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Napirendi javaslat  

 

Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-vételéről: 

a) Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 

választásáról szóló 2010. évi L. törvény, valamint a választási eljárásról 

szóló 2013. évi XXXVI. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat 

(T/146. szám)  

(Rogán Antal, Varga Mihály, dr. Vas Imre, László Tamás, Szatmáry 

Kristóf, Dunai Mónika, Kucsák László, Szabolcs Attila, Kósa Lajos, 

Farkas Flórián, Kubatov Gábor, Németh Szilárd István, Németh Zsolt, 

dr. Papcsák Ferenc, dr. Pesti Imre, Varga József (Fidesz), dr. Rétvári 

Bence és dr. Simicskó István (KDNP) képviselők önálló indítványa)

 b) Magyarország Alaptörvényének hatodik módosítása címmel 

benyújtott törvényjavaslat (T/12. szám)   

(Dr. Schiffer András (LMP) és Mesterházy Attila (MSZP) képviselők 

önálló indítványa)  

c) Az egyes törvényeknek a devizahitel-csapda elkerüléséhez, valamint a 

devizahitel-csapdában lévők megsegítéséhez szükséges módosításáról 

szóló törvényjavaslat (T/14. szám)  

(Schmuck Erzsébet, dr. Schiffer András és dr. Szél Bernadett (LMP) 

képviselők önálló indítványa)  

d) Az állambiztonsági múlt átláthatóvá tételéről szóló törvényjavaslat 

(T/15. szám)  

(Dr. Schiffer András (LMP) képviselő önálló indítványa)  

e) A devizában eladósodott személyek védelme érdekében szükséges 

egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat (T/17. szám)  

(Z. Kárpát Dániel (Jobbik) képviselő önálló indítványa)   
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Az ülés résztvevői  

A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: Dr. Rubovszky György (KDNP), a bizottság elnöke  
 
Dankó Béla (Fidesz), a bizottság alelnöke  
Demeter Zoltán (Fidesz), a bizottság alelnöke  
Dr. Papcsák Ferenc (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  
Dr. Schiffer András (LMP) országgyűlési képviselő  
Z. Kárpát Dániel (Jobbik) országgyűlési képviselő  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 1 perc)  

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása  

DR. RUBOVSZKY GYÖRGY (KDNP), a bizottság elnöke, a továbbiakban 
ELNÖK: Tisztelettel köszöntöm a bizottság megjelent tagjait és a munkatársakat; 
szeretettel köszöntöm az érdeklődőket is. 

Megállapítom, hogy a bizottság határozatképes.  
Napirend-kiegészítési indítvány nem érkezett, tehát én az írásban megküldött 

napirendi javaslatot teszem fel a bizottságnak szavazásra. Kérdezem, kíván-e valaki 
hozzászólni. (Nincs jelentkező.) Amennyiben nem, kérem, szíveskedjen 
kézfelemeléssel jelezni, aki támogatja a napirend elfogadását. (Szavazás.) 
Megállapítom, hogy 8 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett a bizottság a napirendi 
javaslatot elfogadta.  

Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-vételéről 

a) Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 
választásáról szóló 2010. évi L. törvény, valamint a választási eljárásról 
szóló 2013. évi XXXVI. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat 
(T/146. szám) 

Tisztelettel, az első tárgysorozatba-vételről kell döntenünk: a Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló törvény, illetve a választási eljárási törvényről szóló 
T/146. számú törvényjavaslatról. 

Előterjesztőként dr. Papcsák Ferenc képviselő úr fog nyilatkozni. Kérdezem, 
kívánja-e szóban ismertetni a törvényjavaslatot. Parancsoljon, képviselő úr! 

Dr. Papcsák Ferenc szóbeli kiegészítése 

DR. PAPCSÁK FERENC (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt 
Igazságügyi Bizottság! Nagy tisztelettel, szeretettel köszöntöm önöket. 

Fontosnak tartom, hogy a bizottságunk vegye tárgysorozatba a 
törvényjavaslatot. (Dr. Apáti István megérkezik az ülésre.) Több fővárosi 
politikussal, közgyűlési taggal, illetőleg önkormányzati vezetővel arra a 
megállapításra jutottunk, hogy a fővárosunk az Alaptörvény rendelkezései értelmében 
kiemelkedő szerepet tölt be hazánk életében, mind gazdasági, kulturális, politikai és 
társadalmi szempontból. 

A törvényjavaslatunk legfontosabb eleme az önkormányzati rendszer, illetőleg 
az önkormányzati választási rendszer átalakítása szempontjából az, hogy mind a 
főpolgármester, mind a fővárosi képviselő-testület jogállásában változás nem 
következne be, azonban a tagjainak megválasztása tekintetében markáns változtatást 
javaslunk. Ezáltal is fontosnak tartjuk, hogy a fővárosi kerületi polgármestereket 
integráljuk a Fővárosi Közgyűlésbe; fontosnak tartjuk azt, hogy a kerületi érdekek 
pregnánsan megjelenjenek a Fővárosi Közgyűlés életében, már a választópolgárok 
akarata útján, ugyanis az eddigi gyakorlat szerint csak és kizárólag listás szavazatokat 
tudtak a fővárosi polgárok a Fővárosi Közgyűlés tagjai tekintetében leadni. (Szávay 
István megérkezik az ülésre.) Immáron a kerületi polgármesterek választása 
tekintetében közvetlenül jelenik meg a választói akarat, tehát abban az esetben, ha 
bármelyik kerületi polgármester megválasztására sor kerül, akkor az adott kerületet a 
főváros közgyűlésében a polgármester, aki vásárra viszi a bőrét, a választáson 
megmérettetik, tudja képviselni az adott kerület érdekeit, illetőleg gondolkodását. 
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Eddig a főváros a kerületektől picit elszigetelt, elkülönült egységként jelent vagy 
jelenhetett meg; ezután, azt gondolom, az érdekérvényesítés a fővárosi kerületi 
polgármestereken keresztül sokkal hatékonyabban és rendezettebben fog tudni 
megvalósulni. 

A rendszer lényege az, hogy a Fővárosi Közgyűlés tagjait két irányból fogják 
tudni megválasztani a főváros polgárai: egyrészt a kerületi polgármesterekre leadott 
szavazatok alapján, azaz a 23 kerületi polgármester tagja lesz a közgyűlésnek; 
másrészről pedig a kompenzációs – tehát nevezzük így, a vesztesekre adott szavazatok 
ne vesszenek el –, egy visszakompenzálási rendszer tekintetében 9 képviselő fog tudni 
a közgyűlés tagjává válni.  

Azt gondolom, a rendszer tiszta, rendezett és átlátható. A kerületi 
polgármesterek Fővárosi Közgyűlésbe történő integrálását fontosnak tartjuk. Ezáltal 
is, mint ahogy említettem az imént, a kerületek érdekei markánsabban fognak 
tükröződni a főváros életében, ami az elmúlt húsz évben nem történt meg. Az előző 
rendszernek az volt a legnagyobb hibája, hogy a választópolgároknak lényegében nem 
volt beleszólása abba, hogy az úgynevezett listás szavazatok alapján kik kerülhetnek 
vagy kerülhessenek be a fővárosi képviselő-testületbe. 

Ennyiben kívántam kiegészíteni az indítványt. Kérem a tisztelt bizottságot, 
emelje tárgysorozatba, szavazzuk meg. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Tisztelettel, az ismertetés után szeretném a 

bizottság figyelmét felhívni, hogy kizárólag a tárgysorozatba-vételről kell döntenünk, 
úgyhogy a hozzászólásokat ebben a témakörben kérem, és lehetőleg ne a 
törvényjavaslat vitájára kerüljön sor, mert azt majd a plenáris ülésen lehet az 
általános vita keretei között elmondani. 

Ezek után kérdezem, kíván-e valaki hozzászólni. Apáti István képviselő úrnak 
adom meg a szót. 

Észrevételek, reflexiók 

DR. APÁTI ISTVÁN (Jobbik): Köszönöm szépen. Megpróbálok eleget tenni 
elnök úr kérésének, de a kettőt elég nehéz lesz ilyen értelemben különválasztani; 
némi kísérletet teszek rá.  

Egyfelől megint az őszinteséget hiányolom, mert ha most azt mondják, hogy 
teljesen egyértelmű a politikai cél, hogy megakadályozzák azt, hogy baloldali többség 
legyen a Fővárosi Közgyűlésben, illetőleg ha még a baloldal betol egy esetlegesen 
nyertes főpolgármester-jelöltet, akkor teljesen aláaknázzák és ellehetetlenítsék, akkor 
azt mondom, legalább őszinték voltak, meg most ezt politikailag, akár jobbról-balról 
meg lehet hányni-vetni magunkban, hogy ennek esetleg milyen létjogosultsága van, 
vagy milyen hosszú távú politikai kifutása vagy kivetítése.  

