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Napirendi javaslat  

 

1. Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről  
 
a) A nemi esélyegyenlőséggel foglalkozó eseti bizottság létrehozásáról szóló 
határozati javaslat (H/149. szám)  
(Ikotity István, Sallai R. Benedek, dr. Schiffer András, Schmuck Erzsébet és dr. 
Szél Bernadett (LMP) képviselők önálló indítványa)  
 
b) A településrészi érdekek fokozottabb érvényesítéséről szóló törvényjavaslat 
(T/2325. szám)  
(Dr. Schiffer András és Sallai R. Benedek (LMP) képviselők önálló indítványa) 
 
c) Az Alaptörvény hatodik módosítása címmel benyújtott törvényjavaslat 
(T/2226. szám)  
(Szelényi Zsuzsanna (független) képviselő önálló indítványa)  
 
d) A Szent Korona fokozottabb védelme érdekében a Büntető Törvénykönyvről 
szóló 2012. évi C. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat (T/2266. szám) 
(Sneider Tamás, Szilágyi György, Novák Előd, Szávay István, dr. Staudt Gábor 
és Ander Balázs (Jobbik) képviselők önálló indítványa)  
 
e) Külföldön tartózkodó, magyarországi állandó lakóhellyel rendelkező 
állampolgárok szavazati joga gyakorlásának megkönnyítéséről szóló határozati 
javaslat (H/2148. szám)  
(Szávay István, Vona Gábor és Farkas Gergely (Jobbik) képviselők önálló 
indítványa)  
 
f) A lakáscélú hitelekből eredő követelések okán fizetésképtelenné vált 
természetes személyek helyzetének átfogó rendezéséről szóló határozati 
javaslat (H/2229. szám)  
(Z. Kárpát Dániel (Jobbik) képviselő önálló indítványa)  
 

2. Az MSZP képviselőcsoportjának megkeresése Kövér László házelnök 2014. 
december 23-i ülésvezetése tárgyában  
(IUB/57-1/2014.)  
(Állásfoglalás kialakítása az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 
61. §-a szerinti eljárásban)  
 

3. 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  
 
Budai Gyula (Fidesz), a bizottság alelnöke  
Dr. Vitányi István (Fidesz), a bizottság alelnöke  
Demeter Zoltán (Fidesz)  
Dr. Vas Imre (Fidesz)  
Vigh László (Fidesz)  
Teleki László (MSZP)  
Apáti István (Jobbik)  
Szávay István (Jobbik)  
 

A bizottság titkársága részéről   
Kubovicsné dr. Borbély Anett, a bizottság főtanácsadója  
Dr. Nagy Zoltán, a bizottság tanácsadója  
 

Meghívottak 

Hozzászólók   
Sallai R. Benedek (LMP) országgyűlési képviselő  
Szelényi Zsuzsanna (független) országgyűlési képviselő  
Szilágyi György (Jobbik) országgyűlési képviselő  
Z. Kárpát Dániel (Jobbik) országgyűlési képviselő  
 

Megjelent   
Dr. Szél Bernadett (LMP) országgyűlési képviselő  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 33 perc)  

Az ülés megnyitása 

DR. RUBOVSZKY GYÖRGY (KDNP), a bizottság elnöke, a továbbiakban 
ELNÖK: Jó napot kívánok! Tisztelettel köszöntöm a bizottság megjelent tagjait és 
mindenkit, aki a bizottsági munkát figyelemmel kíséri. 

Megállapítom, hogy a bizottság határozatképes. Először is a napirendről kell 
szavaznunk. Van-e a napirenddel kapcsolatban kiegészítés, észrevétel? Teleki 
képviselő úrnak adok szót. 

 
TELEKI LÁSZLÓ (MSZP): Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt 

Bizottság! Azt szeretném kérni, hogy a 2. napirendi pontot vagy vegyük le a 
napirendről, vagy pedig zárt ülésen tárgyaljuk. Tehát ez a két indítványom van. 
Köszönöm szépen. (Dr. Papcsák Ferenc: Miért kellene zárt ülés?)  

 
ELNÖK: Tisztelettel, a következőről van szó. Felteszem szavazásra azt a 

kérdést, hogy vegyük-e le napirendről vagy sem. Személyesen annyit szeretnék 
elmondani, hogy én személy szerint ragaszkodom ahhoz, hogy ez a téma megvitatásra 
kerüljön, de a bizottság döntsön erről a kérdésről.  

Másrészt pedig meg fogom kérni a bizottság munkatársait, hogy a zárt ülés 
feltételeit, amíg odaérünk, addig tisztázzák, és ha lehet róla szavazni, abban az 
esetben akkor fogunk róla szavazni. Ez így elfogadható? (Teleki László: Igen.) 

Elhangzott tehát egy napirend-módosításra vonatkozó kérés, annak kapcsán, 
hogy a Kövér László házelnök úr plenáris ülésvezetési módszerét kifogásolta az MSZP, 
és ezért kért egy ügyrendi állásfoglalást. A tervezetet mindenki meg is kapta. Mivel ez 
egy napirend-módosítás, kérdezem, ki támogatja ennek a napirendi pontnak a 
levételét. (Szavazás.) Megállapítom, hogy 1 igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) 
Megállapítom, hogy 8-an nem támogatják. Megállapítom, hogy a napirendről a 2. 
pont tehát nem került le. 

Ismételten mondom, hogy a zárt ülés kérdéséről majd akkor fogunk dönteni, 
amikor esedékes lesz.  

A napirend elfogadása 

Kérdezem, hogy tehát az írásban előterjesztett napirendet a bizottság 
elfogadja-e. Aki igen, kérem, kézfelemeléssel szavazzon! (Szavazás.) Megállapítom, 
hogy a bizottság egyhangúlag elfogadta. (Dr. Vitányi István megérkezik az ülésre.)  

Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről 

a) A nemi esélyegyenlőséggel foglalkozó eseti bizottság 
létrehozásáról szóló H/149. számú határozati javaslat 

Tisztelettel, az 1. napirendi pontban, az önálló indítványok tárgysorozatba 
vételénél az a) pont alatt a nemi esélyegyenlőséggel foglalkozó eseti bizottság 
létrehozásáról szóló határozati javaslat van előttünk; nem a tárgyalásáról van szó, 
mert a vitát már lefolytattuk.  

Ott akadt meg a dolog, hogy a Fidesz-képviselőcsoport nevében alelnök úr 
jelezte, hogy egyeztetésre van szükség, és ennek az egyeztetésnek az idejére kellett 
várnunk. Tudomásom szerint ez megtörtént. Ebből az következik, hogy az a) pont 
tekintetében kizárólag határozathozatal következik. 
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Szavazás a tárgysorozatba vételről 

Kérdezem, ki az, aki a H/149. számú határozati javaslat tárgysorozatba vételét 
megszavazza. Aki támogatja, kérem, kézfelemeléssel szavazzon! (Szavazás.) 
Megállapítom, hogy 8 igen. Ki az, aki ellene van? (Szavazás. - Nincs ilyen.) Ki az, aki 
tartózkodott? (Szavazás.) Megállapítom, hogy 2 tartózkodás mellett a bizottság 
tárgysorozatba vette a határozati javaslatot. 

Nagyon szépen köszönöm, hogy megjelent dr. Szél Bernadett frakcióvezető-
helyettes asszony. 

b) A településrészi érdekek fokozottabb érvényesítéséről szóló 
T/2325. számú törvényjavaslat 

A településrészi érdekek fokozottabb érvényesítéséről szóló törvényjavaslat 
szintén LMP-s törvényjavaslat. Sallai R. Benedek képviselő urat köszöntöm az 
előterjesztők képviseletében. Kérdezem, kívánja-e a törvényjavaslat indokolását itt 
kifejteni. 

 
SALLAI R. BENEDEK (LMP): Köszönöm szépen, elnök úr, ha kapok rá 

lehetőséget, egypár szóban indokolnám a javaslatot. 
 
ELNÖK: Persze, tessék, parancsoljon! 

Sallai R. Benedek szóbeli kiegészítése 

SALLAI R. BENEDEK (LMP): Tisztelt Igazságügyi Bizottság! Szeretném kérni 
tisztelt támogatásukat a javaslatunkhoz. Teszem ezt azzal a bátorsággal, hogy azóta, 
mióta benyújtottuk, több fideszes politikus is kifejezte abbéli vágyát, hogy a korábbi 
szabályozás helyreálljon.  

Mint legtöbbjük számára ismert, gyakorlatilag az utolsó pillanatban, egy 
módosítás kapcsán a településrészi önkormányzatok szabályozása megváltozott, és 
ezek után tulajdonképpen csak egy önkormányzati bizottsági formában 
működhetnének településrészi önkormányzatok, ami azt jelenti, hogy minden esetben 
az önkormányzati képviselők több mint 50 százalékának kell alkotnia a településrészi 
önkormányzatokat. Ez a korábbi szabályozástól eltér. 

Az elmúlt két hónapban nagyon sokat hallottuk a földadó kapcsán, hogy a 
Fidesz kiáll azért, hogy helyben szülessenek a döntések. Örömmel látnánk, ha ebben 
az esetben ez alkalmazva lenne, hiszen mind ez idáig a településrészi önkormányzatok 
létrehozása kapcsán egy olyan demokratikus rendszer valósulhatott meg, amikor az 
önkormányzatok dönthettek a településrészi önkormányzatok személyi összetételéről, 
és ezáltal megfelelő kompetenciával rendelkező emberek vehettek ebben részt. 
Gyakorlatilag ennek a szabályozásnak a helyreállítására tettünk javaslatot Schiffer 
András képviselőtársammal, frakcióvezető úrral, és azt szeretnénk, hogy mindez 
megvalósuljon.  

Én magam kistelepülési ember vagyok, és nagyon meglepődve tapasztaltam 
néhány évvel ezelőtt Pécsett, hogy milyen jól működik ez a rendszer. A pécsi fideszes 
polgármester volt az elő, aki ezt a módosítást egyébként sületlenségnek nevezte, de 
azóta már Kecskemét is feleszmélt, ahol szintén fideszes politikus alkotott arról 
véleményt, hogy ez a szabályozás jelentős mértékben korlátozza az önkormányzatok 
mozgásterét a településrészi önkormányzatokkal kapcsolatban. 

Azt szeretném tisztelettel kérni, hogy ha lehet, a tisztelt bizottság támogassa 
ennek tárgysorozatba vételét. Nyilvánvalóan akkor még mindig van arra lehetőség, 
hogy a többségi, kormánypárti frakció is esetleg újragondolja azt, hogy saját 
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javaslatként hogyan tudja ezt kezelni. Köszönöm szépen. (Budai Gyula kimegy az 
ülésteremből.) 

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

hozzászólni. (Nincs jelentkező.) Amennyiben nem, akkor határozathozatal következik. 

Szavazás a tárgysorozatba vételről 

Kérdezem, ki az, aki a T/2325. számú törvényjavaslat tárgysorozatba vételét 
támogatja. Aki támogatja, kérem, kézfelemeléssel szavazzon! (Szavazás.) Ez 2 igen. 
Ki nem támogatja? (Szavazás. - Nincs ilyen.) Ki tartózkodott? (Szavazás.) 
Megállapítom, hogy 8 tartózkodás mellett a bizottság nem vette tárgysorozatba. 
(Sallai R. Benedek: Köszönöm szépen.) 

c) Az Alaptörvény hatodik módosítása címmel benyújtott T/2226. 
számú törvényjavaslat 

Következik a T/2226. számon nyilvántartott, az Alaptörvény hatodik 
módosítására irányuló törvényjavaslat, melynek előterjesztője Szelényi Zsuzsa 
független képviselő asszony. Köszöntöm; látom, hogy itt van a teremben. 
Amennyiben szóban ki kívánja egészíteni, megadom a szót. Tessék parancsolni! 

Szelényi Zsuzsanna szóbeli kiegészítése 

SZELÉNYI ZSUZSANNA (független): Köszönöm szépen, elnök úr. Az 
Alaptörvényre vonatkozó módosító indítványom annak 37. cikke (4) és (5) 
bekezdésére vonatkozik, és egészen pontosan arról szól, hogy azt a korlátozást, 
amelyet teljesen indokolatlan és érthetetlen módon 2010-ben az Alaptörvénybe 
beleszavazott az Országgyűlés, amely kiveszi az Alkotmánybíróság hatásköréből a 
költségvetési elemek, az adónemek, illetékek, járulékok vizsgálatának lehetőségét, ezt 
szeretném a javaslatommal hatályon kívül helyezni.  

Mint közismert önök előtt is, az Alkotmánybíróság rendkívül fontos állami 
intézmény, amelynek háborítatlan és autonóm működése a jogállam biztosításához 
alapvetően szükséges. Az alkotmány 37. cikke ezt teljes mértékben kétségbe vonja. 
Annak idején a magas államadósságra való hivatkozással került be az alkotmányba az 
alkotmánybírósági hatásköröknek ez a bizonyos csorbítása, ami pontosan azt jelenti, 
hogy az alkotmányosságot az államadósság kérdésének rendelte alá az Országgyűlés. 
Meggyőződésem, hogy ez már akkor is teljes mértékben indokolatlan volt, a mai 
napon, amikor egyébként a magyar gazdaság a kormányzat álláspontja szerint 
dübörög, meg végképp teljes módon indokolhatatlan és érthetetlen. A javaslatommal 
azt szeretném elérni, hogy az Alkotmánybíróság hatásköre ebben az értelemben ne 
csorbuljon a továbbiakban, hiszen ha ilyen típusú problémája van a kormánynak vagy 
az Országgyűlésnek, nyilvánvaló módon a nagyobb átláthatósággal, 
hatástanulmányokkal és egyéb más eszközökkel kell biztosítani azt, hogy a 
költségvetés és az államadósság rendben legyen, nem pedig az Alkotmánybíróság 
korlátozásával. 

