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Napirendi javaslat  

1. a) Az alapvető jogok biztosának és helyetteseinek tevékenységéről 2013 címmel 
benyújtott beszámoló (B/101. szám)  
(Kijelölt bizottság) 
(Tárgyalás) 
b) Az alapvető jogok biztosának és helyetteseinek 2013. évi tevékenységéről szóló 
beszámoló elfogadásáról szóló országgyűlési határozati javaslat (B/100. szám) 
(Döntés bizottsági önálló indítvány benyújtásáról)  
 

2. A népesség személyi, családi és lakásviszonyainak minta alapján történő 2016. évi 
felméréséről szóló törvényjavaslat (T/3410. szám) 
(Részletes vita a HHSZ 44-45.§-a alapján) 
(Kijelölt bizottságként)  
 

3. A Nemzeti utasadat-információs rendszer létrehozása érdekében és a bűnügyi, 
illetve rendészeti tárgyú együttműködés keretében történő információcsere 
szabályozásával összefüggésben szükséges egyes törvények módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/3404. szám)  
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján  
(Vitához kapcsolódó bizottságként)  
 

4. Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről:  
 
a) Az állami adóhatóság áfacsalásokkal kapcsolatos szervezeti és eljárási 
hiányosságait vizsgáló bizottságról szóló országgyűlési határozati javaslat 
(H/1758. szám)  
(Dr. Szél Bernadett, dr. Schiffer András, Schmuck Erzsébet, Ikotity István, 
Sallai R. Benedek (LMP), Kiss László, Bangóné Borbély Ildikó, Korózs Lajos, 
Demeter Márta, dr. Józsa István, Tóbiás József, Lukács Zoltán, dr. Harangozó 
Tamás Attila, dr. Tóth Bertalan, Hiszékeny Dezső, dr. Bárándy Gergely, 
Kunhalmi Ágnes, dr. Szakács László, dr. Legény Zsolt, Heringes Anita, Tukacs 
István, Harangozó Gábor István, Teleki László (MSZP), Farkas Gergely, Dúró 
Dóra, dr. Staudt Gábor, Z. Kárpát Dániel, Novák Előd, dr. Gyüre Csaba, 
Szilágyi György, Szávay István, Bana Tibor, Kepli Lajos, Vágó Sebestyén, dr. 
Lukács László György, Ander Balázs, Kulcsár Gergely, Gyöngyösi Márton, 
Magyar Zoltán, Mirkóczki Ádám, Hegedűs Lorántné, Sneider Tamás, Volner 
János, Egyed Zsolt, Apáti István (Jobbik), Fodor Gábor, Szabó Szabolcs, 
Szelényi Zsuzsanna és Kónya Péter (független) képviselők önálló indítványa) 
 
b) Az egyes törvényeknek a terrorcselekmények hatékonyabb megelőzéséhez 
szükséges módosításáról szóló törvényjavaslat (T/2796. szám)  
(Dr. Szél Bernadett és dr. Schiffer András (LMP) képviselők önálló indítványa 
 
c) Az állambiztonsági múlt átláthatóvá tételéről szóló törvényjavaslat (T/2856. 
szám)  
(Dr. Schiffer András (LMP) képviselő önálló indítványa)  
 
d) Egyes törvényeknek a közhatalmat gyakorló politikusok és közpénzekkel 
gazdálkodók vagyonnyilatkozat-tételi szabályainak átalakítását szolgáló 
módosításáról szóló törvényjavaslat (T/2860. szám)  
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(Dr. Schiffer András (LMP) képviselő önálló indítványa)  
 
e) Az országos politika rendszerváltást követő meghatározó szereplői 
állambiztonsági múltjának vizsgálatáról, valamint a magyar vonatkozású orosz 
levéltári anyagok kutathatóságáról szóló határozati javaslat (H/2862. szám) 
(Dr. Schiffer András (LMP) képviselő önálló indítványa)   
 
f) A nők esélyegyenlőségét szolgáló egyes törvénymódosításokról szóló 
törvényjavaslat (T/2457. szám)  
(Dr. Oláh Lajos (független) képviselő önálló indítványa)  
 
g) Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
módosításáról szóló törvényjavaslat (T/2924. szám)  
(Dr. Vadai Ágnes és Varju László (független) képviselők önálló indítványa  
 
h) Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/2952. szám)  
(Dr. Vadai Ágnes és Varju László (független) képviselők önálló indítványa) 
 
i) Az állampárti vezetők és a diktatúra állambiztonságának hivatalos 
állományának egyes közhivatalok viseléséből való kizárása érdekében 
szükséges törvénymódosításokról szóló törvényjavaslat (T/2863. szám)  
(Dr. Schiffer András (LMP) képviselő önálló indítványa)  
 