A másik, hogy ha ennyire komolyan gondolják Budapestnek mint fővárosnak a 
kiemelt szerepét, akkor a 2010-es módosítások során miért nem érveltek ugyanígy? 
Ha ennyire bölcsen látták, előre látták a főváros kiemelt szerepét, és annyira fontos, 
hogy a kerületi polgármestereket beemeljék a Fővárosi Közgyűlésbe, akkor miért nem 
tették meg ezt 2010-ben, körülbelül négy esztendővel ezelőtt, amikor ugyanígy, sőt 
egy sokkal bővebb, bőségesebb kétharmados felhatalmazásuk volt rá?  

Hát legalább arra kérem önöket, tisztelt kormánypárti képviselőket, hogy ne 
próbáljanak úgy tenni, mintha ez most egy hirtelen jött szakmai felvillanás lenne, 
vagy igazából ezt mindig is akarták volna, csak valamiért titkolták. Az adott 
helyzetben, a 2014. április 6-ai és május 25-ei eredmények láttán támadt ez a zseniális 
gondolatuk. Az már más kérdés, hogy Tarlós Istvánban ez milyen gondolatokat fog 
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ébreszteni, ismerve az ő és a kerületi polgármesterek nem éppen felhőtlen kapcsolatát 
sok esetben.  

Ugyanakkor azt is el kell mondanom, hogy súlyosan torzítja egyébként a 
választói akaratot, mert ha csak a 2010-es adatokat vesszük alapul a Jobbik 
tekintetében, akkor három képviselőt tudtunk bejuttatni a Fővárosi Közgyűlésbe, 
most, hogy még azért néhány százalékpontot erősödtünk is – ez feketén-fehéren, 
objektíven látszik és bizonyítható, az április 6-ai adatokról beszélek –, körülbelül egy 
képviselőt fogunk beküldeni. Tehát ahelyett, hogy azon kellene gondolkodnunk, hogy 
négy vagy öt képviselőnk lesz esetleg bent, most marad egy.  

Megint azt mondom, hogy ha önök ezt arányosnak gondolják, európainak, 
demokratikusnak, korrektnek, igazságosnak és méltányosnak, akkor várom ezeket az 
indokokat. De ez nyilvánvalóan aránytalan, nyilvánvalóan inkorrekt, nyilvánvalóan 
abszolút antidemokratikus a Jobbik tekintetében is. Nyilvánvaló, hogy mondjuk egy 
9-10 vagy 12 százaléknyi választói akarat itt a fővárosban sem csak egy mandátumot 
kellene hogy érjen. (Dr. Schiffer András megérkezik.) Tehát én ezt a fajta 
őszinteséget egyértelműen hiányolom, és arra várom a választ, hogy akkor miért nem 
2010-ben hozakodtak ezzel elő.  

Másrészt pedig kíváncsi lennék még arra is, amit Kósa úr a múlt heti, ha jól 
emlékszem, pénteki sajtótájékoztatóján elejtett. Lehozta az Index és több hírportál is. 
Csodálom, hogy a sajtó nem harapott rá erre. Azért most megkérdezem. A 
polgármesterek javadalmazásával kapcsolatban Kósa úr azt mondta, hogy egyelőre 
ehhez nem nyúlnak hozzá, ez nincs napirenden, de a választások után indokolt ennek 
az újraszabályozása. Tehát azt fogják csinálni, mint most. Lemennek az országgyűlési 
és az európai parlamenti választások és aztán, amikor a választók már nem tudják, 
úgymond, ennek megfelelően esetleg megváltoztatni a döntésüket a 
szavazófülkékben, akkor betolják ezt. Október első vasárnapja után meg majd be 
fogják tolni esetleg a polgármesterek fizetésének jelentős megemeléséről szóló 
javaslatot. Mert Kósa úr elmondása alapján arra lehet következtetni, hogy ez munkál 
a háttérben. 

Ezekre a részben politikai, részben szakmai jellegű kérdésekre várom a 
válaszokat, különös tekintettel az arányosság problémakörére. Önök szerint ez 
általában ellenzéki szempontból vagy a Jobbik szempontjából arányos képviseletet 
fog-e jelenteni? Ugyanis 3-4 vagy 5 képviselő helyett csak egyet fogunk tudni küldeni, 
ha ezt így megszavazzák. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem, hogy ki kíván még szólni. Megadom a 

szót Szabó Sándor képviselő úrnak. 
 
SZABÓ SÁNDOR (MSZP): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Lényegében 

Apáti képviselő úr mindent elmondott. (Dr. Apáti István: Nem beszéltünk össze!) 
Nem beszéltünk össze, igen. Tényleg nagyon nehéz úgy bizottsági ülésen bármit is 
mondani, hogy nem folytatunk részletes vitát. Mert valóban az őszinteséget 
hiányolom én is. Önök pontosan azt csinálják, hogy felbuzdulva a 2010-es 
országgyűlési választási, valamint az európai uniós választási eredményen, 
tulajdonképpen semmi mást nem próbálnak elérni, mint saját hatalmukat 
megerősíteni a választási szabályok ilyenfajta módosításával. 

Ez a törvényjavaslat tulajdonképpen nem csinál mást, mint megszünteti 
Budapest, települési önkormányzatát, aminek szerintem hosszú távon beláthatatlan 
következményei lesznek. Nekem csak az a kérdésem, hogy tényleg arányosnak tartják 
azt, hogy egy 20 ezer fős kerület, illetve egy 120 ezer fős kerület egyetlen 
polgármestert küldjön a Fővárosi Közgyűlésbe. Ez tényleg arányos, tényleg igazságos? 
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Egyszer, ha lehetne kérni önöket, próbáljanak már meg tisztességesen versenyezni és 
tisztességesen győzni egy választáson! Köszönöm. 

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

István képviselő úrnak adok szót. 
 
SZÁVAY ISTVÁN (Jobbik): Köszönöm szépen. Tisztelt Képviselőtársaim! Úgy 

néz ki, egy olyan bizottság leszünk a következő négy évben, amely folyamatosan két 
hangon fog beszélni. Önök mindig gyártani fognak majd valamilyen elméletet és 
indokot a javaslataikhoz, mi meg mindig megpróbáljuk majd elmondani azt, hogy mi 
a valóság ezzel kapcsolatban. Arról nem is beszélve, csak hadd hívjam fel a szíves 
figyelmüket, ámbár elég régen volt, hogy 1994-ben az akkori MSZP-SZDSZ kormány 
megcsinált egy hasonló húzást, amire most önök készülnek. Akkor a Fidesz képviselői 
voltak azok, akik a leghangosabban tiltakoztak ez ellen.  

Deutsch Tamás ’94. szeptember 6-án azt mondta: „Egy dolgot 
mindenféleképpen szeretnék kiemelni. Az, hogy a konszenzus minimumára való 
törekvés sem jellemzi a kormánypártokat az önkormányzati törvény módosítását 
illetően, azt a veszélyt vetíti előre, hogy 1989 óta példátlan precedens fordulhat elő, 
alkotmányos alapintézmények módosítására, újraszabályozására úgy kerülhet sor, 
hogy ebben a különböző politikai tényezők között nincs konszenzus. Ez 1989 óta 
példátlan lenne a parlament és a magyar politikai élet történetében. Én remélem, 
hogy ez a helyzet nem fog bekövetkezni.” Én pedig nagyon remélem, hogy az 
Alkotmánybíróság és minden más testület, aki erre jogosult, el fogja kaszálni ezt a 
törvényt. Köszönöm szépen. 

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

Schiffer András frakcióvezető úrnak adok szót. 
 
DR. SCHIFFER ANDRÁS (LMP): Köszönöm szépen. Igazából azt nem értem, 

hogy Varga képviselő úr és a többiek miért hallgatnak, és miért nem mondják el a 
Fidesz álláspontját. Mi okozta azt a hirtelen fordulatot… (Közbeszólásra reagálva:) 
Papcsák alelnök úr is elmondhatná… (Dr. Papcsák Ferenc: Elmondtam!) 

 
ELNÖK: Elnézést Schiffer úr, arra szeretném kérni… (Dr. Schiffer András: 

Szeretném befejezni!) Egy pillanat! (Dr. Schiffer András: Szeretném befejezni a 
mondatot!) Addig ne sértegesse a bizottságot (Dr. Schiffer András: Senkit nem 
sértettem meg!), ameddig ön nem érkezett meg időben. (Dr. Schiffer András: Senkit 
nem sértettem meg!) Azt, hogy ön elkésett és olyan dolgot kíván számon kérni, ami 
megtörtént, a bizottság nevében visszautasítom. (Dr. Schiffer András: Megengedi, 
hogy befejezzem a mondatomat?) Nem!  