Úgyhogy kérem, hogy a javaslatomat tűzzék napirendre. Köszönöm. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a bizottság tagjait, ki kíván hozzászólni. 

Apáti képviselő úrnak adom meg a szót. 

Hozzászólás 

APÁTI ISTVÁN (Jobbik): Köszönöm szépen. Kérdésem lenne igazából az 
előterjesztőhöz. 
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Tisztelt Képviselő Asszony! Azt szeretném megkérdezni, nem tartja-e legalább 
ennyire problémásnak, ha nem problémásabbnak azt a kérdéskört, hogy túlságosan 
leszűkítette a kétharmados kormányzat az Alkotmánybírósághoz való fordulás 
lehetőségét. Jól tudjuk, hogy országgyűlési képviselők sem fordulhatnak önállóan, 
egyenként, egyesével az Alkotmánybírósághoz, hanem az összes megválasztott 
képviselő egynegyedének kell összefognia, ami a jelenlegi meg az előző ciklus 
parlamenti összetételét tekintve általában ideológiai megfontolásokból, hiszen az 
ellenzéki pártok ideológiailag nagyon távol álltak egymástól, gyakorlatilag nem jött 
létre, nem jöhetett létre ilyenfajta összefogás, még olyan ügyekben sem, amelyeket 
talán nem kellett volna annyira átpolitizálni vagy átideologizálni. Tehát ön nem 
tartja-e aggályosnak és nem tartaná-e szükségesnek, hogy azokat a pontokat is 
módosítani kellene, akár az Alaptörvényben, akár pedig a vonatkozó egyéb 
törvényekben, akár az Alkotmánybíróságról szóló törvényben? Vagy hogy legalább az 
országgyűlési képviselők számára váljon lehetségessé az, hogy normakontrollt 
kérjenek az Alkotmánybíróságtól, és ne kelljen ehhez a megválasztott képviselők 25 
százalékának összefogni? Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem, egyéb kérdés, észrevétel van-e. (Nincs 

jelentkező.) Nincs. Megadom a szót a válaszra az előterjesztő képviselő asszonynak. 

Szelényi Zsuzsanna válasza 

SZELÉNYI ZSUZSANNA (független): Köszönöm szépen. Meggyőződésem, 
hogy az Alaptörvény és az Alkotmánybíróságról szóló törvény számos ponton kritikus 
a mai napig. Ez, amit én a mai napon felvetettem, egy ponton próbálja orvosolni az 
Alkotmánybíróság jogköreinek csorbítását, amit azért hoztam napirendre, mert az 
elmúlt hónapokban a Költségvetési bizottság tagjaként egyértelműen nyilvánvalóvá 
vált számomra, hogy a jelenlegi helyzetben nem lehet rendesen működtetni és 
ellenőrzés alá vonni a költségvetés elkészítését.  

Természetesen azt gondolom, hogy van számos más probléma is a feltett 
kérdéssel kapcsolatban, és ezeknek nyilvánvalóan érdemes alaposan utánanézni. 
Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Egyéb kérdés, észrevétel nincs, akkor 

határozathozatal következik. 

Szavazás a tárgysorozatba vételről 

Kérdezem a bizottság tagjait, ki támogatja a törvényjavaslat tárgysorozatba 
vételét. Aki támogatja, kérem, szavazzon! (Szavazás.) Megállapítom, hogy 3 igen. Ki 
van ellene? (Szavazás.) Ez 7 nem. Megállapítom, hogy a bizottság nem vette 
tárgysorozatba. 

Köszönöm szépen az előterjesztőnek. 

d) A Szent Korona fokozottabb védelme érdekében a Büntető 
Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény módosításáról szóló 
T/2266. számú törvényjavaslat 

Következik a d) pont alatti T/2266. számú, a Szent Korona fokozottabb 
védelme érdekében a büntető törvénykönyvről szóló törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat. Az előterjesztők közül Szávay és Szilágyi képviselő urak vannak jelen, 
az előterjesztők képviselőjeként Szilágyi György képviselő urat köszöntöm. 
Amennyiben ki kívánja egészíteni az előterjesztésüket, megadom a szót. 
Parancsoljon! 
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Szilágyi György szóbeli kiegészítése 

SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Bizottság! 
Engedjék meg, hogy először egypár mondatban ennek a törvényhelynek, amelyet 
most megváltoztatni kívánunk, az előéletével foglalkozzam. 

2012-ben nyújtotta be a kormány a büntető törvénykönyvről szóló törvény 
módosítását, és akkor - nagyon helyesen - úgy gondolta a kormány és utána a tisztelt 
Ház is, hogy a nemzeti jelkép megsértése törvényhelyet létre kívánja hozni. Az első 
olvasatban, első benyújtásban az szerepelt, hogy aki nagy nyilvánosság előtt 
Magyarország himnuszát, zászlaját, címerét lealacsonyító kifejezést használ, illetve 
azokat más módon meggyalázza, azokat büntessük. Akkor konszenzus alakult ki 
egyébként a Jobbik és a Fidesz között, hiszen a Jobbik Magyarországért Mozgalom 
benyújtott egy módosító javaslatot, amelyben azt javasoltuk akkor a tisztelt Háznak, 
hogy a himnuszon, a zászlón és a címeren kívül a Szent Koronát is vegyük be a védett 
nemzeti jelképeink sorába. Most megnéztem a szavazást, ezt a Fidesz–KDNP 
támogatta, elnök úr is, alelnök úr is, Vas Imre is (Derültség.), tehát mindenki 
egyetértett ezzel, és így is került be a törvénybe, amely törvény jelen pillanatban úgy 
szól, hogy aki nagy nyilvánosság előtt Magyarország himnuszát, zászlaját, címerét 
vagy a Szent Koronát sértő vagy lealacsonyító kifejezést használ, illetve azokat más 
módon meggyalázza, ha súlyosabb bűncselekmény nem valósul meg, vétség miatt egy 
évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.  

Az elmúlt időszak gyakorlati tapasztalatai azonban azt mutatják, hogy a 
tényállás a jogalkalmazói oldalon, tehát a nyomozó hatóságok felkészületlensége és 
szakmaiatlan jogértelmezése miatt nem tölti be a jogalkotói szándékban jelzett 
eredeti elvárást. Hogy egy példát mondjak önöknek, több olyan eset történt az elmúlt 
időszakban, amikor a Szent Koronát súlyosan megsértették. Gondolhatunk itt arra, 
gondolom, önök előtt is ismertek azok a tényállások, amikor például Kossuth Lajost 
úgy ábrázolták, hogy egy baseballsapka volt a fején és azon még plusz a Szent Korona; 
vagy gondolhatunk arra, amikor a Csillagok háborújából ismert főgonosz, Darth 
Vader fejére rakták; vagy gondolhatunk arra a művésznek nevezett úriemberre, aki a 
Szent Koronával a fején tolta le a nadrágját televíziós műsorban. Véleményünk szerint 
ezek mind-mind felháborító események voltak. A Jobbik Magyarországért Mozgalom 
minden esetben megtette a feljelentést a vonatkozó törvényi tétel kapcsán; így történt 
ez egyébként a Playersroom üzlet esetében is: ők árulták azt a pólót és rakták ki nagy 
plakáton Kossuth Lajost és a Szent Koronát lealacsonyító megjelenítést. Majd a II. és 
III. Kerületi Ügyészség a következő indoklással utasította el a feljelentésünket; ezt 
szeretném itt most önöknek idézni. „A törvényi tényállás azonban” - mondják ők - 
„egyértelműen fogalmaz: a cselekménynek közvetlenül a védett jelképre kell 
vonatkoznia, amely például a címer vagy a zászló esetén bármilyen, az 
Alaptörvényben meghatározottnak megfelelő címerre vagy zászlóra elkövethető, de 
tekintettel arra, hogy Magyarország alkotmányos állami folytonosságát és a nemzet 
egységét kizárólag az Országgyűlésben őrzött Szent Korona testesíti meg, a Szent 
Korona meggyalázása útján elkövetett bűncselekmény csak akkor állapítható meg, ha 
az az elkövetési tárgyat, az egyedüli Szent Koronát direkt módon támadja.” S még egy 
idézet: „A nemzeti jelkép megsértése vétségének törvényi tényállásában azonban 
ilyen, a meggyalázás kapcsán az egyedüli Szent Koronán kívül annak mására vagy 
képére kiterjedő tényállási elem nem szerepel. A feljelentésekben kifogásolt ábra 
ugyanakkor csupán a Szent Korona képének felhasználásával, átalakításával született, 
a cselekmény ezért magát a Szent Koronát közvetlenül nem érinti.” 

A jogalkotói szándék nem az volt, hogy a Parlamentben, az Országházban lévő 
Szent Koronát védjük meg, hiszen ezt, nagyon helyesen, a koronaőrség védi, nem 
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lehet hozzáférni, és remélem, soha nem fordulhat olyan elő, hogy itt helyben 
meggyalázzák a Szent Koronát. Éppen ezért nyújtottuk be azt a törvénymódosító 
javaslatunkat, amely egyértelművé teszi még inkább a jogalkotói szándékot; amely 
úgy szólna, hogy „aki nagy nyilvánosság előtt Magyarország himnuszát, zászlaját, 
címerét, a Szent Koronát sértő vagy lealacsonyító kifejezést használ, illetve ezeket 
vagy ezek mását vagy képi ábrázolását más módon meggyalázza, ha súlyosabb 
bűncselekmény nem valósul meg, vétség miatt egy évig terjedő szabadságvesztéssel 
büntetendő”.  

Kérem önöket, hogy ugyanúgy, mint ahogy a módosító javaslatunk esetében, 
támogassák ezt a törvénymódosító javaslatunkat, hiszen ez szolgálja azt, hogy annak a 
jogalkotói szándéknak, ami már 2012-ben is megvolt mind a Fidesz–KDNP soraiban, 
mind a Jobbik soraiban, végre érvényt szerezzen ez a törvény, amelyről mindannyian 
úgy gondoljuk, hogy a nemzeti jelképeket védeni kell.  

Köszönöm szépen, hogy meghallgattak, és remélem, támogatják. Köszönöm. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Papcsák Ferenc alelnök úr jelezte, hogy hozzá 

kíván szólni. 

Hozzászólások 

DR. PAPCSÁK FERENC (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen, 
elnök úr. Tisztelt Bizottság! Tisztelt Elnök Úr! Nem kérdés az, hiszen ön is mondta, 
képviselőtársam, hogy mi magunk is támogattuk a büntető törvénykönyvnek az 
ilyetén való módosítását. Nekem csak kodifikációs problémám van egyébként; ugye, 
az „ezek” szóhasználat a Szent Korona mellett a himnuszra, a zászlóra, a címerre is 
vonatkozna, azonban a himnusz képi ábrázolása fogalmilag például kizárt. (Apáti 
István: Nem!) Tehát én azt gondolom, picit pontosítani kellene.   

Én inkább arra tennék indítványt, és azért nem fogom tudni támogatni, mert át 
kellene gondolni kodifikáció szempontjából, hogy ez az „ezek” kifejezés erre nem a 
legszerencsésebb. Arra tennék indítványt, hogy esetleg dolgozzák át, vagy mondjuk, 
bontsák ketté, tehát akár a Szent Koronát külön törvényi tényállásban, és a 
fennmaradókat, a himnuszt, egyebeket pedig egy másik törvényi tényállásban 
nevesítsük, mert így nem tudjuk ezt megfelelőként értékelni. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Szávay István képviselő úrnak adok szót. 
 
SZÁVAY ISTVÁN (Jobbik): Köszönöm szépen. Két dolgot fűznék hozzá csak 

még az előzményekhez mint szintén előterjesztő. 
Hadd emlékeztessem önöket, hogy ez a kérdés akkor került elő még az 

Országgyűlés ülésén, amikor a címerről és a zászlóról szóló törvényről szavaztunk. 
Ennek kapcsán is felmerült ez a kérdés, hogy miért és hogyan kell védeni a nemzeti 
jelképeinket. Akkor mi kritika tárgyává tettük és egyébként nem is fogadtuk el végül a 
címerről és a zászlóról szóló törvényt, több ok miatt sem, hiszen rendkívül rossznak és 
előkészítetlennek láttuk, másrészt pedig nagyon nem tartottuk helyesnek, hogy egy 
ilyen kérdésben is mintegy egypárti állásfoglalás születik.  