5. 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  
Dr. Vas Imre (Fidesz)  
Dr. Bárándy Gergely (MSZP)  
Teleki László (MSZP)  
Dr. Apáti István (Jobbik)  
Szávay István (Jobbik)  
 

Helyettesítési megbízást adott   
Vigh László (Fidesz) dr. Vas Imrének (Fidesz)  
Demeter Zoltán (Fidesz) dr. Budai Gyulának (Fidesz)  
Varga József (Fidesz) dr. Papcsák Ferencnek (Fidesz)  
 

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

Meghívottak 

Hozzászólók   
Dr. Schiffer András (LMP) országgyűlési képviselő  
Dr. Oláh Lajos (független) országgyűlési képviselő  
Varju László (független) országgyűlési képviselő  
L. Simon László államtitkár (Miniszterelnökség)  
Dr. Székely László alapvető jogok biztosa  
Dr. Szalayné dr. Sándor Erzsébet biztoshelyettes  
Dr. Szabó Marcel biztoshelyettes  
Dr. Péterfalvi Attila, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 
Hatóság elnöke  
Dr. Stauber Péter főosztályvezető (Belügyminisztérium)  
   
 

Megjelent   
Pető Gabriella (Belügyminisztérium)  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 3 perc)  

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása 

DR. RUBOVSZKY GYÖRGY (KDNP), a bizottság elnöke, a továbbiakban 
ELNÖK: Köszöntöm a bizottság megjelent tagjait. Köszöntöm a munkatársakat, az 
érdeklődőket és kiemelt tisztelettel köszöntöm a biztos urat és a helyetteseit.  

A következőt szeretném elmondani. Vigh László képviselő urat helyettesíti Vas 
Imre és Varga József képviselő urat helyettesíti Papcsák Ferenc alelnök úr. Egyéb 
helyettesítésről nem tudok. Megállapítom, hogy a bizottság határozatképes. (Dr. 
Papcsák Ferenc: Demeter Zoltánt Budai Gyula! Csak még nincs itt a 
meghatalmazás.) Jó, akkor Demeter Zoltánt Budai Gyula alelnök úr fogja 
helyettesíteni. Reményeim szerint perceken belül meg fogom kapni a meghatalmazást 
is, de akkor már a határozathozatalokban ez így fog történni. 

A napirend módosítására vonatkozó indítvány 

Tisztelt Bizottság! A napirenddel kapcsolatban kétfajta indítvány van. Van egy 
általam kiküldött írásbeli előterjesztés, amelyhez én is szeretnék kiegészítést fűzni. 
Azon kívül kiosztásra került dr. Bárándy Gergely képviselő úr által előterjesztett 
napirend-kiegészítési indítvány, amely három törvényjavaslat felvételéről szól. 
Először a Bárándy Gergely-féle előterjesztéssel kapcsolatban szolgálati 
közleményként csak annyit szeretnék elmondani, hogy meghúztunk egy határvonalat 
a beérkezett tárgysorozatba-vételi kérelmek tekintetében, hogy melyek azok, 
amelyeket muszáj ma tárgyalni, melyek azok, amelyeket 16-án tárgyalhatunk. 16-án 
Péterfalvi Attila hivatalvezető úr meghallgatását és ennek a három törvényjavaslatnak 
arra a napra való felvételét terveztem én. Természetesen a tisztelt bizottság fog 
dönteni a napirendről. Azért szeretném kérni esetleg Bárándy Gergelytől, hogy 
fogadja el a 16-át, mert meglehetősen hosszú a mai bizottsági napirendünk, de ez csak 
egy olyan kérés, amit a képviselő úr vagy elfogad, vagy nem.  