 
DR. SCHIFFER ANDRÁS (LMP): Megengedi? (Az elnök nem válaszol.) 

Köszönöm szépen. Tehát elhangzottak felvetések ellenzéki oldalról. Azt gondolom, 
hogy jó volna, ha a kormányoldal reagálna. Mi okozza azt, hogy amikor az egész 
választási eljárási rendszert átszabták két lépésben, először 2010 nyarán, majd pedig 
amikor az új választási eljárási törvény megszületett, akkor ezekre a megfontolásokra 
nem gondoltak? Most hirtelen mi jutott a Fidesz eszébe, hogy ennek a törvénynek itt 
kell lennie? Másrészt pedig az egész új választójogi törvény mögött a legfőbb indok az 
arányosság volt. Volt alkotmánybírósági döntés, amely kimondta, hogy a korábbi 
választókerületi rendszer megengedhetetlen módon torzít, hiszen olyan különbségek 
keletkeztek lakosságszámban az egyes ev-k között. Most itt van egy olyan fővárosi 
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választási rendszer, amely ugyanazokat az aránytalanságokat produkálja, amelyek 
miatt önök úgy látták jónak pár évvel ezelőtt, hogy legyen egy új választójogi rendszer 
Magyarországon. Ezekre a felvetésekre legyenek szívesek választ adni.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Vigh László képviselő úrnak adok szót. (Dr. Apáti 

István: Egy kérdésem lenne még!) 
 
VIGH LÁSZLÓ (Fidesz): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Régi vita 

közöttünk, hogy mekkora településen kell például polgármestert állítani. (Dr. Apáti 
István: Az lesz a következő húzásotok!) Hadd mondjam el, hogy a 
választókerületembe tartozik az ország legkisebb települése, úgy hívják, hogy Iborfia, 
13 fős, és ment a vita rajta, hogy kell-e oda polgármester.  

Azért meséltem el, mert András mondja és a jobbikosok is mondják, hogy nem 
arányos. Annak idején a főváros több mint 60 képviselővel rendelkezett, most, azt 
hiszem, 40 körül van a létszáma. Azt gondolom, hogy tisztességes az, amit 
elkezdtünk, hogy egy munkabér kell mindenkinek. Ez azt jelenti, hogy ha a fővárosi 
polgármesterek bekerülnek, akkor térítésmentesen teszik a dolgukat. Ez is egy 
szempont, úgy gondolom, az összes szempont között. Az más kérdés, hogy arányosan 
nagyon nehéz megcsinálni és hallom az érveket, hogy van huszonezres kerület is és 
van százezres. Soha nem lesz olyan, hogy mindig azonos mandátummal megyünk be. 
(Szávay István: Most az!) A választókerületek is csak hasonló nagyságúak, nem 
tudtuk megcsinálni, hogy minden választókerület azonos, 80 ezres választókerület 
legyen. Azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó javaslat és támogatja a Fidesz-KDNP ezt 
a javaslatot. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Apáti István képviselő úrnak adok szót. 
 
DR. APÁTI ISTVÁN (Jobbik): Köszönöm szépen. Csak részben Vigh képviselő 

úrra szeretnék reagálni. Talán egy kis elszólás is az ön részéről, hogy mi az a 
településméret, ameddig az önkormányzatiság fenntartása indokolt. Folyosói 
pletykákból hallottuk, és kíváncsi lennék, hogy mi lesz a következő dobásuk, hogy az 
eddigi kétezres lécet 3-5 vagy 10 ezerre fogják feltolni még az önkormányzati 
választásokig. Ez az egyik kérdés. 

Másrészt újabb elszólás, hogy azt mondja, egy fizetés és a többit 
térítésmentesen csinálja. Na, arra lennék kíváncsi, hogy az az egy fizetés mekkora! 
Mert most tudjuk, hogy mekkora, de ha majd október 5-én benyújtják azt a javaslatot, 
amely ezt az egy fizetést olyan szintre emeli, mintha ott kapna kettőt vagy még esetleg 
ennél is durvább lenne, akkor az megint egy érdekes és finoman szólva sem őszinte 
helyzetet fog teremteni. 

Másrészt kérdésem lenne. Az összeférhetetlenségi szabályokkal összefüggésben 
magyarázza meg Papcsák képviselő úr, legyen szíves, hogy mit jelent az a kitétel, hogy 
„feladatainak ellátásához szükséges közbizalmat megingathatja”. Az önkormányzati 
képviselő, valamint gyakorlatilag a külsős tag, a bizottság külsős tagja, nem folytathat 
olyan tevékenységet, amely feladatainak ellátásához szükséges közbizalmat 
megingathatja. Mi számít ennek, akár példálózó jellegű felsorolással? Ki fogja ezt 
eldönteni, milyen vastag lesz, milyen bőséges lesz ez a gumifogalom? Ha valaki 
tőzsdézik, akkor esetleg annak minősül, vagy nem feltétlenül az önök számára 
kedvenc kutyafajtákat tenyészt, akkor már esetleg megint megingathatja a 
közbizalmat? Mégis milyen kategóriák szerint, vagy milyen szempontok szerint fogjuk 
tudni majd megítélni, hogy a közbizalmat megingatta-e az adott személy vagy nem? 
Illetőleg jól látom-e, ezt most kérdezem, mert ezt a részt csak kutyafuttában olvastam 
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el, hogy továbbra is megmaradna az orvosok, iskolaigazgatók összeférhetetlensége? 
Sőt ez ki lenne terjesztve a pedagógusokra, tanárokra. Kérdezem, hogy jól 
értelmezem-e egyszeri elolvasás után. (Dr. Papcsák Ferenc: Fordítva van!) Fordítva 
van? Akkor gyakorlatilag lehet. Ez is akkor megint egy nagyon érdekes helyzet. 
Ugyanis csak az én szűkebb környezetemben, a kis választókerületemben is azt látom, 
csak ha a városi rangú települések képviselői összetételét megnézem, ez valóban egy 
óriási probléma. Tudom, hogy az elmúlt hetekben komoly lobbi indult meg. Azért is 
lepődtem volna meg, ha összeférhetetlen marad, merthogy ezt az 
összeférhetetlenséget önök négy évvel ezelőtt megszüntették, akkor nagyon helyes 
indoklással, hogy adott esetben komoly, akár önellentmondáshoz vagy 
önmeghasonláshoz vezető helyzeteket eredményezhet az iskolaigazgatóknál, 
orvosoknál, intézményvezetőknél, ha adott esetben a saját szakterületüket érintő 
döntések ellentmondásosak. Vegyünk egy orvost vagy egy iskolaigazgatót, akkor is 
ezeket az indoklásokat hozták be, és egyébként akkor ebben teljesen igazuk volt, 
kivételesen ezzel mi is egyetértettünk, én magam is egyetértettem. Most akkor mi 
okozza ezt a helyzetet, mi váltotta ki önökből azt, hogy úgymond – rossz 
magyarsággal szólva – visszacsinálják az egészet? Tehát most már megint nem 
összeférhetetlenek ezek a tisztségek, holott ismerek én is olyan települést, ahol 
komoly gondot jelent az, hogy az orvos egyben még polgármester is, tehát 
gyakorlatilag se nem orvos igazából, se nem polgármester, még ha társadalmi 
megbízatásban látja el, akkor sem; két fenékkel egy lovat megülni nem tud. Ez az 
egyik része. A másik része pedig, még egyszer mondom, hogy komoly, akár emberi, 
erkölcsi, akár politikai válsághelyzeteket, nehézségeket tud előidézni, ha valakinek, 
egy intézményvezetőnek nehéz lesz majd dönteni, hogy most mint képviselő közelítse 
meg az adott problémát, az adott napirendi pontot, vagy mint intézményvezető.  

Másrészt megint legyenek őszinték: ezt azért akarják visszacsinálni, mert 
rájöttek arra, hogy nagyon sok képviselő-testületben odaveszne a többségük. 
Példaként tudom említeni Mátészalkát, ahol gyakorlatilag a testület döntő többsége, a 
fideszesek döntő többsége iskolaigazgató vagy iskolaigazgató-helyettes. Huszonöt év 
után sem tudnak annyi új embert elindítani, hogy a testületi többségük ezáltal 
meglegyen, de szerintem, ha Mátészalkán ez a helyzet, meg Csengerben ez a helyzet, 
akkor jó pár településen még nagyon hasonló lehet; országosan ez nagyon komoly 
számú települést érint. És végül is ennek az iskolaigazgatói meg egyéb 
intézményvezetői lobbinak, ennek a nyomásnak engedtek, meg annak a nyomásnak 
és kísértésnek, hogy nehogy saját magukat szúrják szíven akkor, amikor majd azzal 
fognak szembesülni a jelöltállításnál, hogy rengeteg új jelöltet kellene elindítani, 
rengeteg új jelöltet kellene bevezetni, új arcot a politikai piacra – hogy ezzel a 
kifejezéssel éljek –, és ezeket az embereket nem fogja megválasztani az adott település 
népe.  