Úgyhogy azt javasolnám, most meghallgatva itt Papcsák képviselő úrnak a 
véleményét is, Szilágyi képviselőtársamat is kérdezem - mert nem voltunk erre a 
helyzetre felkészülve, hogy erről egyeztetni tudjunk -, hogy ha ezt most önök nem 
fogják támogatni, akkor nem fog a Ház elé kerülni, tehát akkor ezzel sok mindent 
nincs mit kezdeni. De azért, hogy következetesek legyünk önmagunkhoz, azt 
javasolnám, illetve felvetném azt a kérdést, hogy ez egy többpárti javaslatként 
kerüljön vissza a Ház elé, ha már egyszer kritika tárgyává tettük azt, hogy nemzeti 
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kérdésekben, nemzeti szimbólumokat érintő kérdésekben önök egypárti 
törvényhozást folytatnak.  

Ha itt vannak olyan kérdések, amelyek a Szent Korona kapcsán felmerülnek 
módosító javaslatként az önök részéről, és valamilyen más formában ezek szerint ez a 
javaslat a Fidesz számára is támogatható lenne, akkor azt javaslom, dolgozzunk ki 
együtt erre egy javaslatot. Mi most nekiállhatunk, készíthetünk egy másik verziót is 
erre, idehozzuk, azt majd akkor megint le fogják valamiért önök szavazni, mert 
kodifikációs szempontból valamiért nem fogják jónak tartani. Ha előterjesztő 
képviselőtársaim is egyetért ezzel, futhatunk ezzel akár még egy kört, megágyazva 
ezzel egy olyan gyakorlatnak egyébként, amit mi már régóta követelünk, hogy ilyen 
össznemzeti ügyekben, nemzeti szimbólumokat érintő kérdésekben próbáljunk meg 
eleve konszenzusos álláspontra jutni, és egy ilyet a Ház elé hozni. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Először Papcsák alelnök úrnak adok szót, utána 

Apáti István képviselő úrnak. 
 
DR. PAPCSÁK FERENC (Fidesz), a bizottság alelnöke: Én csupáncsak arra 

teszek indítványt, hogy a Szent Koronának önmagában véve mint tárgyi 
megtestesülésnek, bár mást szimbolizál, de a lényegének, mondjuk úgy, hogy a 
korpuszának van másolata; de a himnusznak a másolata önmagában kizárt például, 
meg mint költeménynek a másolata is teljesen más. Én tehát arra tennék indítványt, 
hogy dolgozza át a képviselő úr, bontsuk ketté a Szent Koronát, illetőleg a többit, a 
zászlót, a himnuszt és a címert, mert ezeknek az esetében a másolat így nem 
értelmezhető. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Apáti István képviselő úrnak adok szót. 
 
APÁTI ISTVÁN (Jobbik): Köszönöm szépen. Kicsit talán jobban figyeljék a 

szöveget, képviselőtársaim! Azért fogalmaztak úgy az előterjesztők, hogy „ezeket vagy 
ezek mását vagy képi ábrázolását”. Tehát nem állítottuk azt, hogy mindennek van 
egyszerre képi mása vagy ábrázolása, illetőleg mása vagy másolata, de mondjuk, a 
himnusz egyfajta képi ábrázolása lehet az is, ha például egy pergamenre, akár egy 
díszesebb iratra fölvezetik a himnusznak a szövegét, akár hagyományos betűtípussal, 
akár kicsit díszesebb betűtípussal, és most hadd ne mondjam itt a Parlament falai 
között, hogy milyen módon lehet ezt szélsőségesen liberális egyéneknek meggyalázni, 
megszentségteleníteni, megbecsteleníteni. Sajnos az emberi aljasság és gonoszság 
olykor-olykor, meg a gátlástalanság határtalan.  

Tehát ha nem a „vagy” kötőszó szerepelne, akkor azt mondanám, hogy önnek 
igaza van. De mivel ez vagylagos, tehát diszjunktív és nem konjunktív módon állnak 
fel ezek a lehetőségek, mert nem így fogalmaz a normaszöveg, ezért szerintem ezt 
nyugodtan átengedhetnék most az első szűrőn. Mert ráadásul, amit ön mond, azt 
nagyszerűen lehetne kezelni módosító indítványokkal is. De ha önök e miatt a kicsit 
talán erőltetett magyarázat miatt nem akarják átengedni, akkor mégiscsak, ha nem is 
egy teljes bizottsági, de legalább egy néhány képviselő, néhány frakció közötti 
egyeztetést javasolnék, pontosan azért, hogy utána ne legyen az, hogy akár önnek, 
akár másnak, akár ízlésbeli, megfogalmazásbeli problémák miatt esetleg olyan 
aggályai merülnek föl, hogy nem engedik majd át, és akkor majd másodszor, 
harmadszor, negyedszer behozzuk. Akkor célszerűbb előtte egyeztetni, bár megint 
mondom, hogy ha még igaza is lenne önnek, vagy helyes lenne az érvelése - szerintem 
egyébként nem az, de még ha az is lenne -, akkor azt módosító indítványokkal lehetne 
kezelni az általános vitában, zárószavazás előtt; hadd ne mondjam végig a teljes 
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parlamenti metodikát. Úgyhogy át lehet ezt engedni. Mert most egy kicsit attól tartok, 
hogy Papcsák képviselő úr ugyanolyan erőltetetten, megerőszakoltan fogalmaz, mint 
fogalmazott a nyomozó hatóság. A nyomozó hatóság részéről lehet, hogy az volt a 
motiváció, hogy nem akartak ezzel foglalkozni, nem akartak dolgozni, nem akarták 
szaporítani a papírmunkát.  

Ha most nem lennék parlamenti képviselő, csak egy egyszerű, átlagos 
jobboldali szavazó, akkor nem igazán érteném, hogy ezt egy úgynevezett nemzeti 
kétharmad alatt miért nem engedik át, miért nem megy át, vagy miért nem kerül 
tárgysorozatba. Mert ne legyünk már mi is ennyire egyoldalúak, illetve ne hagyjuk, 
hogy az folytatódjon, ami történt az elmúlt huszonöt-harminc évben, hogy amikor 
külön törvény szerinti felsorolásban szereplő, vagy éppen abban nem szereplő, de 
jelentős érdekérvényesítő képességgel rendelkező nemzeti, etnikai, vallási 
kisebbségek különböző jelképeit, azok mását, képi ábrázolását különböző módon 
meggyalázták, akkor arra mindenki ugrott, gyakorlatilag nemzetközi szintű botrány 
kerekedett belőle; amikor pedig a magyarság legszentebb jelképeit, annak is az ékét, 
az ékkövét, a Szent Koronát gyalázzák, akkor pedig mindig húzzuk az időt, mert 
esetleg majd baloldalról vagy szélsőliberális oldalról különböző támadásoktól 
tartanak.  

Lépjünk át ezen a lelki, pszichés és politikai küszöbön! Fogadjuk ezt el, menjen 
be, kerüljön tárgysorozatba! Ha nem, ha ezt most önök elfektetik, akkor pedig rögvest 
üljünk neki, egyeztessünk, és nyújtsunk be egy olyan javaslatot, amely aztán biztos, 
hogy át fog menni ezeken a szűrőkön. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Szávay képviselő úrnak adok szót. 
 
SZÁVAY ISTVÁN (Jobbik): Köszönöm. Sajnálom, hogy Papcsák képviselő 

úrnál nem talál pozitív fogadtatásra a szerintem konstruktív felvetésem ennek a 
javaslatnak a közös kidolgozását illetően. Akkor azt azért hadd mondjam el, képviselő 
úr, hogy hány, de hány alkalommal előfordult, nemcsak ebben a bizottságban, máshol 
is, hogy olyan javaslatok érkeztek be fideszes képviselőktől, amiről önök maguk is 
érezték, hogy kellemetlen, nem egészen jó, kellett volna még rajta egy kicsit 
gondolkodni, s a többi, akkor mindig az volt az indoklás, hogy majd módosító 
javaslatokkal helyretesszük. Amennyiben önnek ebben a kérdésben igaza van - most 
ez ügyben picit bizonytalan lettem, hallgatva itt képviselőtársam érvelését, bár nem 
vagyok jogász -, ezt egy-két módosító javaslattal helyre lehet rakni.  

Itt most a kérdés arról szól, tisztelt fideszes képviselőtársaim, hogy fontos-e ez 
a kérdés önöknek annyira, hogy ez a parlament elé kerüljön. Az, hogy utána ennek mi 
lesz a pontos szövege, nyilván erre való a vita, erre valók a módosító javaslatok. Itt 
most arról kell dönteni, mint ahogy egyébként az előző vagy kettővel ezelőtti pontban 
a nemi esélyegyenlőséget érintő bizottság kapcsán is egyébként arról döntöttünk, 
hogy ez a Ház ülése elé kerüljön. Ezzel kapcsolatban önök is jelezték korábban, hogy 
lesz még bőven módosító javaslatuk, merthogy így, ebben a formában nem tartják 
jónak, ugyanakkor szeretnék jelezni azt, hogy magával a témával szeretnének 
foglalkozni, ezért szavazta meg legjobb tudomásom szerint az önök frakciója Szél 
Bernadett képviselő asszonynak a nemi esélyegyenlőségre vonatkozó javaslatát. Mást 
nem kérünk mi sem ennek kapcsán, mint hogy érezzék akkor már, legyenek kedvesek, 
a Szent Koronát is annyira fontosnak, mint a nemi esélyegyenlőség kérdését, hogy ez 
a Ház elé kerülhessen, és akkor a szükséges módosító javaslatokkal erről a kérdésről 
tudjunk dönteni, és valóban, a Szent Koronát mint nemzeti jelképünket 
fokozottabban és határozottabban, hatásosabban tudjuk megvédeni. Köszönöm 
szépen. 
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ELNÖK: Akkor most hadd mondjam el a személyes nyilatkozatomat, mert nem 

kívánok érdemben hozzászólni. 
Én az eddigi munkássága alapján ebből az ügyből nem szeretném kihagyni az 

igazságügy-miniszter urat. Egyébként én azt vállalom, hogy ha átdolgozásra a Jobbik 
képviselőcsoportja ezt az anyagot visszakéri, én a következő munkába kész vagyok 
személyesen beszállni. Akár úgy, hogy elmegyek az igazságügy-miniszter úrhoz. 
Nekem a Szent Korona kérdése nagyon fontos.  

Én nem értek egyet azzal az idézettel - tudom, hogy önök sem értenek egyet -, 
amelyet felolvasott Szilágyi képviselő úr a nyomozó hatóság részéről; ez a kákán is 
csomó keresése, és hajlok arra, hogy ők inkább a munka elől menekültek, és nem 
akartak ebben a dologban állást foglalni. Kész vagyok arra, hogy rákényszerítsük arra, 
hogy ne lehessen ez elől kitérni. De ezt önöknek kell eldönteni, jó? 

Kérdezem, a bizottság részéről kíván-e még valaki hozzászólni. (Nincs 
jelentkező.) Amennyiben nem, akkor megadom Szilágyi képviselő úrnak a szót 
válaszadásra. 

Szilágyi György válasza 

SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon sok 
minden elhangzott itt. A legfontosabb dolog talán, ami számomra előjött, hogy 
önöknek sem a tartalmi részével vannak problémáik, hanem bizonyos kodifikációs 
kérdések merültek fel. De úgy érzem, a parlamenti munkának pont az a lényege, hogy 
beengedünk bizonyos törvényjavaslatokat, és utána közösen, módosító javaslatokkal 
a lehető legjobbá tesszük. Én azt mondom, az előterjesztők nevében is 
nyilatkozhatom mindenképpen, hogy mi teljes mértékben nyitottak vagyunk arra, 
hogy önök olyan módosítókat nyújtsanak be, amelyek a lehető legjobbá teszik. 

Egyetlen dolgot meg kell mondanom. Én úgy láttam, és tényleg nem sértő 
szándékkal mondom, hogy Papcsák képviselő úr még mindig annyira naiv esetleg, 
hogy nem veszi figyelembe azt, hogy azok az úgymond liberális értelmiségiek, akiket a 
nemzeti jelképeink iránt fakadó gyűlöletük olyan leleményessé tesz, higgye el nekem, 
akár még a himnuszt is tudják képi megjelenítéssel mocskolni, hiszen lehet adott 
esetben a himnusz sorait is olyan kontextusban megjeleníteni, ami esetleg 
lealacsonyító lehet. Tehát mindenképpen fontos lenne, hogy védjük ezeket a nemzeti 
jelképeinket.  

Én továbbra is azt kérem önöktől, hogy engedjék be a Ház elé, és utána 
módosító javaslatokkal tegyük jobbá. Amennyiben nem fogják esetleg most 
megszavazni, akkor természetesen nagy örömmel veszem elnök úr felajánlását. Akkor 
viszont, bocsánat, tudom, hogy ez nem szokványos dolog egy bizottsági ülésen, de 
csak azt szeretném kérdezni, elnök úr milyen határidőt lát arra, hogy ezt az 
egyeztetést le tudja esetleg folytatni, és lépni tudunk ebben az ügyben. Mert nem 
szeretnénk azt, hogy esetleg még évekig húzódhasson ez az ügy, és az ügyészség és a 
nyomozó hatóság folyamatosan dobja vissza azokat a feljelentéseket, ha ilyen súlyos 
esetek történnek.  

Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. 
 