Azt szeretném elmondani, hogy történt egy adminisztratív hiba, nevezetesen 
az, hogy a bizottsági restanciajegyzékben nem szerepel a T/2863. szám alatt 
előterjesztett állampárti vezetők és diktatúra állambiztonságának hivatásos 
állományának egyes közhivatalok viseléséből való kizárása érdekében szükséges 
törvények módosításáról szóló törvényjavaslat, amelynek előterjesztője Schiffer 
András képviselő úr. Tekintettel arra, hogy én az írásban előterjesztett 
napirendemben a c) és az e) pontok alatt ilyen napirendi pontokat terjesztek elő, ezzel 
kapcsolatban az a napirend módosítására vonatkozó indítványom, hogy ezt a 2863-
ast tűzze a bizottság napirendjére. Ugyanakkor a c), e) és ez a pótlólag felvett pont 
együttes vita során bonyolódjon le, de külön szavazzunk valamennyiről. Ennyi a 
napirend-módosítással kapcsolatos indítvány, ami eddig beérkezett.  

Kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy kíván-e még valaki a napirend-
kiegészítéssel vagy módosítással kapcsolatban megszólalni. (Dr. Bárándy Gergely 
jelentkezik.) Bárándy Gergely képviselő úrnak adok szót. 

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

Bizottság! Azt gondolom, az mindenki számára tiszta, hogy a korrupcióellenes 
küzdelemben minden nap számít, de ezt a hat napos csúszást, úgy gondolom én is, 
még el lehet fogadni, annál is inkább, hogy ebben a hátra lévő hat napban talán a 
kormánypárti képviselők érdemben tudják és kívánják is tanulmányozni a 
javaslatainkat. Ahogy én most ezt a gesztust gyakorlom, ez a tartalmi tárgyalásnál 
adott esetben viszonzásra talál. Elnök úr, akkor visszavonom a kérelmemet, azzal, 
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hogy ha az elnök úr igényli ezt, ahogy meg is tette, hétfőn napirendre vesszük. 
Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Nagyon szépen köszönöm. Tehát a Bárándy Gergely képviselő úr által 

kért három napirendi pont a március 16-án délelőtt, fél 11-re tervezett bizottsági ülés 
napirendjére tervezem én, majd a bizottság eldönti. (Dr. Vitányi István megérkezik.) 
Akkor a napirenddel kapcsolatos vita egy része megoldódott.  

A napirend elfogadása 

Tisztelettel indítványozom, hogy a c) és e) pontokat, valamint a 2863. számú 
napirendi pontot egyben tárgyalja a bizottság. Először is vegyük fel a 2863. számú 
javaslatot napirendre, mert összefügg a napirenden lévő másik kettővel. Aki ezt 
támogatja, kérem, kézfelemeléssel szavazzon! (Szavazás.) Megállapítom, hogy 
egyhangúlag elfogadta a bizottság.  

Aki az együttes tárgyalásra vonatkozó indítványomat elfogadja, az is, kérem, 
kézfelemeléssel szavazzon! (Szavazás.) Megállapítom, hogy ezt is egyhangúlag 
elfogadta a bizottság. 

Az alapvető jogok biztosának és helyetteseinek tevékenységéről 
2013 címmel benyújtott beszámoló 

Az alapvető jogok biztosának és helyetteseinek 2013. évi 
tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról szóló B/100. számú  
országgyűlési határozati javaslat 

Tisztelt Bizottság! Most következik az alapvető jogok biztosának 
meghallgatása. Szeretném elmondani, hogy a meghallgatás során a biztos úr és a 
helyettesei is fognak, feltételezem, hozzászólni. Én egy rövid ismertetőt kérek tőlük. 
Azon kívül arról kell döntenie a bizottságnak, hogy támogatja-e, hogy az Országgyűlés 
ezt a beszámolót fogadja el. Ezzel kapcsolatban kiosztottuk a határozati javaslatokat, 
azokról kell majd döntenie a tisztelt bizottságnak. Most megadom a szót a biztos 
úrnak. Tessék, parancsoljon!  

