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Napirendi javaslat  

 

1. Dr. Székely László, az alapvető jogok biztosának meghallgatása   

 

2. Egyebek   
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Az ülés résztvevői  

A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: Dr. Rubovszky György (KDNP), a bizottság elnöke  
 
Dr. Papcsák Ferenc (Fidesz), a bizottság alelnöke  
Varga József (Fidesz)  
Dr. Vas Imre (Fidesz)  
Dr. Bárándy Gergely (MSZP)  
Teleki László (MSZP)  
 

Helyettesítési megbízást adott   
Budai Gyula (Fidesz) dr. Papcsák Ferencnek (Fidesz)  
Dr. Vitányi István (Fidesz) dr. Vas Imrének (Fidesz)  
Demeter Zoltán (Fidesz) dr. Rubovszky Györgynek (KDNP)  
Vigh László (Fidesz) Varga Józsefnek (Fidesz)  
 

Meghívottak részéről  

Hozzászóló  
Szabó Timea (független) képviselő  
 

Megjelent  
Dr. Székely László, az alapvető jogok biztosa  
 

A bizottság titkársága részéről 
Dr. Nagy Zoltán, a bizottság tanácsadója 
Tamási Enikő, a bizottság titkárnője 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 11 óra 1 perc)  

Az ülés megnyitása 

DR. RUBOVSZKY GYÖRGY (KDNP), a bizottság elnöke, a továbbiakban 
ELNÖK: Tisztelettel köszöntöm a bizottság megjelent tagjait, a munkatársakat; 
kiemelt tisztelettel köszöntöm Székely László urat, az alapvető jogok biztosát és 
munkatársait. 

Tisztelt Bizottság! Megállapítom, hogy a bizottság határozatképes. Ismertetem 
a helyettesítés rendjét: dr. Vitányi István alelnök urat dr. Vas Imre képviselő úr 
helyettesíti, dr. Budai Gyula alelnök urat dr. Papcsák Ferenc alelnök úr, Vigh László 
képviselő urat Varga József képviselő úr, Demeter Zoltán képviselő urat Rubovszky 
György helyettesíti. Ezzel a bizottság határozatképes. 

A napirendi javaslat megvitatása 

A bizottságot azzal a napirendi javaslattal hívtam össze a mai napra, hogy a 
bizottság az alapvető jogok biztosát hallgassa meg a kialakult sajtótámadással 
kapcsolatban; ezenkívül fölvettük az „egyebek” napirendi pontot. 

Kérdezem a bizottságot, a napirenddel kapcsolatban bárkinek észrevétele, 
kiegészítése vagy egyéb indítványa van-e. Bárándy képviselő úrnak adok szót. 

 
DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt 

Bizottság! Annyit szeretnék jelezni, hogy nem fogjuk támogatni a napirendi 
javaslatot, méghozzá azért nem, mert úgy gondoljuk, hogy ha időben irányított 
kérdéseket vizsgál ez a bizottság, akkor illett volna meghívni ugyanebben a 
témakörben a legfőbb ügyészt is, ugyanis ott is merülnek föl hasonló jellegű kérdések.  

Én elnök úrnak írtam erről egy levelet. Természetesen tudom azt, hogy 
hivatalos indítványozási joga három képviselőnek van, de elnök úrnak lehetősége lett 
volna a legfőbb ügyész urat is meghívni, amikor hasonló témát tárgyalunk. Ez nem 
történt meg. Így viszont egyoldalúnak érzem ezt a meghallgatást, kifejezetten 
kontraproduktívnak. Ezeket a bővebb érveket majd a vitában fogom elmondani, de 
szeretném jelezni már most, hogy a napirendet ezért nem fogjuk megszavazni. 
Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kiegészítésként szeretném elmondani, hogy az 

indítvány megérkezett. Megítélésem szerint a házszabály nem a bizottság elnökének 
jó vagy rossz szándékára, ilyen vagy olyan kivételekre épül, hanem előírja azokat az 
eljárási szabályokat, amit még a kisebbségben lévő MSZP-nek is be kell tartani, hiába 
próbál kisebbségből diktátumokat előterjeszteni. Én a házszabály alapján válaszoltam 
rá. Meg kell szerezni a szükséges aláírást, és mihelyt az megvan, abban a pillanatban 
erre sor kerülhet.  

Tudomásul veszem, hogy az MSZP nem fogja megszavazni a napirendet. 
Kérdezem, egyéb észrevétel van-e. (Jelzésre:) Vas Imre képviselő úrnak adok 

szót. 
 
DR. VAS IMRE (Fidesz): Köszönöm szépen. Az Országgyűlésről szóló törvény 

58. § (1) bekezdésének utolsó mondata alapján indítványozom, hogy a bizottság zárt 
ülést tartson (Moraj, derültség az ellenzéki képviselők, a hallgatóság, valamint a 
sajtó munkatársai részéről.), tekintettel a 2011. évi CXII. törvény, az információs 
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény… 
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ELNÖK: Képviselő úr, egy pillanat türelmet kérek. Az a tiszteletteljes kérésem, 
hogy először fogadjuk el a napirendet, és utána térjünk erre vissza, jó? 