Gyakorlatilag tehát ezért csinálják vissza; vagy ha nem, akkor megint mondom, 
várom az érdemi válaszokat, mert nem magammal szeretnék párbeszédet folytatni, 
hanem önökkel. 

 
ELNÖK: Szeretném hangsúlyozni ismételten, hogy egyetlen kérdésre kell 

választ adnia a bizottságnak, az a kérdés pedig az, hogy tárgysorozatba veszi vagy nem 
veszi tárgysorozatba. Én ezért figyelmeztettem. Majd lassan-szépen meg fogjuk 
tanulni a házszabályt. Az a problémám nekem, hogy pont egy jogásszal kell 
vitatkoznom (Dr. Apáti István: Nekem is ugyanez a problémám! Pontosan 
ugyanez.), még nem állt rendelkezésre elég idő, hogy elolvassa a képviselő úr a 
házszabályt.  

Kovács Zoltán képviselő úrnak adok szót. 



- 11 - 

 
DR. KOVÁCS ZOLTÁN (Fidesz): Tisztelt Bizottság! Valóban, azt akartam 

mondani, hogy a tárgysorozatba-vételhez képest már egy részletes vitát bonyolítunk 
itt le a bizottsági ülésen.  

Más jogi helyzet jött létre – Apáti képviselő úrnak mondom. A korábbi törvény 
meghozatalakor a mandátumot az iskolaigazgatók – maradjunk ennél a példánál – az 
önkormányzattól nyerték el, most pedig a minisztertől kapják meg. Hogy példát is 
mondjak, Veszprém megye két legnagyobb városa, a megyei jogú városban és Pápán 
összesen egy iskolaigazgató ül a testületben. (Dr. Apáti István: Ott igen! Nálunk 
több.) Lehet, hogy Mátészalkán az egy főre jutó iskolaigazgatók száma sokkal 
nagyobb a testületben, mint mondjuk, a Dunántúlon (Dr. Apáti István: Extrém 
nagyon sok!), de hát nem általános ez a felvetés. 

Én azt gondolom, más a jogi helyzet. (Dr. Apáti István: Más a politikai 
helyzet.) Ma nincs függő jogviszonyban az iskolaigazgató, sem munkáltatói, sem 
egyéb, szakmai szempontból az önkormányzattól. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Szeretném hangsúlyozni, hogy az általános vita 

lefolytatása ma az Országgyűlésben minden képviselő felszólalása mellett 
rendelkezésre áll. Ott ki lehet fejteni a tartalmi érveket. Kizárólag arra a kérdésre kell 
válaszolni, hogy tárgysorozatba vesszük vagy sem.  

Ebben a témakörben adom meg a szót Vigh László képviselő úrnak. 
 
VIGH LÁSZLÓ (Fidesz): Köszönöm szépen. Én sem erről szeretnék beszélni, 

viszont Apáti képviselő úr egy kérdést intézett hozzám, és erre röviden reagálok. 
A körjegyzőséget átalakítottuk közös önkormányzati hivatallá. (Dr. Apáti 

István: Tudom.) És bizonyára emlékszik, képviselő úr, a Jobbik azzal jött ellenünk, 
hogy a falvaknak vége, a falvakat bezárják. Szeretném jelezni, hogy egyetlen falu sem 
lett bezárva. (Dr. Apáti István: Most még.) Nem jelentett semmilyen nehézséget a 
településeknek a mozgásukban, hogy összeálltak, és nem szeretne a kormány és a 
parlament ezen változtatni, tehát a 2 ezres szám megmarad. (Dr. Apáti István: Úgy 
legyen!)  

Az a kérésem, hogy ne riogassák a településeket azzal, hogy 3 és 5 ezer főnként 
kell hogy összeálljanak. Tehát ne riogassanak! (Dr. Apáti István: Kérdeztünk! Talán 
azt még lehet.) Elég riogatást kaptak az elmúlt időszakban.  

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Schiffer Andrásnak adok szót.  
 
DR. SCHIFFER ANDRÁS (LMP): Köszönöm szépen, elnök úr. Én a 

tárgysorozatba-vételhez szeretnék hozzászólni. 
 
ELNÖK: Na, végre! (Derültség.) 
 
DR. SCHIFFER ANDRÁS (LMP): Egy lényeges kérdés merült föl. Vigh 

képviselő úr azt mondta, hogy az arányosságot soha nem lehet igazán megteremteni. 
Hát, szeretném neki idézni, mert ez egy lényeges dolog azzal kapcsolatban, hogy a 
tárgysorozatba-vételről dönteni tudjunk, hogy a beterjesztés részletes indokolásának 
1. §-ához fűzött első mondat a következőképpen hangzik: „A Fővárosi Közgyűlés 
tagjainak száma eddig a főváros lakosságszámához igazodott.” – magyarul arányos 
volt. Ezt nem én mondom, ezt az indokolás mondja! Tehát önök elismerik azt, hogy 
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eddig arányos volt – és most aránytalanná akarják tenni. Ennyi a történet. Úgyhogy a 
tárgysorozatba-vételt, kérem, ne támogassák. 

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

jelentkező.) Kérdezem az előterjesztőt, kíván-e reagálni az elhangzottakra. 
 
DR. PAPCSÁK FERENC (Fidesz): Igen, röviden szeretnék. 
 
ELNÖK: Megadom a szót az előterjesztőnek. 

Dr. Papcsák Ferenc válasza 

DR. PAPCSÁK FERENC (Fidesz): Köszönöm szépen. Soha nem látott vitát 
folytattunk a tárgysorozatba-vétel kapcsán. Azt gondolom, nem feltétlenül indokolta 
volna az általános vita lefolytatását ennek a kérdésnek a megtárgyalása.  

A főváros kétszintű önkormányzat, eddig is az volt és ezt követően is kétszintű 
lesz az önkormányzat. Mi csupán arra teszünk javaslatot, hogy ez a kétszintű 
önkormányzat szimbiózisban, egyfajta integrációban működjön egymással, ami az 
elmúlt húsz évben igazából nem volt megteremthető. Természetesen erről lehet és 
kell is vitatkozni, hogy ha a fővárosi kerületek polgármesterei alkotják jelentős 
részben – jelentős részben, mert hiszen 9 fő kompenzációs listáról kerül majd be – a 
főváros képviselő-testületét, megteremthető-e az integráció. A mi álláspontunk 
szerint a kerületi érdekeknek tükröződnie kell a főváros életében. Eddig nem 
tükröződött. És ha az arányosságról beszélünk, abban az esetben is, mondjuk, a 
soroksári polgároknak ugyanolyan joguk az értékrendszerüket, a gondolataikat, az 
elképzeléseiket, a vágyaikat, illetőleg a beruházási igényeiket is a főváros életében 
megjeleníteni, mint ahogy eddig ezt nem tudták megtenni, függetlenül attól, hogy 
lakosságszámhoz igazodott vagy sem a választási rendszer. De ugyanígy a XVII. 
kerületi polgároknak is lehetőséget kell adni arra, hogy megjelenítsék a 
véleményüket, az elképzeléseiket a főváros életében. Mert attól, hogy a főváros egy 
centrális rendszerű önkormányzás – valljuk be azért, hogy ez így van –, nem jelent 
meg ez az elképzelés.  

Fontosnak tartom tehát – még egyszer – azt, hogy a főváros kétszintű 
önkormányzása megmaradjon, és mindazzal együtt, hogy a főváros képviselő-
testületeit az egyébként a bőrüket vásárra vivő, a választáson magukat önállóan 
megmérettetni szándékozó fővárosi polgármesterjelöltek, illetőleg a megválasztott 
polgármesterek képviseljék. Azt gondolom, ez egy arányos és rendezett képet fog a 
későbbiekben mutatni. 

Köszönöm szépen. 