ELNÖK: Én csak azt tudom mondani, hogy ezen a héten több olyan 

törvényjavaslat van a Ház előtt, amelyet az igazságügy-miniszter terjesztett elő. 
Merem remélni, hogy vagy ma, vagy szerdán Trócsányi miniszter úr megjelenik a 
Házban, és mivel pont előttem ül, én fogok erről beszélni vele, ha ennek van értelme. 
De ennek csak akkor van értelme, ha most az előterjesztők átdolgozásra visszakérik 
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vagy halasztást kérnek; magyarul, most nem visszük döntésre a dolgot. Ezt tessenek 
megfontolni! 

 
SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Akkor, elnök úr, elfogadom az ön felajánlását és 

javaslatát, meg is köszönöm. És akkor ebben az esetben halasztást kérünk ebben az 
ügyben. 

Szavazás a döntés elhalasztásáról 

ELNÖK: Jó. Akkor tehát most határozati javaslatot terjesztek elő, hogy a 
bizottság ebben a kérdésben a döntését elhalasztja. Aki ezt a döntést támogatja, 
kérem, kézfelemeléssel szavazzon! (Szavazás.) Megállapítom, hogy a bizottság 
egyhangúlag így döntött. 

Merem remélni, hogy a héten még az ülésteremben erről a dologról fogunk 
tudni szót váltani. Köszönöm szépen.  

 
SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Köszönjük szépen. 
 
ELNÖK: Ez a kérdés tehát jelen szakaszában lezáratott. 

e) Külföldön tartózkodó, magyarországi állandó lakóhellyel 
rendelkező állampolgárok szavazati joga gyakorlásának 
megkönnyítéséről szóló H/2148. számú határozati javaslat 

Következik a külföldön tartózkodó, magyarországi állandó lakóhellyel 
rendelkező állampolgárok szavazati joga gyakorlásának megkönnyítéséről szóló 
határozati javaslat, melyet Szávay István, Vona Gábor, Farkas Gergely képviselők 
terjesztettek elő. Szávay képviselő úr fogja ellátni az előterjesztő szerepét. Meg is 
adom a szót. Parancsoljon, képviselő úr! 

Szávay István szóbeli kiegészítése 

SZÁVAY ISTVÁN (Jobbik): Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt 
Bizottság! A Magyar Állandó Értekezlet XIII. ülésén - ez tavaly novemberben volt; ez 
a magyarországi és a külhoni magyar szervezetek legmagasabb szintű egyeztető 
fóruma - szóba került számos más fontos kérdés mellett a 2014. évi különböző 
választások, mindhárom választásnak az értékelése. Szóba került ezzel kapcsolatban a 
külhoni magyarok, új magyar állampolgárok szavazati jogának kérdése, ezt üdvözölte 
a Magyar Állandó Értekezlet, és ezzel kapcsolatban szóba került a Magyarországtól 
tartósan - vagy legalábbis a szavazás napján - távol tartózkodó személyek választójoga 
gyakorlásának módja. Jellemzően azokról van szó, akik főként Nyugat-Európában 
dolgoznak, hosszabb-rövidebb ideig kint tartózkodnak, de magyar 
állampolgárságukat és magyarországi lakhelyüket nem adták fel.  

Ezzel kapcsolatban egyetértés mutatkozott a Magyar Állandó Értekezlet 
minden tagszervezete között, ezt szeretném hangsúlyozni, tehát beleértve minden 
külhoni magyar tagszervezetet, a magyar ellenzéki pártok képviselőit, a 
kormánypártokat, valamint a magyar kormányt is, hogy a szavazás mostani módja 
túlzottan nehézkes, bonyolult; illetve, bocsánat, nem is nehéz és bonyolult, hanem 
nem gördülékeny abból a szempontból, hogy akik magyarországi lakcímmel 
rendelkeznek, de a szavazás napján Magyarországtól távol tartózkodnak, azok csak és 
kizárólag a nagykövetségeken, illetve a kijelölt konzuli képviseleteken vehetnek részt 
a szavazáson. Nem tudnak levélben szavazni, nem tudnak elektronikus úton szavazni, 
nem tudnak más módon, csak és kizárólag úgy, hogy személyesen megjelennek a 
nagykövetségeken.  
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Most félretéve azt, hogy egyébként a nagykövetségek hol mennyire készültek 
fel erre, hiszen valahol sok órát kellett várakozni a szavazásra, de ezt tegyük is félre. A 
fő probléma azonban nyilván a távolság, amely még egy olyan kisebb ország, mint 
mondjuk, Ausztria esetében is már nehézkessé teszi az utazást; de gondoljunk 
Németországra, ahol két helyen lehet szavazni; vagy Nagy-Britanniára, ahol egész 
Nagy-Britanniában csak és kizárólag Londonban, és egy Skóciában élő - ahol sajnos 
meglehetősen sok hazánkfia dolgozik - számára gyakorlatilag egész napos program a 
választáson való részvétel; és akkor még az Egyesült Államokról vagy Ausztráliáról 
nem is beszéltünk. Tehát nyilvánvalóan az Országgyűlésnek, sem a kormánynak, sem 
a pártoknak nem lehet szándéka az, hogy ilyen adminisztrációs eszközökkel sokakat, 
tízezreket, százezreket gyakorlatilag távol tartson a választástól. Ezért a Magyar 
Állandó Értekezlet zárónyilatkozatába is belekerült az a pont, miszerint a jelenlévők 
egyetértenek abban, vagy a résztvevők - elnézést, mindjárt…, igen, itt van (Olvassa:) -
, „a tagszervezetek”, mármint a MÁÉRT tagszervezetei „kérik olyan lépések 
megtételét, amelyek egyszerűbbé teszik a választójog gyakorlását magyarországi 
lakcímmel rendelkezdő, de életvitelszerűen külföldön élő szavazópolgárok számára”. 
Tehát a Magyar Állandó Értekezletnek is van egy ilyen jellegű iránymutatása, amelyet 
mindenki elfogadott.  

Ezzel kapcsolatban nyújtottam be csatlakozó képviselőtársaimmal ezt a 
meglehetősen rövid és meglehetősen általánosan fogalmazó országgyűlési határozati 
javaslatot. Ez gyakorlatilag arról szól, hogy a Magyar Állandó Értekezlet egyfajta nem 
kötelező érvényű, szimbolikus, de mégis erővel bíró határozatát egy valós közjogi 
tartalommal bíró határozattá formáljuk át, annak érdekében, hogy ez a jogalkotási 
módosítás, a szükséges jogszabály-módosítások megtörténhessenek. Határidőt sem 
szabtunk ebben a javaslatban, megpróbáltuk szándékosan minél általánosabban 
megfogalmazni, hogy ez valóban minden parlamenti párt, illetve a kormány 
egyetértésével is találkozhasson, ugyanakkor tükrözze azt a szándékot, amelyet a 
Magyar Állandó Értekezlet tagszervezetei egységesen megfogalmaztak. 

Ezzel együtt szeretném tehát kérni a tisztelt bizottságot a határozati javaslat 
támogatására. Köszönöm. 

S nagyon köszönöm elnök úrnak, illetve Papcsák képviselő úrnak, hogy az 
előző kérdésben érdemi vita bontakozhatott ki itt a bizottságban, nem pusztán 
letudtuk egy szavazással az egész kérdést. Úgyhogy tisztelettel hadd legyen annyi 
kérésem, hogy amennyiben valamilyen rejtélyes oknál fogva, korábbi véleményükkel 
ellentétben mégsem támogatnák most ezt a határozati javaslatunkat, akkor 
szeretném, ha erről valamilyen vita vagy párbeszéd kibontakozhatna, vagy ha erre 
esetleg előzetesen valamilyen indoklást kaphatnánk, hiszen erre szavazás után nem 
lenne lehetőség. Amennyiben pedig az eddigieknek megfelelően támogatják a 
javaslatot, akkor azt előre is köszönöm képviselőtársaim nevében is. Köszönöm 
szépen. 

Hozzászólások 

ELNÖK: Én is köszönöm szépen. Csak arra szeretném figyelmeztetni, képviselő 
úr, hogy a bizottság meghallgatta tavaly év végén Patyi András választási bizottsági 
elnök urat és Pálffy Ilonát, a Választási Iroda elnök asszonyát. Mind a ketten 
kifejtették álláspontjukat a választási eljárással kapcsolatban, és én határozottan 
emlékszem, miszerint Patyi András azt a nyilatkozatot tette, hogy őneki 
törvénymódosítási elképzelései vannak.  

Ugye, ez egy olyan dolog - én is ott voltam ezen a MÁÉRT-ülésen, valóban, az 
összes magyar oldalon lévő, kormány, ellenzék, kormányzó pártok részéről nem volt 
ezen vita, hogy ezzel valamit tenni kell -, én azért emlékeztetem, hogy milyen 
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cirkusszal alakult ki ez a választójogi törvénymódosítás. Azt hiszem, annak most nincs 
értelme, legalábbis bennem ez fogalmazódik meg, hogy annak nincs értelme, hogy 
Patyi András ezen ígérete után mi hozzunk egy olyan határozatot, hogy a kormány 
dolgozza ki. Patyi András dolgozik rajta; föl kellene venni vele a kapcsolatot. Ez az én 
álláspontom. 

Kérdezem a bizottságot. Papcsák alelnök úr kíván hozzászólni. 
 
DR. PAPCSÁK FERENC (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen. Ezt 

szerettem volna én is mondani. Amikor elnök urat meghallgattuk itt, akkor egészen 
konkrétan beszéltünk ezekről a kérdésekről. A beszámolója kifejezetten tartalmazta 
ezt; ha jól emlékszem, valamelyik képviselőtársunk az ellenzék oldaláról - talán 
Bárándy Gergely - kifejezetten kérdezte is a levélben való szavazást. Tudom, hogy ez 
nem érzelmi kérdés, hogy ez tetszik nekem vagy nem tetszik, de most így fejezem ki 
magam: nekem a levélben való szavazás nem igazán tetszik. Én a szabályozást 
leginkább abban az irányban tudnám elképzelni, hogy a mai informatikai rendszerek 
vannak olyan színvonalúak, akár itt a magyarorszag.hu-n keresztül minden magyar 
állampolgár rendelkezhet belépési kóddal, és így tovább, tehát ott lehet egy ilyen 
szavazási rendszert kialakítani, kialakíttatni, amelyen keresztül tudnak szavazni 
külföldön élők.  

A levélben szavazással az a probléma, hogy gyakran előfordulhat az, hogy 
mondjuk, Magyarországon tartózkodó ember úgy tekinti magát, mint ha külföldön 
lenne, miközben nincs is külföldön, és itt szavaz. Úgyhogy adott esetben, ha 
továbbgondolja, képviselő úr, arra gondolok, hogy akár szavazatvásárlásra is 
felhasználható, hogy nincs külföldön az illető - mondjuk, egyes társadalmi csoportok, 
akiket esetleg megkeresnek ezzel (Zaj.), és így tovább. Tehát a levélben szavazás 
technikája nem feltétlenül egyszerű, és azt gondolom, inkább adhat visszaélésre 
alkalmat. Nyilván meg lehet határozni ennek is egy szigorú rendjét. Én a közös 
gondolkodást is abba az irányba vinném el, hogy az elektronikus szavazás rendszerét 
alakítsuk ki. Kifejezetten ígéretet tett erre Patyi professzor úr, hogy ezeken a 
kérdéseken dolgoznak.  

Ezért nem fogom tudni támogatni, bár magával a szabályozással egyetértek, 
hogy a kormány foglalkozzon ezekkel a kérdésekkel. És nemcsak ezzel a kérdéssel 
egyébként, mert azon a meghallgatáson én magam a választással kapcsolatban több 
olyan kérdést vetettem fel, ami érdemes arra, hogy foglalkozzunk vele; ilyen akár az 
ajánlócédulák gyűjtése. Itt láthatóan a magyar államnak nagyon sokkal, 
százmilliókkal tartoznak, mondjuk így, politikai szervezetek, amelyek indultak a 
választáson, és így tovább. Tehát ezeket a kérdéseket át kell gondolni, hogy hogyan és 
miként fogjuk rendezni. 

Én tehát azt tudom önnek mondani, hogy mivel ezen az elnök úr dolgozik, 
azért fogok tartózkodni ebben a kérdésben, mert a választási eljárásról szóló törvény 
be fog ide jönni. Én az elektronikus szavazást tartanám célszerűnek, ha ebbe az 
irányba mennénk el. A levélben szavazással nem értek egyet a magam részéről. 
Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Apáti képviselő úrnak adok szót. 
 
APÁTI ISTVÁN (Jobbik): Köszönöm szépen. Meglehet, hogy az én 

gondolkodásom halad a borzasztó leegyszerűsödés irányába, bár nem hiszem 
egyébként. Az egyik nem zárja ki a másikat. Amely dolgokról vagy tényekről a 
kormánypárti képviselők beszélnek, akár elnök úr, akár Papcsák képviselő úr is, ami 
itt van a határozati javaslatban, az egyik nemhogy kizárná, hanem erősíti a másikat.  
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Tudomásom szerint Patyi úr nem tud törvényjavaslatot benyújtani az 
Országgyűléshez. Valószínűleg az ő munkáját a kormány munkájába lehetne 
beintegrálni, vagy egyéni képviselői indítványként, vagy kormányjavaslatként jönne 
be a Ház elé. Tehát az, amit Patyi András elkezdett, az a munka, amelyet ő elkezdett, 
illetve folytat, egyáltalán nem veszne kárba, hiszen pontosan azért kérné fel az 
Országgyűlés a kormányt, hogy ezt a munkát kezdje el, illetőleg záros határidőn belül 
fejezze is be. Tehát Patyi András munkáját nem tennénk tönkre, nem tennénk 
hiábavalóvá. Ezzel pusztán csak ráerősítenénk, mintegy megjelenítenénk az 
Országgyűlés munkájában a MÁÉRT-en hozott összpárti, sokpárti javaslatot. 