 
DR. VAS IMRE (Fidesz): Jó. 
 
ELNÖK: Szabó Timeának adok szót. 
 
SZABÓ TIMEA (független): Köszönöm szépen, elnök úr. Én ugye nem vagyok 

tagja a bizottságnak, úgyhogy köszönöm, hogy szót adott. 
Szeretném azt elmondani az Együtt-PM nevében, hogy egészen méltatlannak 

és elfogadhatatlannak tartjuk, hogy egy ilyen bizottsági ülésre sor kerülhet… 
 
ELNÖK: Elnézést kérek, nem tudom, mit akart mondani - nem adok szót 

érdemben. 
 
SZABÓ TIMEA (független): Bocsánat, de már megadta a szót. A kialakult 

sajtótámadásokat… 
 
ELNÖK: Megvonom a szót! Most megvonom a szót! 
 
SZABÓ TIMEA (független): …Lázár János és Gulyás Gergely generálta, és 

elfogadhatatlan, hogy a Fidesz támadást indít az utolsó független intézmény ellen is, 
azért, mert nem tetszik neki, hogy kritizálják vagy nem értenek egyet a kormány 
álláspontjával. Elfogadhatatlannak és méltatlannak tartom… 

 
ELNÖK: Nagyon szépen köszönöm, hogy előre megmondja a Fidesz döntését. 

Nagyon nagyot tetszik tévedni! 
 
SZABÓ TIMEA (független): Lázár János nyilatkozatára és Gulyás Gergely 

nyilatkozatára… 
 
ELNÖK: Az a Lázár János nyilatkozata, jó? 
 
SZABÓ TIMEA (független): Ja, értem. 
 
ELNÖK: Elég volt! Köszönöm szépen.  

A napirend elfogadása 

A napirendről szavazunk. Kérdezem, hogy az írásban kiadott napirendet ki 
támogatja. Aki azt elfogadja, kérem, kézfelemeléssel szavazzon. (Szavazás.) 
Megállapítom, hogy 8 igen. Ki van ellene? (Szavazás.) Megállapítom, hogy 2 ellene. A 
bizottság a napirendet elfogadta. 

Ezúttal szót adok Vas Imrének a megkezdett javaslatának ismertetésére. 

Dr. Székely László, az alapvető jogok biztosának meghallgatása 

Dr. Vas Imre indítványa zárt ülés tartására 

DR. VAS IMRE (Fidesz): Köszönöm, elnök úr. Indítványozom, hogy az 1. 
napirendi pontot zárt ülésen tárgyalja a bizottság az imént említett jogszabályok 
alapján, tekintve, hogy „a közfeladatot ellátó szerv feladat- és hatáskörébe tartozó 
döntés meghozatalára irányuló eljárás során készített vagy rögzített döntés 
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megalapozását szolgáló adat a keletkezésétől számított tíz évig nem nyilvános”. Itt a 
sajtóban és egyébként is e-mail címek és egyebek kitakarva jelentek meg, ezek 
személyes adatok, és ráadásul még a döntés előkészítése során születtek.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Tekintettel arra, hogy ez egy ügyrendi indítvány, 

minden frakciónak joga van hozzászólni az indítványhoz, amennyiben kíván. Bárándy 
Gergely képviselő úrnak adok szót. 

 
DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Elnök 

Úr! Tisztelt Bizottság! Sajnálom, hogy egy ügyrendi vita keretében már érdemi 
nyilatkozatot vagyok kénytelen tenni, de ha az Igazságügyi bizottságnak valóban az 
igazság kiderítése és a transzparencia lenne a célja, akkor ezt a napirendet nyílt ülés 
keretében tárgyalnánk. Jelen helyzetben pedig arról van szó, hogy sajnos azt kell 
mondjam, már az ülés elején teljesen nyilvánvalóvá válik az, hogy semmi más célja 
ezzel a kormányoldalnak nincs, mint hogy egy elég erős figyelmeztetést adjon… 

 
ELNÖK: Képviselő úr, ismételten figyelmeztetem önt is, mint korábban Szabó 

Timea képviselő asszonyt. Arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy ne jósolják meg, 
hogy a bizottság mit fog dönteni. Mondják el a saját álláspontjukat, de kizárólag az 
ügyrendi kérdésben! És visszautasítom azt, hogy mindenfajta jövendőmondás 
történjék itt ennek keretében! 