Szavazás a tárgysorozatba-vételről 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Határozathozatal következik. Kérdezem a 
bizottság tagjait, ki az, aki támogatja a tárgysorozatba-vételt. Kérem, szavazzanak! 
(Szavazás.) 8 igen. Szeretném bejelenteni, hogy Dankó Béla alelnök urat már a 
szavazáson is Papcsák Ferenc alelnök úr helyettesítette. Ki van a tárgysorozatba-vétel 
ellen? (Szavazás.) 4 nem. Megállapítom tehát, hogy 8-4 arányban a bizottság 
tárgysorozatba vette a törvényjavaslatot. Köszönöm szépen. 

Ezzel napirendünk a) pontjával végeztünk. 
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b) Magyarország Alaptörvényének hatodik módosítása címmel benyújtott 
törvényjavaslat (T/12. szám)  

Következik a b) pont: Magyarország Alaptörvényének hatodik módosításáról 
T/12. szám alatt Schiffer András és Mesterházy Attila képviselők önálló indítványa.  

Ahogy látom, Schiffer András van jelen. Tisztelettel megkérem, szíveskedjen 
odaülni az előterjesztői asztalhoz. (Megtörténik.) Ön az egyetlen, aki a teremben 
megértette, hogy tárgysorozatba-vételről van szó, a tárgysorozatba-vétel mellett, 
illetve ellene kell érvelni. Nyilván ön mint előterjesztő mellette kíván érvelni, erre 
adok lehetőséget. Parancsoljon! 

Dr. Schiffer András szóbeli kiegészítése 

DR. SCHIFFER ANDRÁS (LMP): Nagyon köszönöm, elnök úr. A helyzet az, 
hogy a parlamenti ciklus megindulásával az LMP frakciója arra kívánt javaslatot tenni 
és Mesterházy képviselő úr ehhez csatlakozott, hogy a jövőben is a kormány legyen 
köteles kormányprogramot hirdetni, illetve a miniszterelnök-választásra az eddigi 
jogszokásoknak megfelelően a kormányprogram elfogadásával egyidejűleg kerüljön 
sor.  

Szeretnénk megszüntetni azt a helyzetet, amely május 6-án előállt, hogy az 
Országgyűlés úgy választott miniszterelnököt, majd pedig a miniszterelnök 
javaslatára úgy lesznek a miniszterek kinevezve, hogy nem tudunk valójában a 
propagandaszövegeken kívül semmit a miniszterelnök és a kormány terveiről. Egy 
kormány akkor elszámoltatható, ha van egy program. A programot számon lehet 
kérni, a választók is és a parlament is. Szeretném ehhez hozzátenni, hogy ráadásul az 
LMP korábban azt javasolta, hogy ne egyszerűen csak a kormányprogramról legyen 
egy szavazás, hanem bizonyos kirívó esetekben, ha egy kormány nyilvánvalóan a 
meghirdetett és megszavazott kormányprogrammal szemben cselekszik, ilyet láttunk 
2006-ban is, akkor legyen lehetőség az alkotmányos konzekvenciák levonására. 
(Dankó Béla megérkezik.) Éppen az őszödi eset tanulságai miatt 2011-ben azt 
javasoltuk, hogy amellett, hogy természetesen megmarad a kormányprogram 
intézménye, abban az esetben, ha egy miniszterelnök nyíltan szembemegy a 
meghirdetett és megszavazott kormányprogrammal, ennek legyenek alkotmányjogi 
következményei. 

A Fidesz nemcsak hogy szembemegy azzal, amit még 2010 előtt hirdetett, 
hanem egész egyszerűen a kormányprogram intézményét is megszünteti. Ez azt 
jelenti, hogy elszámoltathatatlanná válik a miniszterelnök, illetve a miniszterelnök 
által meghirdetetett kormányprogram. Ezt a helyzetet szeretnénk megelőzni, illetve 
felszámolni Mesterházy képviselő úrral. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem, hogy a bizottság tagjai részéről kíván-e 

valaki hozzászólni. (Senki sem jelentkezik.) Hozzászólót nem látok, így nincs mire 
választ adni az előterjesztőnek.  

Szavazás a tárgysorozatba-vételről 

Határozathozatal következik. Kérdezem, hogy a bizottság tárgysorozatba veszi-
e a T/12. szám alatti, az alaptörvény hatodik módosítására irányuló indítványt. Aki 
tárgysorozatba veszi, kérem, jelezze! (Szavazás.) Megállapítom, hogy 4 igen. Aki 
ellene van! (Senki sem jelentkezik.) Olyan nincs. Aki tartózkodott! (Szavazás.) Nyolc 
tartózkodással a bizottság nem vette tárgysorozatba a törvényjavaslatot.  

Ezzel a b) pontot lezártuk.  
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c) Az egyes törvényeknek a devizahitel-csapda elkerüléséhez, valamint a 
devizahitel-csapdában lévők megsegítéséhez szükséges módosításáról 
szóló törvényjavaslat (T/14. szám) 

Következik a c) pont: egyes törvények a devizahitel-csapda elkerüléséhez 
szükséges módosításáról szóló törvényjavaslat T/14. szám alatt, Schmuck Erzsébet, 
Schiffer András és Szél Bernadett képviselők közös indítványa. Schiffer András úr 
jelen van. Neki adom meg a szót ugyanúgy, mint az előbb, a tárgysorozatba-vétel 
indoklására. Köszönöm. Tessék parancsolni! 

Dr. Schiffer András szóbeli kiegészítése 

DR. SCHIFFER ANDRÁS (LMP): Köszönöm szépen, elnök úr. E 
tárgysorozatba-vételi kérelemnél titkon reménykedem abban, hogy a kormánypárti 
hozzájárulást is legalább a tárgysorozatba-vételhez, hiszen itt még nem napirendre-
vételről van szó, meg lehet kapni.  

Amit ez a törvényjavaslat tartalmaz, az igazából egybevág azzal, amit a 
szólamok szintjén eddig a kormánypártok is meghirdettek. Ezt a kilakoltatási 
moratórium meghosszabbításának vitájánál is már elmondtuk. Korábban Ertsey 
Katalin és Vágó Gábor képviselőtársammal januárban már egy hasonló tartalmú 
javaslatot előterjesztettünk, de annak a ciklusnak vége lett anélkül, hogy a parlament 
tárgyalni tudott volna a javaslatról. Miről van szó? 

Négy eleme van ennek a javaslatnak. Egyrészt a jövőre nézve szeretnénk 
megtiltani a deviza alapú hitelezést. Ha egyszer ez hibás termék, az ebből eredő 
következtetéseket a polgári törvénykönyvben is át kell vezetni. Ne fordulhasson elő 
többé ilyen hibás termék a magyar gazdasági forgalomban. Másrészt javaslatot 
teszünk arra is, hogy azok a bankok, akik devizahitel-csapdába kergettek családokat, a 
jövőben ne tudjanak a bírói jogvédelmet megkerülve, pusztán egy közjegyzői okirat 
alapján végrehajtást vezetni lakóingatlanokra. Mi azt mondjuk, hogy függetlenül a 
kilakoltatási moratóriumtól, egyáltalán ne lehessen végrehajtási okiratot kiállítani 
pusztán egy közjegyzői okirat alapján. Tehát ha egyszer a bankok visszaéltek az elmúlt 
tíz évben az erőfölényükkel, megvezettek családokat - pontosan tudjuk, hogy a Kúria 
több esetben az ügyfeleknek adott igazat -, akkor legalább arra legyenek 
rákényszerítve, hogy a szerződések megmérettessenek bírói fórum előtt. Megfordítva: 
legalább az a lehetőség legyen meg a családok előtt, hogy bírói fórumok előtt 
megvédjék az igazukat. Aztán majd a bíróságok döntenek, ahogy döntenek. Mondom, 
finoman szólva nem konzekvens a bírói gyakorlat. De legalább ettől a lehetőségtől ne 
fosszuk meg az embereket. A harmadik, amit kérünk, követelünk, az annyi, hogy azok 
a bankok, akik így jártak el a fogyasztókkal szemben, legalább merjenek az emberek 
szemébe nézni. Láttuk, hogy az elmúlt években sok esetben pusztán közjegyzői okirat 
alapján félbűnözői csoportok törtek rá házat idős emberekre, kisgyermekes 
családokra. Azt mondjuk, hogy ne lehessen ezeket a követeléseket átruházni, ne 
lehessen faktorálni a deviza alapú hitelezésből eredő követeléseket. A bank ezt intézze 
el úgy, ahogy el tudja intézni. Negyedrészt pedig azt javasoljuk, ami az Unióban már 
gyakorlat egyébként, hogy ha ilyen jellegű banki fogyasztói szerződések egy részének 
az érvénytelenségét állítja az ügyfél, akkor a bíróságok hivatalból legyenek kötelesek a 
szerződés egészének az érvényességét megvizsgálni. Tehát függetlenül attól, hogy a 
kereseti kérelem adott esetben egy rendelkezés érvényességét firtatja, a bíróságok 
ilyen esetekben, tehát bankok által fogyasztókkal kötött szerződések esetén legyenek 
kötelesek a szerződés egészének érvényességét megvizsgálni. 