Azon persze már lehet vitatkozni, hogy levélben szavazni, elektronikusan az 
interneten, vagy esetleg milyen más módon. Nyilván nekünk sem az volt a célunk 
ezzel a javaslattal, hogy pusztán csak a kijelölt konzuli képviseletek számát 
sokszorozzuk, és ezáltal rövidítsük azt a ráfordított utat, időt és pénzt, amelyet a 
gazdasági menekültjeink, gyakorlatilag a gazdasági kényszerből külföldre távozott 
honfitársaink el kell hogy szenvedjenek vagy rá kell hogy áldozzanak erre. Tehát 
nyilván nem csak erről van szó, mert akkor ezt írtuk volna bele.  

Úgyhogy arról már lehet egyébként vitatkozni, hogy a levélben való 
szavazásnak milyen visszaélési lehetőségei vannak, bár a mai technikai színvonalat és 
egyes hackerek tudását ismerve azért akár az interneten való szavazásnak is lehetnek 
egyébként kockázatai. Biztosan lehet ezeket minimalizálni vagy majdhogynem 
kizárttá tenni, ez informatikai szaktudást igényel.  

Csak arról akarom tehát meggyőzni önöket, hogy fogadják ezt el. Így ugyanúgy 
Patyi András munkája is hasznos lesz, meg mindenkinek a munkája hasznossá válik, 
hasznosulhat, aki ebben a munkában részt akar venni. Én semmifajta kizárást nem 
látok.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kíván még valaki szólni? Szávay képviselő úrnak 

adok szót. 
 
SZÁVAY ISTVÁN (Jobbik): Köszönöm szépen. Egyrészt nagyon sajnálom, hogy 

Papcsák képviselő úr a levélszavazással kapcsolatos aggályait nem mondta el akkor, 
amikor az előző törvény módosítását egyáltalán elfogadtuk és a levélben szavazás 
lehetőségét mintegy 500 ezer határon túli magyar állampolgár előtt megnyitottuk.  

A pénzre meg nem is kívánok reagálni. Ha volt valaki, aki ezt meglehetősen 
sokszor elmondta és felhívta rá a figyelmet, akkor azok mi voltunk, hogy nem jó az a 
törvényi szabályozás, amelyik ilyen tágra nyitja az indulás lehetőségét, és hogy azokat 
a pénzeket a magyar állam a kamupártoktól soha az életben be nem fogja hajtani, 
mint ahogy ez egyébként nem is történt meg. 

Ami a konkrét esetet illeti, Apáti képviselőtársam azt mondja, hogy a két dolog 
nem zárja ki egymást, mármint a javaslat elfogadása és Patyi professzor úrnak a 
munkája. Egyrészt nem zárja ki egymást, másrészt viszont nem is feltételezi egyik a 
másikat, képviselőtársaim! Itt most arról van szó, még egyszer elmondom, hogy a 
Magyar Állandó Értekezlet hozott egy döntést, egy határozatot. Ezt szeretnénk, ha a 
Ház elé kerülne, és ebből egy közjogilag is releváns döntés és kötelezettség 
születhetne. Az, hogy Patyi András professzor úr dolgozik a választójogi törvénynek a 
módosításán - amit nyilván nem is ő fog tudni benyújtani egyébként a parlamentben, 
teszem hozzá; vagy tévedek?, remélem, ott azért még nem vagyunk, hogy ő be fogja 
tudni nyújtani, hanem mondjuk, vagy a kormány, vagy rosszabb esetben néhány 
fideszes képviselő -, ez még nem jelenti azt, hogy az a munka, amelyet ő elvégez, vagy 
az ő munkájában ezek a kérdések, amelyekről a Magyar Állandó Értekezlet döntött, 
meg fognak majd jelenni. Patyi professzor úr arról beszélt, hogy szükséges a 
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törvénynek a több szempontból való módosítása, de ez még egyáltalán nem jelenti 
azt, hogy ő olyan javaslatot fog letenni, ami egyébként megegyezik azzal a 
véleménnyel, amelyet a Magyar Állandó Értekezlet a külföldön tartózkodó, 
magyarországi lakóhellyel rendelkező állampolgárok szavazati joga gyakorlásának a 
megkönnyítéséről hozott. Tehát a kettő, képviselőtársaim, egyáltalán nem ugyanaz. 

Innentől kezdve tehát meglehetősen mondvacsináltnak érzem azt az érvelést, 
hogy miért akarják a javaslatunkat elutasítani. Mi a garancia arra, hogy abban a 
következő módosítócsomagban, amelyet Patyi professzor úr dolgoz ki - és nem 
tudom, ki fog a Ház elé hozni -, mi a garancia arra, mondja meg, Papcsák képviselő 
úr, hogy Patyi professzor úrnak a munkája, az ő módosító javaslatai tartalmazni 
fogják azokat a kérdéseket, amelyekre a Magyar Állandó Értekezlet utalt, és amit 
egyébként ott nemcsak hogy a kormánypártok, hanem a kormány képviselői is 
támogattak? Erre semmi garancia nincs. Amennyiben önök ezt a javaslatot nem 
fogják, nem ebben a formában, bármilyen formában elfogadni vagy egyáltalán a Ház 
elé engedni, azt mi nem tudjuk, egészen egyszerűen nem tudjuk másként értékelni, 
mint hogy valójában nincs meg a szándék a kormánypártokban arra vonatkozóan, 
hogy ennek a több százezer, jórészt egyébként gazdasági okokból külföldön 
tartózkodó magyarnak a számára a választójog gyakorlását megkönnyítsék. Ha ezt 
nem fogják támogatni, nem fogjuk tudni egész egyszerűen ezt másképp értelmezni. 
Amennyiben persze valamilyen garancia nincs arra vonatkozóan, hogy Patyi rektor úr 
ilyen irányba fogja a saját munkásságát vinni, amire meg természetesen semmilyen 
garancia nem lehet. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kíván-e még valaki szólni? Teleki képviselő úrnak 

adok szót. 
 
TELEKI LÁSZLÓ (MSZP): Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt 

Bizottság! A Magyar Szocialista Párt is támogatja az előterjesztést, épp azon indokok 
miatt, ami elhangzott, hogy a MÁÉRT-on született egy olyan döntés, amely ezt 
megalapozza. Illetve, ha jól emlékszem, Patyi András professzor úr is azt mondta, 
hogy ezzel a kérdéssel foglalkozni kell. Konkrétan megemlítette, hogy a külföldi 
szavazatok leadását, illetve a határon túli magyarok szavazását jobban kellene 
szabályozni, annak érdekében, hogy jobban hozzáférhető legyen a szavazás számukra 
is. Ezért tehát a Szocialista Párt támogatja ezt az előterjesztést. Köszönöm. 

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

jelentkező.) 
Elárulom, én azért fogok tartózkodni, mert egyszerűen nem vagyok hajlandó 

abba a játékba belemenni, hogy akár a kormány, akár a Választási Bizottság elnöke 
tesz egy ígéretet, hogy valamit kidolgoz, és akkor én jövök okostóniként, és elkezdem 
piszkálni, hogy de azonnal, de azonnal, de azonnal! (Szávay István: Nincs benne 
határidő!) Bízzunk benne! 

Én egyébként azt vetettem föl, azt javasoltam, hogy föl kellene venni Patyi 
Andrással a kapcsolatot, Patyi András nyitott minden képviselő felé, és akkor 
meggyőződhet arról, akár még Szávay képviselő úr is, hogy ennek a kérdésnek a 
megoldása terén Patyi András gondolkodik valamin vagy nem gondolkodik semmin. 
És ha azzal jön vissza a bizottsághoz, hogy lepattant Patyi Andrásról, mert Patyi 
András ezt a kérdést nem akarja, nem tudja vagy nincs szándékában megoldani, 
akkor azt hiszem, nekünk valamin gondolkodni kell. De addig én, legalábbis erre való 
hivatkozással nem támogatom. Azért mondom előre, mert utólag nem tudom 
indokolni. 
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Kíván-e még valaki hozzászólni? Szávay képviselő úrnak szót adok. 

Szávay István válasza 

SZÁVAY ISTVÁN (Jobbik): Köszönöm, elnök úr, csak röviden. Ha jól értem, 
most gyakorlatilag azt kéri tőlünk is elnök úr, hogy most azért tekintsünk el ettől, 
vagy azért fölösleges, mert higgyünk a kormány szavának? Hát már bocsánat, de 
ellenzéki képviselőként azért láttam én már itt karón varjút, meg az elmúlt pár évben 
egy jó néhány dolgot! Most pusztán arra várni, hogy azért, mert a kormány egyszer 
megígérte, hogy ezt meg fogja csinálni, hát, hajjajjaj, tele van már a padlás ígéretekkel 
csak az elmúlt kormányzati ciklusból, de a mostani félből is! 

Én megértem elnök úr álláspontját, meg köszönöm, hogy legalább kifejtette, 
mert erre sem szokott mindig sor kerülni, hogy egyáltalán érdemben tudunk 
dolgokról beszélni, úgyhogy ez mindenképpen üdvözlendő.  

De én továbbra is úgy gondolom, hogy a két dolog az égvilágon semmiben nem 
zárja ki egymást, képviselőtársaim. Van egy határozatunk, vigyük tovább; nincs benne 
határidő, nincs szó „azonnalról”, elnök úr, ahogy ön fogalmazott, hogy piszkáljuk, 
hogy azonnal csinálja, csinálja - semmilyen határidő nincs. Még az sincs benne, hogy 
a ciklus végéig dolgozza ki. Ennél általánosabban nem lehetett volna fogalmazni! 
Arról van szó, hogy egyetértünk-e azzal, amit a MÁÉRT-on elmondtunk, valóban 
akarjuk-e, hogy a szabályozás ilyen formában megszülessen, vagy megpróbáljuk 
elkenni valamilyen formában, meg az egész dolgot most azzal elszabotálni, hogy 
akkor én szaladgáljak Patyi Andráshoz. Hát, nem fogok Patyi Andráshoz szaladgálni, 
ne haragudjanak! 

Arra vagyunk kíváncsiak, hogy tartják-e önök magukat a szavukhoz és a 
korábbi álláspontjukhoz vagy nem. Nagyon úgy néz ki, hogy nem. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Én tartom magam a szavamhoz; én az imént elmondtam, hogy 

hogyan fogok szavazni. Kérdezem a bizottság többi tagját, kíván-e még valaki 
hozzászólni. (Nincs ilyen jelzés.) Nem. 

Szavazás a tárgysorozatba vételről 

Kérdezem, ki támogatja a határozati javaslat tárgysorozatba vételét. 
(Szavazás.) Megállapítom, hogy 3 igen. Ki van ellene? (Szavazás. - Nincs ilyen.) Ilyet 
nem látok. Ki tartózkodott? (Szavazás.) Megállapítom, hogy 6 tartózkodás mellett a 
bizottság nem vette tárgysorozatba a határozati javaslatot. Köszönöm szépen. 

f) A lakáscélú hitelekből eredő követelések okán fizetésképtelenné 
vált természetes személyek helyzetének átfogó rendezéséről szóló 
H/2229. számú határozati javaslat 

Az utolsó képviselői indítvány, amelyről még döntenünk kell, a lakáscélú 
hitelekből eredő követelések okán fizetésképtelenné vált természetes személyek 
helyzetének átfogó rendezéséről szóló határozati javaslat. Az előterjesztő Z. Kárpát 
Dániel képviselő úr, köszöntöm a bizottság nevében. Amennyiben ki kívánja 
egészíteni vagy magyarázatot kíván hozzáfűzni, megadom a szót, parancsoljon! 

Z. Kárpát Dániel szóbeli kiegészítése 

Z. KÁRPÁT DÁNIEL (Jobbik): Köszönöm a szót, elnök úr. Nagy tisztelettel 
köszöntöm a bizottság összes kedves megjelent tagját és munkatársaikat is. 
Igyekszem nem visszaélni a bizottság tagjainak türelmével, a tekintetben, hogy csak 
nagyon röviden egészíteném ki azt az indítványt, amelyik egyébként egy többéves 
huzavona végére próbál, ha nem is pontot, de legalább valamilyen írásjelet tenni. 
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2010-től már a KDNP és más pártok esetében is kampányelemként merült fel 
az úgynevezett magáncsőd elképzelése, amely több országban családi csődvédelem, 
magáncsőd, egyéb elnevezések alatt, különböző ismérvek mentén fut. A Jobbik 
javaslata egy kicsit és némiképp eltér attól, amit a kormányzó pártok egyike az utóbbi 
hónapokban is hangoztatott, de ennek örülünk; legalább itt van az asztalon ez a 
határozati javaslatunk. Nagyon sajnáljuk, hogy az a javaslat, ami egyébként 
végigturnézta a médiát az utóbbi hónapokban, sajnos még nem került vitatható 
állapotba, és nem hozott döntést róla még a parlament. Éppen ezért az alapprobléma 
sajnálatos módon fennáll, jelen pillanatban is több mint 130 ezer olyan szerződésről 
tudunk, amelynek tulajdonosa már több mint 90 napja nem képes fizetni. Ily módon 
olyan megoldást kell kidolgozni az érintettek számára, amely kedvezőbb helyzetbe 
hozza az önhibájukon kívül bajba kerülteket.  

