoznak.  

Tehát én azt gondolom, helytelen az, hogy önök nem hoznak föl ellenérveket, 
és borítékolhatóan, olvasatlanul leszavazzák ezt a Vona Gáborral benyújtott 
javaslatunkat. Annál is inkább, mert elég friss élményeink vannak a 
politikusbűnözéssel kapcsolatban, amelyek ráerősítenek a korábbinál is jobban arra a 
közvélekedésre, amely szerint a képviselőknek és politikai vezetőknek általában a 
vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettsége nem nyújt elegendő védelmet a visszaélések 
ellen, sorra derülnek ki egyes politikai körök kétes vagyonosodásai, és ezzel együtt 
világossá vált az a tény, hogy a jelenlegi rendszer semmilyen garanciát nem nyújt ez 
ellen a rendkívül káros jelenség ellen. Ezért a rendszer radikális reformjára van 
szükség, ehhez kérjük az önök támogatását. 
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Szavazás a tárgysorozatba-vételről 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Határozathozatal következik. Kérdezem a 
bizottságot, ki támogatja a törvényjavaslat tárgysorozatba-vételét. Aki támogatja, 
kérem, kézfelemeléssel szavazzon. (Szavazás.) 2 igen. Ki van ellene? (Szavazás.) 8 
nem. Ki tartózkodott? (Szavazás.) 2 tartózkodás. Megállapítom, hogy a bizottság nem 
vette tárgysorozatba az indítványt. Köszönöm szépen. 

Ezzel a napirendnek az első részét befejeztük. Köszönöm szépen. 

Egyebek 

Elnöki tájékoztatók 

Az „egyebek” napirendi pont keretei között szeretném tájékoztatásul 
elmondani, ami most kiosztásra került, hogy a bizottságunk hatáskörébe tartozik az 
egyházi bejegyzésekkel kapcsolatos eljárás. Tíz darab ilyen minisztériumi határozatot 
kaptunk meg, a minisztérium az első szakaszban az eljárásjogi szabályoknak 
megfelelően elvégezte a munkát. Most az következik, hogy majd nekünk kell dönteni, 
de előtte meg kellett keresni törvény szerint a Nemzetbiztonsági bizottságot, amelyik 
a nemzetbiztonsági szakszolgálatok közreműködésével fog nyilatkozni a tekintetben, 
hogy a tíz jelölt szervezet között van-e olyan, amelyik nemzetbiztonsági kockázatot 
jelent.  

Ezt tájékoztató jelleggel adtam ki a bizottság tagjainak. Mihelyt választ kapok, 
arról is tájékoztatni fogom a bizottság tagjait. Utána majd napirendre kell venni, mert 
a törvény szerint ezeket a jelentkező egyházakat meg kell hallgatni, tehát mind a tízet 
itt meg kell hallgatnunk bizottsági ülésen. (Dr. Apáti István: Zárt ülésen?) Nem, 
nyilvános ülésen. 

A másik, amire szeretném fölhívni a figyelmet, hogy a jövő héten az 
előterjesztések szerint négy miniszterjelöltet kell meghallgatnunk. (Dr. Apáti István: 
Csak?) A bizottság hatáskörébe tartozik a belügyminiszter, az igazságügy-miniszter, a 
Miniszterelnökséget vezető miniszter és az emberi erőforrások minisztere. Őket tehát 
meg kell hallgatni. Igen nagy a mozgási lehetőségünk, mert az igazságügyminiszter-
jelölt úr jelezte, hogy ő kizárólag 3-án van Budapesten; ő egyébként pillanatnyilag 
még, ha jól tudom, Magyarország párizsi nagykövete, úgyhogy ott van még. Őt tehát 
mindenképpen 3-án tudjuk csak meghallgatni. Hogy aztán a többi bizottsággal 
hogyan tudunk egyeztetni, azt nem tudom, de az a kérésem, arra kell készülni, hogy a 
jövő héten kedden bizottsági ülés lesz.  

Van még rosszabb hírem is. Nagy valószínűséggel holnap délelőtt is bizottsági 
ülés lesz, tudniillik két olyan javaslat van a Ház előtt, az egyik a minisztériumok 
felsorolása, a másik a házszabály-módosítás, ahol az esetleges módosító 
indítványokról a bizottságnak állást kell foglalni. Mégpedig úgy, hogy szerdán ebben a 
kérdésben pedig már a Törvényalkotási bizottság szeretne tárgyalni, hogy ez a jövő 
héten a Ház elé kerülhessen. Fölmerült bennünk, hogy esetleg ma a parlamenti ülés 
végén tarthatnánk ezt meg, de – fenyegetésként mondom – lehet, hogy 8-kor, de az is 
lehet, hogy 10-kor fejeződik be az általános vita, és az általános vita végéig lehet 
módosító indítványt előterjeszteni. (Közbeszólások.) Ha arra van igény, hogy este 10-
kor akar a bizottság ülést tartani… (Dr. Apáti István: De lehet, hogy 8!) Mi az az 
időpont, amit ma még kezdő időpontnak el tudunk fogadni? Öt óra, hat óra? (Varga 
József: 8-ig! – Szávay István: Focizni kell menni? – Varga József: Nem! Teniszezni! 
– Derültség.) 
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DR. APÁTI ISTVÁN (Jobbik): Nem lesz erről nagy vita, nem lesznek 
polemizálások szerintem. Mindenki elmondta már a magáét. 

 
ELNÖK: Maradjunk abban, hogy ha az általános vita 8 óra előtt befejeződik, a 

parlamenti ülés után azonnal itt találkozunk. Kivéve azt az esetet, ha befejeződik úgy, 
hogy nincs módosító indítvány. A részletes vitát meg kell tartani akkor is, nyilatkozni 
kell. Tehát maradunk abban, hogy 8 óráig él az a szabály, ha 8-ig befejeződik, ma 
bizottsági ülés. Parancsoljon, képviselő úr! 

 
SZÁVAY ISTVÁN (Jobbik): Ettől független mindenképpen jöjjön már ki egy 

SMS, ha valaki nincs itt, elmegy! 
 
ELNÖK: Jó, megy SMS mindenképpen. Ha nem sikerül, akkor pedig 10 órakor 

itt.  
 
SZÁVAY ISTVÁN (Jobbik): A magunk részéről rábíznánk a bizottság tisztelt 

elnökségének racionális belátására. 
 
ELNÖK: Feltételes módba tegyük azt, hogy ma. Ha nagyon elhúzódik, rövid 

úton értesíteni fogjuk a tagokat. Holnap pedig délelőtt 10 órakor kezdenénk. (Szávay 
István: Mi továbbra is a 9-et tartanának jónak!) Köszönöm szépen.  

Ezzel a mai bizottsági ülést berekesztem. Viszontlátásra! 
 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 55 perc)  
  

Dr. Rubovszky György 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezetők: Lestár Éva és Prin Andrea 

 