Szeretném hangsúlyozni, hogy amit javasolunk, természetesen nem jelent 
azonnali és végleges megoldást az összes devizahitel-csapdába kergetett családnak. 
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De megoldást jelent a legméltánytalanabb helyzetek kivédésére. Ez nem alternatívája 
a kilakoltatási moratóriumnak. Azt gondolom, hogy amíg végleges és méltányos 
rendezése történik az egész devizahitel-krízisnek, a kilakoltatási moratórium mellett a 
szükséges lépés az, ha megtiltjuk, hogy a bírói jogvédelem megkerülésével, 
kikerülésével tudjanak igényt érvényesíteni a bankok, megtiltjuk, hogy félbűnözői 
csoportok tudják a házat rátörni a devizahitel-károsultakra, megtiltjuk a jövőre nézve 
a deviza alapú hitelezést, tehát ezeket a hibás termékeket, illetve a magyar 
bíróságokat is kötelezzük arra, hogy e szerződések érvényességét teljes egészében 
hivatalból vizsgálják a kereseti kérelemtől függetlenül. 

Amit most kérek, az pusztán tárgysorozatba-vétel. Nyilván, ha a 
Bankszövetséggel további tárgyalásokat folytat a kormány, a kormánytöbbségnek van 
módja arra, hogy a parlamenti napirendet befolyásolja, viszont egész egyszerűen ezt a 
kérdést ki kell tenni az asztalra, tárgysorozatba kell venni és előbb-utóbb 
nyilvánvalóan az Országgyűlésnek meg kell tárgyalnia. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem, a bizottságból ki kíván szólni. (Dr. 

Papcsák Ferenc jelentkezik.) Papcsák Ferenc alelnök úrnak adok szót. 

Észrevételek, reflexiók 

DR. PAPCSÁK FERENC (Fidesz): Köszönöm szépen. Tisztelt Képviselő Úr! 
Tisztelt Bizottság! Tisztelt Elnök Úr! Azt gondolom, nem volt kérdés eddig sem, hogy 
a devizahitelesek problémája a Fidesz és a KDNP, illetve a kormány számára 
kiemelkedően fontos és megoldandó problémát jelentett. Ennek tekintetében az előző 
négy évben számos olyan intézkedés történt, amely a magyar családok megsegítésével 
volt összefüggésben. Akár csak legutóbb is a kilakoltatási moratórium időnkénti 
meghosszabbítása, most pedig határozatlanná történő tétele. Másrészt az 
előtörlesztés, akár az eszközkezelő bevezetése és sorolhatnám még tovább. Nagyon 
értékes gondolatokat fogalmazott meg a képviselő úr annak tekintetében, hogy ennek 
a hibás terméknek a jövőbeni alkalmazási lehetősége miként történhessen. Tehát 
ennek a megtiltása, azt gondolom, támogatható. De azért fogok tartózkodni az ön 
indítványára, mert a kormány éppen most dolgozik azon az összetett csomagon, hogy 
megsegítse a magyar családokat, illetve a Kúriától is várunk egy nagyon határozott 
lépést az ítélkezési gyakorlat kiegészítésével, másrészt pedig a kormánytól egy olyan 
csomagot várunk, amellyel véglegesen megoldást találhatnak a magyar családok, akik 
ebbe a csapdába kerülnek. 

A devizaeladósodás okait vizsgáló bizottságnak volt olyan kitétele is, amely a 
jövőre nézve ajánlást fogalmazott meg az oktatási rendszerünk számára. Itt is várjuk a 
kormány lépését, hogy miképpen lehet az oktatási rendszerbe a hitelezéssel 
összefüggő kérdések tanítását, taníttatását beemelni, hogy az emberek el tudják 
kerülni ezt. Felmerült az a kérdés is: mint ahogy általában az ingatlan-adásvételi 
szerződéseknél, úgy az ilyen típusú hitelszerződéseknél is jogi támogatást kapjanak a 
hitelfelvevők, hiszen míg a másik oldalon, a bank oldaláról nagyon jelentős jogi 
apparátus áll rendelkezésre, addig a szolgáltatást igénybe vevő, a hitelfelvevő részéről 
semmi. 

Azt gondolom, ebbe az irányba is érdemes elmenni, fontos ennek a kérdésnek a 
tárgyalása. De azt gondolom, várjuk meg a kormány lépéseit, és utána ez 
nyilvánvalóan itt a parlamentben tárgyalt kérdés lesz, és akkor itt a parlamentben 
beszéljünk erről a kérdésről. 

Köszönöm szépen. Én tartózkodni fogok. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Teleki László képviselő úrnak adok szót. 
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TELEKI LÁSZLÓ (MSZP): Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt 

Bizottság! Azt gondolom, semmilyen hibát nem követnének el, ha most támogatnák 
ezt az előterjesztést. A Magyar Szocialista Párt természetesen támogatni fogja, 
mégpedig azért, hogy felgyorsítsa az eseményeket, és az az előterjesztés, amely 
előttünk van, lehet, hogy rá fog segíteni az önök előkészületi munkáira. Tehát ezért én 
azt javaslom, hogy mindenképpen fontos lehet támogatni.  

Mind a három pontot, amelyet Schiffer András képviselő úr elmondott itt, 
nagyon fontosnak tartom, de legfőképp azt, hogy a független magyar bíróság elé kell 
vinni akkor azt az ügyet, ha a bank fel akarja mondani vagy meg akarja változtatni a 
szerződést. Ezért tehát én azt gondolom, több tízezer családnak is lehetne segítséget 
nyújtani akár azonnal, ha tárgysorozatba vennénk ezt a törvénytervezetet. Már csak 
azért is, mert nagyon fontosnak tartom, hogy itt minden pillanat, amit elodázunk, 
nem akarok nagyokat mondani, de talán emberéletekbe kerülhet. Ezért nagyon 
fontosnak tartom azt, hogy ez az előterjesztés tárgysorozatba kerüljön, és vitassuk 
meg, amikor kell, és fogadjuk is majd el.  

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

jelentkező.) Kérdezem Schiffer Andrást, kíván-e reagálni. 

Dr. Schiffer András válasza 

DR. SCHIFFER ANDRÁS (LMP): Köszönöm szépen, elnök úr. Természetesen, 
amiket Papcsák képviselő úr elmondott, ezek nagyon fontos lépések, ha a kormány 
megteszi, négy év után, viszont azt gondolom, hogy ezek a javaslatok, amelyeket 
beterjesztettünk, megélnek enélkül is. Azt akarom ezzel mondani, hogy az az érvelés, 
hogy a kormány – egyébként helyesen – készül arra, hogy valami végleges és 
méltányos megoldást találjon a devizahitel-krízisre, illetve vár még kúriai ítéletekre 
négy év után, ezt ezek a javaslatok semmiképpen nem előlegezik meg. Tehát ez az 
érvelés, hogy ezért ezt most ne vegyük tárgysorozatba, akkor lenne helytálló, ha a 
javaslat, amelyet beterjesztünk, bármilyen módon a kormány mozgásterét szűkítené. 
Nem szűkítené. Amit Papcsák képviselő úr elmondott, ezek nagyon helyes tervek. 
Ezeknek a megvalósulását ez az előterjesztés semmilyen módon nem korlátozza. 
Jegyzem meg, a devizahitel-krízis megoldásához nemcsak jogalkotási lépésekre lenne 
szükség, hanem olyan pénzügyi lépésekre, illetve pénzügyi tárgyalásokra, amit már 
évekkel ezelőtt fölvetettünk a tisztelt Házban. Gondolok arra, hogy a kereskedelmi 
bankoknak a forrásoldalát biztosítani kellene annak érdekében, hogy ezek a hitelek 
átválthatóak legyenek forintra. 

Én továbbra is azt állítom, hogy a kilakoltatási moratórium nem megoldás 
abban a tekintetben önmagában, hogy a Damoklész kardja ott lebeg a családok feje 
felett; ráadásul nyilvánvalóan nem terjed ki a kilakoltatási moratórium hatálya azokra 
a szerződéses ügyletekre, ahol nem lakóingatlan a végrehajtás tárgya. Mi viszont azt 
mondjuk, hogy ha egy deviza alapú hitelügyletnél bármilyen vagyontárgyát a 
devizahitel-károsultnak végrehajtás alá vonták, biztosítani kell a bírói jogvédelmet. 