Az is tudvalevő, hogy a pénzintézetek, bankok egy 15-35 százalék közötti sávon 
tudják ezeket a követeléseket általában értékesíteni. Tehát egy magáncsőd típusú 
megoldással, bár ez nem szempont számomra, de még a hitelező pénzintézet is 
jobban járhat akkor, ha átstrukturálja ezt a tartozást, egy hosszabb futamidővel, 
alacsonyabb törlesztőrészlettel, a család törlesztő képességéhez igazodva sikerül végre 
egy eredeti állapot felé tartó valamit visszaállítani.  

Két fontos ismérvet szeretne a Jobbik a tisztelt kormánypárti képviselők 
figyelmébe ajánlani, akár csak ebben a vitaszakaszban annak érdekében, hogy a saját 
javaslatuk kimunkálásánál legyenek erre figyelemmel. Az egyik az úgynevezett 
kirendelt csődgondnokuk és a mi családsegítő koncepciónk közötti különbség. A 
Jobbik egyértelműen azt tartja életszerű megoldásnak, ha nem dönti el egy kirendelt 
csődbiztos, hogy a gyerek tanulhat, vagy az idős családtag gyógykezelésére jut-e pénz 
vagy nem jut pénz, hanem bizony egy ingyenesen kirendelt, jogvégzett családsegítő 
segít közvetíteni a pénzintézettel szemben. Tehát itt elsősorban az újratárgyalás 
folyamatánál érezzük azt, hogy a legtöbbet lehet segíteni a károsultakon.  

Másodsorban pedig nagyon fontos megjegyeznünk, hogy az elszegényedés 
nagyon sokszor kéz a kézben jár a munkahely elvesztésével, akár mindkét szülő 
részéről egy családmag esetében. Ilyen helyzetben pedig az ingyenes átképzési 
programok felé való közvetítéssel kell és lehet javítani az érintett család helyzetén.  

A Jobbik határozati javaslata tehát azt célozza meg, hogy a kormány ilyen 
típusú megoldások kidolgozása mentén dolgozza ki a saját koncepcióját is. Elég tág 
teret hagyunk erre. Nyilvánvaló, hogy egy keretrendszert tettünk le az asztalra. Éppen 
ezért az a kérésem, ne az legyen az egyetlen érv, hogy a saját 
boszorkánykonyhájukban már a saját koncepciójukon dolgoznak, hiszen erre 
sajnálatos módon Magyarország választói négy és fél éve várnak, és anélkül, hogy 
bárkinek a munkáját kritizálni szeretném, hiszen ettől itt tartózkodnék egy 
konstruktív megoldási javaslat indoklása kapcsán, szeretném figyelmükbe ajánlani, 
hogy ez a kérdés bizony megoldásért kiált, és az a négy és fél év, amelyet közösen a 
magyar politikum elpazarolt e tekintetben, azt vetíti előre, hogy el kellene indulni 
végre valamerre. Nem fél év múlva, nem egy év múlva, nem a sajtóban, hanem itt, 
ezen bizottság előtt, vagy pedig a Parlament falain belül. Köszönöm a lehetőséget. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Tekintettel arra, hogy érdemben szeretnék 

hozzászólni, átadom az ülés vezetését Papcsák Ferenc alelnök úrnak.  
 

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

elnök úrnak. 
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DR. RUBOVSZKY GYÖRGY (KDNP), a bizottság elnöke: Tisztelt Képviselő Úr! 

Emlékeztetni szeretném arra, hogy a vasárnapi nyilvántartásért a 
Kereszténydemokrata Néppárt öt évig küzdött, és nem hagyta abba, mígnem most 
eljutottunk odáig, hogy törvény van arra, hogy március 15-étől a családok 
visszakapják a közös pihenőnapjukat. Ugyanez a családi csőd. Három és fél éve 
számtalan érdek-képviseleti szervvel, hivatallal, mindenkivel folyó egyeztetés 
szövegszerűen készül, és a benyújtás előtt állunk közvetlenül. 

Én biztos, hogy ellene fogok szavazni ennek a határozatnak, mert azt az 
előrehaladott munkát nem akarom megakasztani azzal, hogy elkezdődjön egy 
kormányhatározat arról, hogy mi legyen, mit csináljon a kormány, holott a 
kereszténydemokraták már letették az asztalra, már részletkérdésekről nyilatkozott 
Rétvári Bence, Harrach Péter és Bagdy Gábor főpolgármester-helyettes, aki a párton 
belül tulajdonképpen a referense ennek a családi csőd kérdésének.  

Erre a határozati javaslatra természetesen fel fogom hívni a pártom 
boszorkányhájában dolgozó embereket, hogy figyeljenek oda, és ami ebből 
hasznosítható, azt próbálják beolvasztani. De én úgy érzem, hogy ezen már túl 
vagyunk, és erre való hivatkozással sikerült azt is elérnünk, hogy volt már ehhez 
hasonló kezdeményezés a Házban, és a kereszténydemokraták megkapták azt a 
lehetőséget, hogy tovább folytassák a munkájukat. Mondom, pillanatnyilag 
tudomásom szerint ott tartunk, hogy a normaszöveg benyújtás előtt áll. Köszönöm 
szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kíván valaki hozzászólni? Igen, parancsoljon, 

Apáti képviselő úr!  
Visszaadom az ülés vezetését elnök úrnak. 
 

(Az ülés vezetését dr. Rubovszky György (KDNP), a bizottság elnöke veszi át.) 
 
APÁTI ISTVÁN (Jobbik): Köszönöm szépen. Megint kísértetiesen hasonló a 

helyzet. Egyszerűen nem is értem - illetve értem, de mégsem értem. Pont azért nem 
értem ezeket az indokokat, mert erőltetettek, megerőszakoltak.  

Itt most egy határozati javaslatról van szó, nem törvényjavaslatról; a kettő 
közötti különbséget, úgy hiszem, senkinek nem kell bemutatni. 

Másrészt pedig, elnök úr, ha eddig vártak öt évet meg négy és fél évet 
különböző javaslatok átpasszírozárása, akkor mi a garancia arra, hogy nem kell erre 
újabb éveket várni? Ha esetleg Orbán Viktor miniszterelnök úr vagy a Fidesz 
valamelyik felső vezetője egy hétfő reggel úgy ébred fel, akkor vagy nem fogják 
benyújtani ezt a törvényjavaslatot, vagy ha benyújtják, akkor esetleg majd hosszú 
ideig, mondjuk, parkolópályára kerül, vagy esetleg a hatálybalépést fogják kitolni. 
Tehát számos olyan akadály tornyosul még akár a családi csődvédelemmel 
kapcsolatos javaslat előtt, amelyet talán önnek, ekkora parlamenti pályafutás után 
jobban kellene ismerni; bizonyára jobban is ismeri amúgy, mint például jómagam. 
Tehát egyáltalán nem vagyok nyugodt afelől, hogy ha benyújtás előtt áll a javaslat, 
akkor ez már, hurrá, meg is oldja a problémát, mert hát pont ön mondta, hogy hány 
évet kellett arra várni, hogy idáig is eljussunk. 

Másrészt pedig itt azért nem csak arról van szó, hogy van akár 130 ezer olyan 
család vagy 130 ezer családnak egy része, amelynek nem oldották meg a problémáját 
az eddig elfogadott javaslatok. Az már csak hab a tortán, és ezt most van először 
lehetőségem elmondani - hiszen a januári svájcifrankárfolyam-elszállás idején nem 
volt lehetőség sem plenáris ülésen, sem bizottsági ülésen elmondani ezt az álláspontot 
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-, abszolút józan paraszti észből fakadóan, hogy egy elképesztően hazug és hamis 
kormánypropaganda folyik, mert nyilván a 325-re elszállt svájcifrank-árfolyamhoz 
képest a 256,50 forintra való forintosítás ilyen összevetésben, ilyen 
összehasonlításban kedvez az ügyfeleknek. No de hát ahhoz képest, hogy amikor önök 
kormányra kerültek 2010-ben, olyan 196-200 forint környékén állt az árfolyam, már 
sokkal kedvezőtlenebb a devizahitelesek sorsa vagy helyzete, illetőleg sokkal 
magasabb törlesztőrészletet kell így fizetniük, mint amit egyébként jogos lenne. Nem 
beszélve arról, hogy ha a Jobbik javaslatát elfogadták volna, hogy mindenkinek a 
felvételkori árfolyamon kellene forintosítani, az a sokszor 160-180 forintos árfolyam 
között, időnként még 160 alatti árfolyamon felvett hitel és a 256,5 forintos 
árfolyamon való forintosítás viszonya egészen érdekes. Önök tehát természetesen 
visszaélnek az emberek rövid emlékezetével, a sajnos nagyon rövid, jóval európai 
átlag alatti módon rövid magyar választói emlékezettel. Másrészt persze lehet ezt a 
325 forinthoz, a mostani, 256-nál magasabb árfolyamhoz képest sikerként értékelni - 
ahhoz képest természetesen még akár siker is -, de ahhoz képest, hogy milyen 
lehetőséget szalasztottak el a kétharmados fölényük, az előző ciklusban izmosabb, a 
mostaninál izmosabb kétharmados erőfölényük, politikai, gazdasági érdekérvényesítő 
képességük ismeretében, arról azért érdemes megemlékezni ezen bizottsági ülés 
keretei között is.  

Ráadásul kifejezetten, azt mondom, nem is gyengítik, hanem erősítik egymást 
a határozati javaslatban foglaltak, és az, amit egyébként elnök úr elmondott. Mert ha 
most nagyon jó szándékú vagyok, és azt mondom, hogy valóban, elhiszem azt, hogy 
ebből rövidesen benyújtott törvényjavaslat lesz, és azt néhány héten, esetleg néhány 
hónapon belül el is fogadja az Országgyűlés, kihirdeti a köztársasági elnök, 
mihamarabb hatályba lép; tehát ha mindezeket előfeltételezem, akkor sem kellene ezt 
a határozati javaslatot elfektetni, nyugodtan lehetne támogatni, egyfajta 
konstruktívabb irányba tudnánk ezáltal elmenni. Nemcsak azért, mert sikerélmény 
lenne, mondjuk, egy jobbikos előterjesztés, pláne egy ilyen társadalmi horderejű 
jobbikos előterjesztés elfogadása, hanem azért, mert az önök presztízsét nemhogy 
csökkentené, egyenesen növelné az, ha időnként képesek lennének központi 
ukázoktól mentes - ezt a szót nem pont elnök úrnak mondom egyébként -, 
nagyvonalú gesztusokat gyakorolni, ráadásul olyan kérdésben, amely magyar 
családok, magyar emberek százezreit, ha nem millióit érinti a mai napig. Tehát 
időnként nyugodtan lehetne egyfajta gesztusgyakorlás irányába is elmozdulni, pláne 
egy olyan kérdésben, amelynek az alappontjában nincs is vita egyébként az 
ülésteremben helyet foglalók között. Köszönöm. 

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

Bizottság! A Magyar Szocialista Párt azt gondolja, hogy mindenképpen támogatja, és 
nem azért, mert a Jobbik terjesztette elő, és nem gesztust akar gyakorolni, hanem 
több mint 130 ezer embernek, családnak akarnánk ezzel a határozati javaslattal 
segítséget nyújtani. Ezért tehát természetes, hogy támogatja. Azért is, mert több 
esetben is a Magyar Szocialista Párt is a magáncsőd intézményét már megemlítette, 
és azt gondolja, hogy ennek az intézménynek el kell érnie a lakosságot. Ezért tehát mi 
támogatni fogjuk az előterjesztést. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kíván még valaki hozzászólni? (Jelzésre:) Nem 

kíván válaszolni az előterjesztő, akkor határozathozatal következik. 
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Szavazás a tárgysorozatba vételről 

Kérdezem, ki támogatja a H/2229. számú határozati javaslat tárgysorozatba 
vételét. Aki támogatja, kérem, kézfelemeléssel szavazzon! (Szavazás.) Megállapítom, 
hogy 3 igen. Ki van ellene? (Szavazás. - Nincs ilyen.) Ilyet nem látok. Ki tartózkodik? 
(Szavazás.) Megállapítom, hogy 5 tartózkodás mellett a bizottság nem vette 
tárgysorozatba. 

Köszönöm szépen, képviselő úr.  
Tisztelt Bizottság! Most eljutottunk oda, hogy az 1. napirendi pontot ezzel 

befejeztük, tehát a tárgysorozatba vételről szóló kérdéseket.  

Az MSZP képviselőcsoportjának megkeresése Kövér László 
házelnök 2014. december 23-ai ülésvezetése tárgyában  
(IUB/57-1/2014.)  
(Állásfoglalás kialakítása az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. 
törvény 61. §-a szerinti eljárásban) 

Most következik az MSZP képviselőcsoportja által előterjesztett megkeresés: a 
Kövér László házelnök december 23-i ülésvezetése tárgyában szóló ügyrendi 
határozati javaslat. 