 
DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP): Elnök úr, az ügyrendi indítvány 

önmagában magában hordozza ezt a tényt az én meglátásom szerint. Én meg arra 
kérem elnök urat, a legnagyobb tisztelettel, hogy azt ne akarja befolyásolni, hogy 
ellenzéki képviselők milyen tartalmi hozzászólásokat tesznek, akár egy ügyrendi 
javaslathoz. Én azt gondolom, hogy bizonyos előzményi indokok tisztázása szükséges 
ahhoz, hogy ki tudjam fejteni azt, miért nem támogatok egy ilyen ügyrendi javaslatot.  

 
ELNÖK: Tudomásul veszem. Szeretném felhívni a figyelmét, hogy a házszabály 

a tárgyra térést nemcsak jogként, hanem kötelességként írja elő a levezető elnök 
részére. 

 
DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP): Ez így van, csak én ott tartok, elnök úr, a 

tárgynál… 
 
ELNÖK: Jó. 
 
DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP): …nem tértem el attól. Én azt gondolom, 

egy ügyrendi javaslat egy ilyen ügyben, ami arra irányul, hogy zárt ülést tartsunk, 
megelőlegezi azt a kormánypárti hozzáállást, ami arról szól, hogy ez nem más, mint 
egy politikai cirkusz, amelynél egyetlenegy célja van a kormánypártnak… 

 
ELNÖK: Képviselő úr, ezzel kapcsolatban már rég figyelmeztettem! A 

figyelmeztetés ellenére… 
 
DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP): Akkor vonja meg a szót, elnök úr! 
 
ELNÖK: …megismételte. Ezennel megvonom a szót. 

 
DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP): Rendben, elnök úr, tudomásul veszem. 
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ELNÖK: Köszönöm szépen. A frakcióknak van először szólni joguk az ügyrendi 

kérdésben. Megadom a szót Papcsák Ferenc alelnök úrnak. 
 
DR. PAPCSÁK FERENC (Fidesz): Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt 

Biztos Úr! Tisztelt Képviselőtársaim! A frakciónk nevében azt gondolom, 
támogatható, illetőleg támogatom az indítványt. Fontosnak tartom ezt az ügyet; most 
már látható, hogy valóban érdemes volt összejönni, hiszen egyrészt nagy érdeklődésre 
tart számot (Derültség az ellenzéki képviselők, a hallgatóság, valamint a sajtó 
munkatársai részéről.), másrészt több olyan szegmense lehet, amely - mint ahogy 
Vas Imre képviselőtársam felvetette - az információszabadságról és -biztonságról 
szóló részhez is kapcsolódhat. 

Nyilvánvalóan a beszámoló kapcsán felmerülhetnek olyan információk, 
amelyek nem biztos, hogy a közvéleményre tartoznak. Fontos viszont az igazság 
kiderítése. Az Igazságügyi bizottságnak ez a feladata, vagy ez is a feladata. A magunk 
részéről tehát, azt gondolom, támogatható ez az indítvány. 

 

Határozathozatal zárt ülés tartásáról 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Sajnálattal kell mondanom, hogy a professzor 
úrnak ebben a körben nem adhatok szót, mert ez egy ügyrendi kérdés és itt csak a 
frakcióval rendelkező képviselőcsoportok szólalhatnak meg. Amennyiben további 
hozzászólás nincs, kérdezem a bizottságot, ki támogatja Vas Imre indítványát, amely 
arról szól, hogy a bizottság zárt ülésen tárgyaljon. Aki ezt támogatja, kérem, 
kézfelemeléssel szavazzon! (Szavazás.) Megállapítom, hogy 8 igen szavazat. Ki nem 
támogatja? (Szavazás.) Megállapítom, hogy 2 nem szavazat. Tehát a bizottság 
elrendelte a zárt ülést.  

Az ülés berekesztése 

Mielőtt a sajtó képviselői elhagyják az üléstermet, szeretném a következőre 
felhívni a figyelmüket. A bizottsági ülés befejezését követően 10 percig állok 
rendelkezésre. Nem szeretném ugyanazt a cirkuszt, amikor itt ültem negyed óráig a 
teremben, a sajtó képviselői a folyosón különböző interjúkat készítettek, majd én 
negyed óra után elmentem és az a sajtónyilatkozat jelent meg, hogy Rubovszky 
György eltűnt az ülésteremből. Tehát aki bármire kíváncsi a sajtó részéről a bizottsági 
üléssel kapcsolatban tőlem, azt a bizottsági ülés berekesztését követően 
haladéktalanul várom itt az ülésteremben. Aki bejön, annak elmondom az általa 
igényelt részeket, azon kívül pedig nem fogok senkivel utólag interjúkat készíteni, 
mert önök önkényesen osztják fel az idejüket. Ennek előrebocsátása után tisztelettel 
azt kérem, hogy a sajtó képviselői és a hallgatóság is szíveskedjen elhagyni az 
üléstermet. (A sajtó képviselői és a hallgatóság elhagyják a termet. – Rövid szünet.) 

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 12 perc)  

  

Dr. Rubovszky György  
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Prin Andrea és dr. Lestár Éva 