Másodszor: a kilakoltatási moratórium kitolása, meghosszabbítása önmagában 
nem teremti meg a lehetőségét annak, hogy a devizahitel-károsult bírósághoz 
forduljon. Mi annyit kérünk pusztán, hogy annak nyissák meg a lehetőségét, hogy 
valamennyi devizahitel-károsult tudjon bírósághoz fordulni. Ez független a 
kilakoltatási moratóriumtól. Továbbá annyit kérünk, ne kelljen azzal szembenézni, 
hogy ilyen kétes hátterű, félbűnözői csoportok törik rá a házat hitelkárosult 
emberekre; hogy a bankok ne tudják faktorálni ezeket a követeléseket.  
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Harmadrészt: önmagában az, amit alelnök úr elmondott, illetve ami eddig 
történt a devizahitel-krízis kezelése dolgában az elmúlt négy évben, az még mindig 
nem tiltotta meg azt, hogy a jövőre nézve ilyen hitelügyleteket lehessen kötni. Hogy 
világosan beszéljünk: jelenleg Magyarországon továbbra is lehet kötni ilyen 
szerződéseket. Ezt a polgári törvénykönyv nem tiltja meg. Tehát miközben szenved a 
kormány meg a parlament attól, illetve a Kúria, hogy hogyan kezelje ezt a krízist, 
elméleti lehetősége továbbra is van annak, hogy a bankok ilyen jellegű ügyleteket 
kössenek. Az lenne a minimum, a nulla kilométerkő, hogy a jövőre nézve legalább az 
ilyen típusú hitelügyleteket tiltsuk meg.  

Mi ennyit kérünk, semmi többet, és annyit kérünk, hogy legalább 
tárgysorozatba vegyék ezt a javaslatot, tehát tudjon róla tárgyalni valamikor a 
parlament; a napirendrevételnél nyilván van a többségnek mozgástere. 

Köszönöm szépen. 

Szavazás a tárgysorozatba-vételről 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem, kíván-e még valaki hozzászólni. (Nincs 
jelentkező.) Jelentkezőt nem látok, akkor határozathozatal következik. 

Kérdezem, a bizottság tárgysorozatba veszi-e a T/14. számú törvényjavaslatot. 
Aki támogatja a tárgysorozatba-vételt, kérem, kézfelemeléssel jelezze. (Szavazás.) Ez 
4 igen. Ki van ellene? (Szavazás. - Nincs ilyen.) Ilyet nem látok. Ki tartózkodott? 
(Szavazás.) Megállapítom, hogy 8 tartózkodás mellett a bizottság nem vette 
tárgysorozatba az adott törvényjavaslatot. 

Ezzel lezártuk a c) pontunkat. 

d) Az állambiztonsági múlt átláthatóvá tételéről szóló törvényjavaslat 
(T/15. szám) 

Most következik a d) pont: az állambiztonsági múlt átláthatóvá tételéről szóló 
T/15. számú törvényjavaslat, amelyet Schiffer András képviselő úr terjesztett elő.  

Megadom a szót Schiffer András jelen lévő képviselő úrnak. 

Dr. Schiffer András szóbeli kiegészítése 

DR. SCHIFFER ANDRÁS (LMP): Köszönöm szépen, elnök úr. Nem szeretném 
ezt különösebben bő lére ereszteni. Január végén már volt egy próbálkozásom az 
Alkotmányügyi bizottságnál, hogy a Nemzeti Emlékezet Bizottságáról szóló törvény 
megalkotását követően erre a – most már hatályos – törvényre tekintettel próbáljuk 
meg kinyitni az ügynökaktákat. Magyarul, ez a javaslat arról szól, hogy bármely 
magyar állampolgár alanyi jogon át tudja tekinteni, hogy a ’89 előtti állambiztonsági 
hálózatok hogyan néztek ki, hogyan működtek.  

Ez a javaslat elsősorban nem a beszervezett, bezsarolt spiclikről szól, hanem 
arról, hogy kik azok, akik mozgatták a szálakat még 1989-ben is, majd utána, a 
kommunista állambiztonságban felhalmozott kapcsolati tőkével kihasítottak nem 
kevés részt a nemzeti vagyonból, részt vettek a gazdasági, médiabeli, illetve a politikai 
átalakulásban.  

Szeretném fölhívni arra a figyelmet, hogy ugyancsak az elmúlt hónapokban 
Ungváry Krisztián tollából megjelent egy könyv, ami egy eléggé szomorú, és ha úgy 
tetszik, gyalázatos látleletet adott arról, hogy a rendszerváltó parlamentben, a 
rendszerváltó parlament kormányoldalán is hány olyan személy működött fontos 
pozícióban az 1990 utáni Országgyűlésben, aki be volt ütve, be volt szervezve, 
feltehetően a rendszerváltás folyamatát mint a III/ikszes valamelyik 
főcsoportfőnökségnek az embere befolyásolta. Azt gondolom, joga van minden 
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magyar embernek tudni azt, hogy a rendszerváltás folyamatát hogyan szőtték át ezek 
az állambiztonsági hálózatok, és éppen ezért jogunk van tisztán látni, hogy ezek a 
hálózatok miként hagyták rajta az ujjlenyomatukat akár a mai napig a különböző 
politikai-gazdasági folyamatokon.  

Ezért kérem, hogy ezt a javaslatot vegyék tárgysorozatba. Ez nyilvánvalóan 
megfelelően módosítja a Nemzeti Emlékezet Bizottságról szóló törvényt is. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a bizottságot. Megadom a szót Szabó 

Sándor képviselő úrnak. 

Észrevételek, reflexiók 

SZABÓ SÁNDOR (MSZP): Egy mondat. A Magyar Szocialista Párt a témában 
korábban is, most is és a jövőben is a teljes nyilvánosság mellett volt, úgyhogy mi 
támogatjuk a tárgysorozatba-vételét. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Szávay István! 
 
SZÁVAY ISTVÁN (Jobbik): Köszönöm szépen. Bár önmagában egy skizofrén 

helyzet, de üdvözlöm képviselőtársam hozzászólását. Gyakorlatilag most már évek óta 
abban a helyzetben vagyunk, hogy a Szocialista Párt az, amely támogatja a 
kommunista múlt megismerését, és a Fidesz–KDNP az, amely ezt minden erővel 
megpróbálja akadályozni és gátolni. 

Egy meglehetősen nehezen minősíthető színvonalú vita zajlott a Nemzeti 
Emlékezet Bizottsága kapcsán is, amikor egyszerűen az önök képviselői képtelenek 
voltak érdemi választ adni azokra a kérdésekre, amelyeket most képviselőtársam 
javaslata is részben érint, illetve ezekkel a kérdésekkel is részben foglalkozik. Ez 
nevezetesen az, hogy kit védenek önök, és miért nem hajlandóak a rendszerváltás 
után huszonöt évvel hozzájárulni ahhoz, hogy végre a magyar emberek, magyar 
családok megismerhessék a múltjukat, tisztában lehessenek azzal, hogy kik tették 
tönkre ezt az országot, kik tették tönkre a magyar családokat és hurcoltak meg 
magyar embereket – kit miért, hogyan védenek és takarnak?  

A Jobbik természetesen ebben az ügyben gyakorlatilag a megalakulásától fogva 
a legnagyobb nyilvánosság pártján áll, és messzemenőkig támogatjuk Schiffer 
képviselő úr javaslatát. Kíváncsiak vagyunk, hogy önök miért nem fogják ezt tenni. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a bizottság tagjait, kíván-e még valaki 

hozzászólni. Schiffer András válaszol. 

Dr. Schiffer András válasza 

DR. SCHIFFER ANDRÁS (LMP): Köszönöm szépen. Nagyon röviden. Nyilván 
most nem is kellene itt ülnünk, ha a Magyar Szocialista Párt már kormányon is 
támogatta volna ezt, vagy ehhez hasonló javaslatot.  

Egyébként pedig, hogy tisztán lássunk, ki mire szavaz, vagy ki mire 
tartózkodik, elmondom, hogy amire kíváncsiak vagyunk, és ami a célja ennek a 
törvényjavaslatnak, hogy azok az összeesküvés-elméletek, amelyek bátran tenyésznek 
a 90-es évek eleje óta az olajszőkítéstől kezdve egészen a Portik–Laborc-ügyig, hogy 
egy aktuálisabb történetet vegyünk elő, mindegyik mögött ott van a gyanú, hogy ezek 
a politikát befolyásoló különböző alvilági üzelmek szorosan össze vannak fonódva 
térben, időben a túlélő állambiztonsági hálózatokkal. A bizalom addig nem fog 
visszatérni a magyar politikába, nem fognak ezek az összeesküvés-elméletek 
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felszámolódni, megszűnni, amíg nem látunk tisztán abban - nem is a 60-as és a 70-es 
évek itt az igazán érdekesek -, hogy mondjuk, 1989 érdekes nyarán ezek az 
állambiztonsági hálózatok hogyan mentették át magukat a demokratikus 
Magyarország rendőrségébe, titkosszolgálatába, az új demokratikus Magyarország 
parlamentjébe, médiavilágába, illetve miként hasítottak részt a privatizáció 
folyamataiból. 