Dr. Székely László szóbeli kiegészítése 

DR. SZÉKELY LÁSZLÓ alapvető jogok biztosa: Elnök Úr! Elnökhelyettes Urak! 
Tisztelt Bizottság! Hölgyeim, Uraim! Nagyon köszönjük a lehetőséget, hogy 2009 óta 
először ennek a 2013. évi jelentésnek a tárgyalására sor kerül. 

Rendkívüli év volt ez abból a szempontból, hogy szeptember 23-án választott 
meg a parlament ebben az évben az alapvető jogok biztosának, így a saját nevemben 
körülbelül a tárgyév egynegyedéről tudok számot adni. Az ezt megelőző időszakban 
elődöm munkásságának tükrét látják önök a jelentésben. Vaskos kötet, és ha 
hozzáveszik a DVD-mellékletet is, akkor további 3300 oldalnyi jelentést, illetve 
állásfoglalást találnak, amiben eligazodni már komoly jogászi felkészülést igényel. 

Maga a 2013-as év a hivatal működése szempontjából átlagosnak tekinthető, 
közel 7000 panaszbeadvány érkezett, és csak azért, hogy munkatársaim 
teljesítményét önök előtt is ismertessem, megjegyzem, hogy 2012-höz képest 2500-
zal több ügyet fejeztek be. Mindössze 850 körül volt azon ügyek száma, amely 2013-
ról 2014-re az elhúzódó vizsgálat miatt átnyúlt. Ez az év azért volt ilyen sikeres, mert 
az ezt megelőző átalakítása a hivatalnak, illetve annak a közjogi helyzetnek, amiben az 
új alapjogi biztos és helyetteseinek a státusa meghatározásra került, ez volt a 
bemutatkozó év tulajdonképpen. Úgy tűnik, hogy sikeres volt, mert nagyon jók az 
ügyfeldolgozási statisztikái, mutatói a hivatalnak. Tették ezt a munkatársak úgy, és 
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teszik azóta is, 2014-ben és most már lassan 2015-ről is mondhatom, hogy jelentősen 
bővült a hivatal munkaterhe azzal, hogy a közérdekű bejelentések intézését a 
hivatalra bízta a jogalkotó, illetve azzal, hogy az OPCAT Egyezmény nemzeti 
megelőzési mechanizmus programját is működtetnünk kell, tesszük mindezt úgy, 
hogy semmifajta többletforrást a költségvetés számunkra nem biztosított. Ahhoz, 
hogy működtetni tudjuk ezt és ebben az igen felelősségteljes és nemzetközi megítélés 
szempontjából is kiemelkedő fontosságú ügyben megálljuk a helyünket, ehhez 
munkatársakat az alaptevékenységtől kell elvonni. 

Mindent összevetve azt kell mondanom, hogy amit a kezünkben tartanak, az 
egy pontos látlelet, a hallgatóknak szoktam így fogalmazni, hogy az ombudsman, mint 
egy kilátóban, ül és rálát az egész magyar közigazgatásra, a jogrendszerre leszámítva a 
bíróságok és az ügyészségek munkáját. Gyakorlatilag maga az élet ez a jelentés, ha 
elolvassák, ebből mindent megismerhetnek. Tulajdonképpen egy tükör, mindenki 
magát látja benne, az ombudsmannak az a feladata, hogy ez a tükör soha ne 
homályosodjon el, mindig élesek legyenek a kontúrok, de valójában azért a képért, 
amit ott lát, aki belenéz és magára ismer, a felelősség az övé megítélésem szerint.  

Úgyhogy állok rendelkezésre, ha bármilyen kérdésük van a jelentéssel 
kapcsolatban, igyekszem legjobb tudomásom szerint válaszolni, még ha néha nem is 
fogok tudni bizonyos motivációkat az elődöm tevékenységével kapcsolatban önökkel 
megosztani. Ha megengedik, most átadom a szót biztoshelyettes asszonynak, aki 
velem majdnem azonos helyzetben van abban az értelemben, hogy őt 2013 
októberében választotta meg a parlament. Tehát ő is viszonylag rövid munkásságot 
tudhat magának ebből a jelentésből. Utána megkérem Szabó Marcelt, akinek teljes 
éve van, tehát teljes felelősséggel kell hogy válaszoljon az önök kérdéseire. Nagyon 
szépen köszönöm a lehetőséget és állok rendelkezésre a kérdések kapcsán. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Megadom a szót a helyettes asszonynak. Tessék, 

parancsoljon! 