A napirendről levételt a bizottság már elutasította, a zárt ülés kérdéséről pedig 
- mint ígértem - akkor most tárgyalunk. Az országgyűlési törvény azt mondja, hogy 
„ha minősített adat, személyes adat, üzleti titok, törvény által védett más adat 
védelme érdekében szükséges, az országgyűlési bizottság zárt ülést rendel el”, és itt 
van egy kritikus mondat: „Nem rendelhető el az országgyűlési bizottság zárt ülése, ha 
a javaslattevő nem nevezi meg konkrétan az (1) bekezdés szerinti adatkört, amelyhez 
tartozó adat vagy titok védelme indokolja a zárt ülés elrendelését.”  

Én jelen pillanatban úgy ítélem meg, nincs lehetőség arra, hogy zárt ülést 
rendeljünk el. De kérem, hogy Teleki képviselő úr szíveskedjen nyilatkozni. 

 
TELEKI LÁSZLÓ (MSZP): Tudomásul veszem, elnök úr, hogy nyílt ülés lesz. 
 
ELNÖK: Tudomásul veszi a képviselő úr; akkor nyílt ülésen tárgyalunk tovább. 

Az elnök bevezetője 

Tisztelettel, a Házbizottság zárt ülésen tárgyal, úgyhogy onnan nekem nincs 
lehetőségem különösebb információkat kihozni, de ez a kérdéskör a Házbizottság 
előtt is szóba került. Hozzáteszem, én a Házbizottságban bejelentettem, hogy 
napirendre tűzzük ennek az ügyrendi eseti döntésnek a megtárgyalását a mai napra. 

Én a munkatársak által elkészített javaslatot, amely mindannyiunk számára ki 
lett adva, tartom fent. Ezzel kapcsolatban kérdezem, kíván-e valaki hozzászólni. 
Teleki képviselő úrnak adok szót. 

Hozzászólások 

TELEKI LÁSZLÓ (MSZP): Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt 
Bizottság! Azt gondolom, azon a napon, amikor elhangzott ez a bizonyos mondat, 
amelyet a házelnök úr mondott Gőgös Zoltán képviselő úrnak, az a mi olvasatunkban 
mindenképpen kimeríti az országgyűlési törvénynek azt a paragrafusát, amely a 
részrehajlás nélküli ülésvezetésre vonatkozik. Ezért tehát mi továbbra is azt kérjük, 
amit az indítványunkban beadtunk, hogy a bizottság foglaljon állást, annak ellenére, 
hogy valóban, a házbizottsági ülésen elhangzottak alapján, amit elmondtak számomra 
is, ott a házelnök úr azt mondta, hogy valószínűleg bocsánatot fog kérni, elnézést fog 
kérni Gőgös Zoltántól, ami végül is megnyugtatja a képviselő urat, viszont a Magyar 
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Szocialista Pártot nem teljes mértékben. Azért nem, mert már nagyon sok esetben 
hallhattunk különböző olyan mondatokat, amelyek sértették egyes képviselőknek a 
személyét vagy éppen a frakciónkat. Ezért tehát azt gondoljuk, hogy ebben a 
kérdésben mindenképpen nem csak a képviselőt, hanem a frakció egészét is 
megsértette ezzel a mondattal, ezért tehát fenntartjuk azt, amit a pártelnök, illetve 
frakcióvezető úr előterjesztett.  

Kérjük elnök urat, hogy ha lehetséges, ebben ön is fejtse ki az álláspontját, de 
azt kérem, a bizottság fogadja el ezt a javaslatot, amelyet a bizottság elé 
terjesztettünk. Még egyszer szeretném kifejezni abbeli aggályomat, hogy ha és 
amennyiben további precedenst fognak teremteni az ilyen és ehhez hasonló 
mondatok az ülésvezető elnök részéről, akkor azt gondolom, a parlament méltóságát 
nem tudjuk teljes mértékben megóvni. Ezért tehát a parlament méltósága 
tárgykörében is, azt gondolom, fontos odafigyelnünk, hogy ne hangozzanak el 
hasonló mondatok, amely mondatot nem szeretnék idézni. 

Utolsó gondolatom: abban az esetben, hogy ha egy hirtelen elragadtatott 
mondat lett volna, és ha nem teszi hozzá a nevét is a képviselőnek az elnök úr, akkor 
talán még, azt mondom, sokkal jobban lehetett volna kezelni ezt a dolgot, de név 
szerint meg lett említve Gőgös Zoltán, ezért tehát fenntartjuk azt a javaslatot, amelyet 
a frakcióvezető úr átküldött önöknek. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Tisztelettel, érdemben szeretnék a kérdéshez 

hozzászólni, úgyhogy átadom az ülés vezetését Papcsák Ferenc alelnök úrnak. 
 

(Az ülés vezetését dr. Papcsák Ferenc (Fidesz), a bizottság alelnöke veszi át.) 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Az ülés vezetését átvettem. Megadom a szót elnök 

úrnak. (Budai Gyula visszatér a terembe.)  
 
DR. RUBOVSZKY GYÖRGY (KDNP), a bizottság elnöke: Köszönöm szépen. 

Kérem szépen, a Házbizottság azzal lett szórakoztatva, hogy a különböző ülésvezetési 
elszólásokat olvasták föl, és a végén kiderült, hogy az elnök megnyilvánulása volt a 
legenyhébb az elmúlt időszakban az összes többihez képest. (Derültség.)  

Ez az eseti állásfoglalás szerintem nagyon korrekt. Az ülésen felszólaló Fónagy 
János beszédjébe Gőgös Zoltán képviselő úr kétszer vagy háromszor - meglehetősen 
durva módon - kiabált bele, és tulajdonképpen ezzel provokálta ki az elnöknek ezt a 
megnyilvánulását. Hozzáteszem, az is benne van, és ezt az elnök is kifejtette a 
Házbizottságban, hogy a Szocialista Párt részéről olyan folyamatos viselkedési 
problémák merülnek fel, amivel kapcsolatban Harangozó frakcióvezető-helyettes úr, 
sőt Hiller alelnök úr is ígéretet tett, hogy a frakcióülésen szóba fogja hozni. Ezek után, 
bár nem beismerve bűnösségét, az elnök tett egy olyan ígéretet, hogy ahhoz, hogy a 
stíluson megpróbáljon javítani, a levezető elnökök stílusán, ő példát mutat; nem érzi 
magát bűnösnek - szerintem nem is az -, de ennek ellenére a nyilvánosság előtt meg 
fogja követni Gőgös Zoltán képviselő urat, hogy ne érezze magát személyében 
sértettnek. Ezzel az ő álláspontja nem változik egy jottányit sem a rendfenntartás és a 
renitenskedések tekintetében.  

Tehát az én álláspontom az, hogy az elnöki iránymutatás akkor lesz 
példamutató, az elnök ezt akkor teszi meg, ha a bizottság őt a vád alól felmenti. És 
ezért támogatom azt, hogy ezt az eseti állásfoglalást a bizottság fogadja el, mert ezek 
után az elnök nem beismerő vallomást tesz, hanem irányt szab, és én azt hiszem, hogy 
ezzel a Ház stílusán sokat tudunk segíteni. Ezért én ezt meg fogom szavazni, és kérem 
képviselőtársaimat, hogy szintén szavazzák meg. Köszönöm szépen. 
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Apáti képviselő úré a szó, és visszaadom az 

elnöklés jogát elnök úrnak. 
 

(Az ülés vezetését dr. Rubovszky György (KDNP), a bizottság elnöke veszi át.) 
 
APÁTI ISTVÁN (Jobbik): Köszönöm szépen. Hát, ez egészen elképesztő, 

tisztelt elnök úr! Ha jól értem, akkor Kövér László házelnök úr formálisan hajlandó 
bocsánatot kérni, de mivel nem érzi magát bűnösnek, tehát a tudata nem fogja át 
annak a súlyát, amit művelt - amit egyébként rendszeresen művel az elmúlt években, 
az a sok esetben szélsőségesen részrehajló ülésvezetés, amit ő előad -, akkor nyilván 
nem is őszinte a bocsánatkérés, csak a sajtónak, a sajtónyilvánosságnak, a 
formaságoknak szól. Másrészt pedig az, hogy feltételhez köti, hát, az meg egyenesen 
már egyfajta kényszerítő, zsaroló potenciálnak az alkalmazása.  

Másrészt pedig, valóban érdekes ez a politika. Soha nem hittem volna, hogy 
valaha egy baloldali képviselő, szocialista képviselő védelmében fogok felszólalni 
(Derültség.), most mégis ezt teszem. (Dr. Papcsák Ferenc: Alakul ez! - Derültség.) 
Nem alakul, nem! (Dr. Rubovszky György: Már készen van.) A becsület! Biztos 
megvan nektek is ez a kifejezés: a becsület. A becsület meg az ember igazságérzete 
megkívánja akkor is, és egyébként megtenném bármilyen színű képviselővel 
kapcsolatban, ha fideszesről lenne szó, akkor a fideszes mellett is kiállnék, ha az 
alapvető emberi normák meg az erkölcsi normák ezt megkövetelik. Nem tehetek róla, 
ilyen vagyok, ez a helyzet. Most azért hadd próbáljam meg végigmondani! 

Ebben itt most nemcsak azt kell látni, hogy most egy baloldali képviselőt ért 
sérelem, mert egyébként szokott érni liberális képviselőt is, mondjuk, a 
szocialistáknál liberálisabb személyeket is ilyen sérelem, szokott érni minket, 
jobbikosokat is. Ha hajlandóak picit őszinték lenni, akár kamerák előtt, akár kamerák 
nélkül, azért amit Kövér László házelnök úr 2010 májusa óta előad, azt azért 
megsüvegelnék Közép-Ázsiában is meg több más helyen is igen rendesen! Ő 
rendszeresen részrehajló; amikor bal lábbal kel fel, keveset alszik, vagy én nem 
tudom, olyan a lelki állapota, amilyen - ebbe nem szeretnék most belemenni -, akkor 
rendszerint belerúg az ellenzék valamelyik képviselőjébe. Miközben folyamatosan szó 
nélkül hagyja azt az elképesztő csatazajt, azt a kozák lovasezredet idéző csatazajt, amit 
sokszor a rakoncátlankodó, kisfiúk módjára rendetlenkedő kormánypárti képviselők 
előidéznek. (Dr. Vitányi István: Novák Elődre gondoltál?) Az valahogy soha nem éri 
el a házelnök úr ingerküszöbét, ezért is mondom, hogy részrehajló, mert ha őket is 
leteremtené - talán ha egyszer került ilyenre sort, amikor már olyan szintű volt ez a 
lovasezredszerű zaj, hogy már ő sem bírta (Dr. Vitányi Iván: Hogy nem hallatszott 
még Novák Előd hangja sem.); egyetlenegy ilyenre emlékszem az elmúlt közel öt 
évből -, de ez valahogy nem kelti föl az érdeklődését, azt nem látja, nem hallja, nem 
érzékeli. De amikor az ellenzéki képviselők sokszor jogos elégedetlenségüknek adnak 
hangot, adott esetben pont a kövéri házvezetési gyakorlattal szemben vagy gyakorlat 
miatt, akkor pedig őket rögtön leteremti. Több alkalommal humoros megjegyzéseket 
is valami elképesztő cinizmussal értékel, kihasználva azt a helyzetet, visszaélve azzal a 
helyzettel, hogy ő a házelnök. Talán jobb lett volna egyébként, ha annak idején neki 
államtitkári vagy miniszteri tisztséget adnak, mert akkor máshol tudná lefárasztani 
magát, meg máshol tudná kifejteni vagy becsatornázni ezeket az energiáit. Mert úgy 
hiszem, a kormánypárti padsorokban azért vannak olyan nyugodt, higgadt 
vérmérsékletű, korrekt ülésvezetésre képes és alkalmas képviselők, akik ezt a 
feladatot sokkal tökéletesebben és részrehajlástól mentesen tudnák végrehajtani.  