Erre szeretnénk választ kapni és erről fogunk dönteni. Köszönöm. 

Szavazás a tárgysorozatba-vételről 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Tisztelettel határozathozatal következik. 
Kérdezem, hogy ki támogatja az állambiztonsági múlttal kapcsolatban előterjesztett 
T/15. számú törvényjavaslat tárgysorozatba-vételét. (Szavazás.) Megállapítom, hogy 
4 igen. Ki van ellene? (Senki sem jelentkezik.) Nincs. Ki tartózkodott? (Szavazás.) 
Nyolc tartózkodással a bizottság nem vette tárgysorozatba.  

e) A devizában eladósodott személyek védelme érdekében szükséges 
egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat (T/17. szám) 

A napirendünkből egyetlen javaslat van hátra, a devizában eladósodott 
személyek védelme érdekében szükséges egyes törvények módosításáról szóló 
törvényjavaslat, amelyet Z. Kárpát Dániel képviselő úr jegyez és a száma T/17. 
Köszöntöm a megjelent képviselő urat és a tárgysorozatba-vétel döntése tekintetében 
kérdezem, hogy mit kíván elmondani a bizottság ülésén. Megadom a szót a képviselő 
úrnak. 

Z. Kárpát Dániel szóbeli kiegészítése 

Z. KÁRPÁT DÁNIEL (Jobbik): Köszönöm a lehetőséget. Nagy tisztelettel 
köszöntöm a bizottság elnökét, tagjait és kedves munkatársait is. 

A ma nem először elhangzott devizahiteles kérdéskör kapcsán meg kell 
említenünk, hogy bár történtek cselekvési kísérletek az előző ciklusban szép számmal 
a tekintetben, hogy javítsunk ezen a helyzeten, érdemi cselekvésként végül is a 
végtörlesztést hozhatjuk fel, ami széles tömegeken segített, jellemzően egy 
szerencsésebb társadalmi osztályon. Ugyanakkor az árfolyamgáttól kezdve a Nemzeti 
Eszközkezelőn át sajnos sok sebből véreznek azok a bizonyosan jó szándékú 
kísérletek, amelyek mégsem vezethettek teljes körben eredményre. Még mindig 350 
ezer fölé tehetjük azon szerződések számát és a mögöttük álló családtagok számát, 
akik helyzetében egyetlen segítségtípus sem tudott bármilyen könnyítést elérni. 
Éppen ezért elmondhatjuk, hogy most amíg a Kúriára, különböző döntéshozó 
szervekre, döntésekre vár a kormányzat, tehát őszre tervezi a cselekvést, lennének 
olyan nulla forintba kerülő, igazából gazdasági érdeksérelmet nem okozó lehetőségek, 
amelyek által addig is könnyíthetnénk a károsultak sorsán. 

Nyilvánvaló, hogy a Jobbik a teljes körű csomagját mindig a hitelek felvételkori 
árfolyamon történő forintosítására alapozta. Ami előttünk fekszik, az nem az. Éppen 
azért nem az, hogy a kikerekítő csomagpontokat is támogathassa akár a tisztelt 
bizottság minden tagja, még az is, aki a forintosítási akciótervünkkel adott esetben 
nem ért egyet. Olyan teljesen triviális, logikus, életszerű javaslatokkal jövünk elő, 
miszerint az illetékmentességet biztosítani kell, adott esetben a soronkívüliséget is 
majd azok számára, akik törvényszék, illetve bíróság előtt szeretnének érvényt 
szerezni az igazuknak. Nagyon fontosnak tartanánk azt is, hogy a pénzintézetek, 
bankok ne tudják úgynevezett menekülési értéken dobra verni azokat az 
értéktárgyakat, ingatlanokat, amelyek sok családnak az utolsó vagyontárgyát képezik. 
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Így tehát csomagban képzeljük el a megoldást, akár az illetékmentesség, akár egy 
minimumérték kikötésével, akár a forintosítási akciótervvel.  

Éppen ezért tehát az lenne jelen pillanatban is a célunk, hogy őszig ne a 
várakozás tegye ki a kormányzat cselekvési terének fő részét és ne legyen újabb 
kifogás a tekintetben, hogy kire, mire kell várni. Ez a 350 ezer szerződés, a mögöttük 
álló magyar családok, családtagok nem lehetnek már annyira türelmesek 4 és fél év 
után, hogy újabb hónapokat várjanak, adott esetben újabb éveket. Továbbá egy 
félelem is érlelődik bennünk: eszerint a kormányzat volt és leendő vezetőinek a 
szájából hangzott el, hogy a ciklus végéig kívánják rendezni ezt a problémát. Ha 2018-
ig húzódik az úgynevezett devizaügy vagy deviza-gate, akkor már nemcsak a 
károsultak életéről beszélünk, hanem bizony a magyar gazdaság kiszáradt szerkezete 
is kiszáradt marad és nem igazán lehet életet lehelni bele, hiszen továbbra is a bruttó 
hazai össztermék mintegy 2-3 százalékát fordítja a lakosság ilyen típusú tehertételre. 
Ez pedig előidézi, hogy akár kisvállalkozói, akár lakossági szinten a belső fogyasztás, a 
belső aktivitás felpörgetése lényegében elképzelhetetlen, nem oldjuk meg ezt a 
problémát. Ezért biztatok mindenkit arra, hogy legalább ezen részcselekvést lássuk el 
és legalább ezen kiegészítő tételek tekintetében mozduljunk valamerre.  

Köszönöm a lehetőséget. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a bizottság tagjait, kíván-e valaki 

hozzászólni. (Senki sem jelentkezik.) Nem. 

Szavazás a tárgysorozatba-vételről 

Kérdezem, hogy ki támogatja a tárgysorozatba-vételt. (Szavazás.) 
Megállapítom, hogy 4 igen. Kérdezem, hogy ki van ellene. (Senki sem jelentkezik.) 
Ilyen nincs. Ki tartózkodott? (Szavazás.) Megállapítom, hogy 8 tartózkodással a 
bizottság nem vette tárgysorozatba.  

Egyebek 

Egyetlen egy kérdésünk maradt hátra. Az Európai Tanács Rasszizmus és 
Intoleranciaellenes Bizottsága holnap délután kíván találkozni az igazságügyi 
bizottság egy részével vagy az erre jelentkező személyekkel. Ebben a teremben lesz 
holnap fél kettőkor. Erre eddig két jelentkezőről tudok: Teleki László képviselő úr és 
Varga József képviselő úr. (Varga József: Igen?) Kérdezem, hogy kíván-e még valaki 
ezen részt venni. (Közbeszólások: Most már tud róla! – Derültség.) Amennyiben 
nem, jelezni fogjuk a Közigazgatási Minisztérium felé. Az a kérésem, hogy a két 
képviselő úr fogadja ezt a bizottságot. (Varga József: Örömmel fogadom!) Jó munkát 
kívánok hozzá.  

Szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy holnap délelőtt 10 órakor kezdünk 
Trócsányi László igazságügyminiszter-jelölt úrral, és 11-kor következik Balog Zoltán 
képviselő úr. Az a tiszteletteljes kérésem, hogy a nagy nyilvánosságra való tekintettel 
is lehetőleg pontosan jöjjünk. Aki nem jön, előre jelezze. Nem szeretnék olyan hibába 
esni, mint ma, hogy leadtuk a helyettesítési megbízást és abban a pillanatban 
megérkezett a képviselő úr, ez jegyzőkönyvben lett rögzítve, mert a ma hatályos 
országgyűlési törvény szerint ez egész napos távollétnek minősül. Tehát az a kérésem, 
hogy ha előre jelzik, a helyettesítésről gondoskodunk, de a határozatképességre is 
tessék szíves figyelemmel lenni. Holnap pedig a nyilvánosság és a miniszterjelöltek 
iránti udvariasság okán kérem a pontos megjelenést. Úgy számolom, hogy mindkét 
meghallgatás durván egy-egy órát vesz igénybe. Szerintem 10 és 12 között jelent 
elfoglaltságot.  
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Köszönöm szépen a megjelenést és a bizottsági ülést berekesztem. Köszönöm 
szépen. 
 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra 59 perc)  
  

Dr. Rubovszky György 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezetők: Lestár Éva és Prin Andrea 

 