 27 

Nem hiszem, hogy akár Balczó Zoltántól, akár az utóbbi közel egy évben 
Sneider Tamástól bármifajta részrehajlást tapasztalnának. Ha ilyen történne, akkor 
biztos, hogy őszintén, nemcsak formálisan, hanem tartalommal is megtöltve 
bocsánatot kérnénk vagy bocsánatot kérnének. Hiszen itt már nem arról van szó, 
tisztelt képviselőtársak, hogy mindenkinek lehet rossz napja, mindenkinek 
kicsúszhatnak szerencsétlen mondatok vagy szavak a száján, emberek vagyunk, ez 
bárkivel megtörténhet. Itt arról van szó, hogy Kövér László notórius, különös és 
többszörös visszaeső ebben a tekintetben, és ezt látható élvezettel teszi egyébként. 
Számára valamifajta kéjszerű érzést vagy kéjes kielégülést jelent az, hogy 
folyamatosan meggyalázhatja, megalázhatja a különböző ellenzéki képviselőket. És 
kérdezem, hogy ha egy adott ellenzéki képviselő, akár esetleg ha ő is tényleg felelős 
vagy hibás a történtek miatt, de olyat tesz, ami Kövér László végtelenül szubjektív 
ízlésével nem találkozik - és most azt mondjuk, hogy ez a „duguljon el” kifejezés végül 
is elmegy, ez nem is probléma; és nyilván most jelentősen túlzok, ezt szeretném is 
mondani, hogy radikálisan sarkítok -, akkor mi lesz a következő? Egy vascsővel vagy 
baseballütővel lerohan, és akkor intézkedik azokkal szemben, akik neki nem 
szimpatikusak? Mert tudom, hogy Kövér Lászlónak az az álma, hogy száz százalékban 
csak fideszes képviselők üljenek az ülésteremben, és akkor nem kell foglalkozni 
ezekkel a súlyos tehertételt jelentő ellenzéki képviselőkkel. Tehát tudom, hogy neki ez 
a vágyálma! (Dr. Papcsák Ferenc: Nekünk is. - Derültség.) Mondjuk, erről a 
vágyálmáról le kell hogy mondjon szerencsére, ez nem fog megtörténni. Csak arra 
kérem önöket, főleg Rubovszky képviselő urat, mert ugyanolyan régi motoros, mint 
Kövér László, és nincsenek illúzióim a tekintetben, hogy ilyen korú házelnökök vagy 
ilyen korú emberek, politikusok meg tudnak változni, de hátha - kíséreljük meg a 
lehetetlent is, legalább egy picikét próbálja meg mérsékelni magát Kövér házelnök úr 
a következő bő három esztendőben! Sokszor tényleg nem az ember képviselői, 
politikusi mivoltát sérti, hanem egész egyszerűen az emberi méltóság mély 
megalázása az, amit ő sokszor előad, amit senki nem köteles eltűrni, sem Kövér 
Lászlónak, sem Orbán Viktornak, sem senki másnak. 

Erre szeretném felhívni a figyelmet, és hogy szabjunk már gátat ennek… (Dr. 
Papcsák Ferenc: Novák Elődnek…) Novák Elődnek sem, adott esetben. Én teljesen 
korrekt és objektív vagyok. Ha pont az előbb nevezett képviselőtársam esetleg olyat 
tesz, ami mondjuk, esetleg önöket háborítja fel, jogosan - volt ilyen, igen, volt ilyen -, 
akkor higgyék el, hogy én is el szoktam beszélgetni Előddel, és ugyanezeket el 
szoktam neki mondani. Itt egyébként nincs különbség. (Budai Gyula: Jó 
beszélgetések lehetnek, de semmit nem használ. - Dr. Vitányi István: Falra hányt 
borsó!) Azért tapasztalhatunk javulást. Ha Kövér úr is ennyit javul (Dr. Vitányi 
István: Sokat javult a Facebook-oldala is.), akkor elég jól el tudunk beszélgetni 
legközelebb.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Budai Gyula alelnök úrnak adok szót. 
 
BUDAI GYULA (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen. (Apáti 

István: Örülök, hogy Budai Gyulát felhergeltem egy kicsit.) Nem! Tisztelt 
képviselőtársam, elég rég ismerjük már egymást.  

Ahogy hallgattam, amit mondott, abból legalább két dolog volt, ami miatt 
önnek bocsánatot kellene kérnie a házelnök úrtól. Majd elemezze ki, amit elmondott! 
Én ezt az ön becsületére bízom. 

De a becsületnél van egy sokkal fontosabb dolog: a tisztelet. És higgye el, hogy 
ez hiányzik. Nem tisztelik a házelnököt, sokszor nem tisztelnek senkit. (Apáti István: 
Kicsoda? Kik?) Azok a bekiabálók, akikkel kapcsolatban esetleg most is beszélünk. Én 
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nem mondok olyat, hogy Gőgös Zoltán notórius bekiabáló, mert az. (Derültség. - 
Apáti István: Akkor mégiscsak mondtad!) Így van. Önök elég közel ülnek egymáshoz 
ott Gőgös képviselőtársunkkal (Apáti István: Ti ültettetek! - Derültség.), és szerintem 
azért szoktak figyelni egymásra, hogy milyen kijelentések hangzanak el. Én Novák 
Elődöt nem akarom idehozni, mert az bohóc kategória, amit ő művel. (Apáti István: 
Tiszteletet!) Igen, azt gondolom, hogy ő nem tiszteli a házelnököt azzal, amit művel. 
Meg nem tiszteli a képviselőtársait; ezek szerint önt sem tiszteli, mert elbeszélgetnek, 
és Novák Előd ott folytatja, ahol abbahagyta, sőt, szerintem inkább visszafelé fejlődik 
ezen a téren. (Derültség. - Apáti István: Most Kövér Lászlóról volt szó! Nem kell 
elkenni!) Nem, itt az Országgyűlés becsületéről, ahogy ön mondta, meg az 
Országgyűlés tiszteletéről lenne szó! És azok a bekiabálások egyébként, amelyekről 
most vitatkozunk, pártok nélkül, pontosan ezt csorbítják. 

Én tehát azt gondolom, mindenkinek önmérsékletet kellene mutatni, de 
mindenkinek egyébként; lehet, hogy többet kellene Novák Előddel beszélgetni, és 
valóban el kellene gondolkozni ezeken a dolgokon. 

Azt gondolom, az, hogy a házelnök úr nyilvánosan bocsánatot fog kérni Gőgös 
Zoltántól, én nem nagyon támogatom házelnök úrnak ezt az elképzelését, mert én ott 
voltam azon az ülésen, és a sokadik alkalom után hangzott el ez a „duguljon el” című 
történet, mert már egyszerűen kezelhetetlen volt a helyzet. Nem tudom, 
képviselőtársam is emlékszik-e erre a szituációra. Tehát én azt gondolom, 
mindenkinek önmérsékletet kellene tanúsítania ebben a dologban. 

Nem azért mondtam el Apáti képviselőtársamnak, István, neked ezt az egész 
dolgot, hogy most akkor egy ilyen parttalan vita alakuljon ki. Azt gondolom, ezt ti is 
érzitek, érzi az MSZP, érzi mindenki, és szerintem mindenki a saját háza táján tegyen 
rendet ebben. Nektek nem lesz könnyű (Derültség.), Előd azért egy komoly kihívást 
jelent. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Szeretném, ha nem Novák Előd viselt dolgairól 

tárgyalna az Igazságügyi bizottság (Derültség.), még mindig Kövér László ügyében 
van napirenden az eseti állásfoglalás. Úgyhogy én ezt javasolom, de ettől függetlenül 
megadom a szót Apáti Istvánnak; remélem, hogy a kérésemet betartja. 

 
APÁTI ISTVÁN (Jobbik): Igen, köszönöm szépen. Valóban, itt nem Novák 

Előd politikai pályafutásáról tartunk bizottsági ülést, nem erről szól a napirendi pont, 
nem erről szól a vita. És higgye el nekem Budai képviselő úr, hidd el nekem, Gyula, 
hogy ha Kövér Lászlótól ez tényleg egy egyedi, kirívó, „rossz napom van” típusú, 
karácsony szentestéje előtt egy nappal megtörténő kirohanás lett volna, amikor 
esetleg elege volt már az egész évből, emberileg megérteném, még ha ettől 
súlyosabbat vagy durvábbat mondott volna is. Én is falusi gyerek vagyok, nem 
szoktam fennakadni egy-egy, ettől sokkal csavarosabb kifejezésen vagy cikormányos 
mondaton sem. Itt azt kell látni, hogy ő ezt folyamatosan előadja 2010 májusától 
kezdve.  

És tartom azt a kijelentésemet, legfeljebb egy kicsit finomítom, hogy nekem az 
az érzésem, hogy sok esetben ebben ő örömét leli. Tehát neki az tetszik, hogy ő onnan 
a magaslatokból megmondhatja és leoltogathat képviselőket, csak azért, mert ezeknek 
a képviselőknek a pártállása, hozzászólásának tartalma vagy éppen korábbi vagy 
eddigi politikai tevékenysége neki nem tetszik. Tehát én a legteljesebb korrektség és 
objektivitás mellett mondtam azt, amit mondtam, és egyáltalán nem is foglalkoznék 
ezzel az esettel, ha ez már nem az n+1-edik lenne az ő pályafutását illetően. És azért 
arra is felhívom a figyelmet, hogy nagyon nagy különbség Novák Előd és Kövér László 
között, hogy Novák Előd nem a Magyar Országgyűlés elnöke, nem Magyarország 
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harmadik számú… (Dr. Vitányi István, Vigh László: Hála istennek!) Hasonló 
reakciókra számítottam (Derültség.), de higgyétek el, mi is tudnánk sorolni több 
olyan képviselőt a ti frakciótokból, akiket különböző okoknál fogva ugyanígy ki 
lehetne pellengérezni, meg különböző kifejezésekkel illetni. Mi is tudnánk, nekünk is 
elég gazdag a szókincsünk, elég jól körbe tudnánk ragozni egy-két viccesebb fideszes 
képviselőt, mégsem tesszük meg ezt egyébként. De ezt csak azért mondom, mert 
mondjátok ezt Elődnek akkor, amikor itt van; úgy korrekt, ha úgy bokszolunk, hogy 
itt van a másik fél is, és akkor lehet erről egy érdemi… (Budai Gyula: Én mondom 
neki folyamatosan.) Hát akkor jó, akkor szemtől szembe megy! Csak engem ez egy 
kicsit zavar… Én annak örülnék, ha Kövér László is itt lenne egyébként.  

Úgyhogy én azért támogatom ezt az MSZP-s felvetést, mert ennek valahogy 
egyszer véget kell vetni, be kell fejezni, pont azért, hogy ne ilyen, hanem ettől sokkal 
fajsúlyosabb kérdésekkel töltsük a drága időt. Köszönöm szépen. 

Szavazás az eseti jellegű állásfoglalásról 

ELNÖK: No, tisztelettel, ha további hozzászólás nincs, az állásfoglalás az 
asztalon van; kérdezem, ki az, aki egyetért ezzel az eseti jellegű állásfoglalással. Aki 
egyetért, kérem, kézfelemeléssel szavazzon! (Apáti István: Várjunk, egy pillanat! Ez 
most a Tóbiás-féle, ugye? - Közbeszólások: Nem, dehogy!) Az állásfoglalás ki lett 
adva. (Apáti István: Mind a kettő állásfoglalás!) Tisztelettel, mindenkinek ki lett 
adva előre az anyag, erről szavazunk. Ezt terjesztettem elő a bizottság elé, más 
javaslat jelen pillanatban nincs a bizottság előtt, úgyhogy csak erről tudunk szavazni. 

Kérem, hogy aki a kiosztott állásfoglalást támogatja, szíveskedjen 
kézfelemeléssel szavazni. (Szavazás.) Megállapítom, hogy ez 7 igen. Ki van ellene? 
(Szavazás.) Hárman vannak ellene; tartózkodni nem tartózkodott senki. A bizottság 
tehát az állásfoglalást elfogadta. 

Ezzel a napirendünk megtárgyalását elvégeztük. 

Egyebek 

Nem tudom, az „egyebek” kérdésében bárkinek van-e hozzászólása. (Apáti 
István: A következő ülés várhatóan mikor lesz?)  

Tisztelt Bizottság! Ezen a héten további ülés nem lesz. A jövő heti bizottsági 
üléssel kapcsolatban annyit tudok mondani, hogy most átállunk az új munkarendre; 
ez most azt jelenti, hogy most hétfőn ugyan még nem az új munkarend lesz érvényes. 
Merthogy a pénteki és a hétfői egy önálló ülés lesz, azzal, hogy ma csak a hétfő-
szerdát fogadjuk el; ezt pénteken reggel fogjuk elfogadni, ezért arra kérek készülni, 
mert pénteken a Házban nagy szavazások lesznek.  

A jövő héten két variáció van: vagy hétfőn délelőtt megpróbálunk ülést tartani, 
vagy csütörtökön. Melyik a jobb? (Többek: Hétfő!) Ugye, itt részletes vitákról kell 
dönteni. (A jelenlévők egymás között egyeztetnek.) 

Arra teszünk kísérletet, hogy hátha hétfőre össze tudjuk hozni az összes jövő 
heti feladatot. És akkor maradjunk abban, hogy a jövő héten hétfőn délelőtt 
találkozunk. Most fenyegetőzni fogok: az új munkarend szerint a hétfői plenáris 
ülések vagy 10-kor, vagy 11-kor fognak kezdődni, a B-heteken. Mert ugye lesz egy A-
hét és lesz egy B-hét. Az A-héten van három ülésnap, hétfő, kedd, szerda 
(Közbeszólások: Csütörtök.) - az nem valószínű; van, amikor lesz csütörtökön is -, 
utána pedig B-héten hétfőn, akkor viszont nem kell határozatképesség. Tehát akkor 
nagyon foghíjas lesz a Ház, azokra a B-hetes hétfőkre nemigen szabad nekem 
bizottsági ülést tűzni, mert kicsi az esély a határozatképességre.  
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Jó, igyekszünk hétfő délelőttre a következő ülést kitűzni. Most még nem az új 
ülésrend szerint fog menni ez a hétfő. Például a jogállási törvényhez nagyon sok 
módosító javaslat érkezhet, és nekünk a részletes vitáról kell dönteni.  

Az ülés berekesztése 

Köszönöm szépen, ezzel a mai ülést berekesztem. Köszönöm a jelenlétet.  
 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 6 perc)  
  

Dr. Rubovszky György 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Prin Andrea 