Dr. Szalayné dr. Sándor Erzsébet szóbeli kiegészítése 

DR. SZALAYNÉ DR. SÁNDOR ERZSÉBET biztoshelyettes: Tisztelt Elnök Úr! 
Tisztelt Alelnök Urak, jelenlévő érdeklődő Képviselő Urak! Köszönöm a lehetőséget. 
Valóban 2013 az átmenet krónikája a beszámolóban a nemzetiségi jogterület 
vonatkozásában. Nemcsak azért, mert a megelőző években számos olyan jogszabály-
módosítás volt, amely a nemzetiségi jogterületet is széles körben érintette, hanem 
azért is, mert a biztos úr által előbb elmondottaknak megfelelően és az önök által is 
ismert módon gyakorlatilag szűk két hónap állt rendelkezésre október 21-étől 
számítva, hogy saját munkát végezzek. Ezzel együtt a beszámoló tartalmazza azokat a 
tevékenységtípusokat és azt a profilt, pozíciókialakítási kísérletet és kezdeményt, 
amelyet Kállai Ernő elődöm biztoshelyettesként elkezdett. 

Amit önöknek mondani tudok, azok a számok, amelyeket a beszámolóban is 
mutatunk önöknek, az egyedi ügyekkel kapcsolatos megkeresések, amelyek a hivatal 
nemzetiségi jogi osztályának az ügykezelésében bonyolódtak és nyertek elintézést, 
másrészt pedig a jelentések, amelyeknek a köre nagyon szűk volt 2013-ban, hiszen az 
eredeti mandátumideje Kállai Ernőnek június volt és utóbb módosult ez egészen 
szeptember 24-ig. Az általam irányított utolsó két hónapja a 2013-as évnek 
gyakorlatilag azzal telt, hogy átadás-átvétel formájában a folyamatban lévő ügyeket 
megismerjem, illetve azt a személyi hátteret előkészítsem a következő évre, amellyel a 
2014-et el kellett indítani, és akikkel együtt lehetett dolgozni 2014-ben.  

Ami talán jelentős lépés volt, és ez nyilván az országgyűlési képviselő 
hölgyeket, urakat is mélységében érintheti, az az, hogy húszévessé vált 2013-ban a 
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nemzetiségi jogalkotás Magyarországon. Ennek okán decemberben egyfajta zárásként 
a korábbi ombudsmanokkal, kisebbségi ombudsmanokkal és mindazokkal a 
személyekkel, akik a tudománynak és a különböző szakértői grémiumoknak a 
képviseletében megjelentek egy erre a körülményre megemlékező konferenciát 
tartottunk, jelezve egyúttal azt is, hogy az elmúlt húsz évnek a nemzetiségi jogterület 
szempontjából nemzetközi összehasonlításban is nagy szerepe és nagy jelentősége 
volt. Mindenfajta olyan hiányossággal és esetleg hézaggal együtt, amelynek a feltárása 
és az alulnézetből való felismerése a nemzetiségi jogokért felelős biztoshelyettesnek is 
a dolga.  

Hasonlóképpen állok rendelkezésre, ha a beszámolóval kapcsolatban kérdésük 
volna. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Tisztelettel megadom a szót Szabó Marcel alelnök 

úrnak. 

Dr. Szabó Marcel szóbeli kiegészítése 

DR. SZABÓ MARCEL biztoshelyettes: Nagyon szépen köszönöm. Tisztelt 
Elnök Úr! Tisztelt elnökhelyettesek, a bizottság tisztelt tagjai! Ahogyan az 
ombudsman úr nagyon helyesen mondta, teljes felelősséggel állok a tisztelt bizottság 
rendelkezésére, hiszen a teljes év során biztoshelyettesként tevékenykedtem. 
Ugyanakkor nagyon fontos dologként szeretném megjegyezni, hogy jelentősen 
átalakult az intézmény struktúrája ennek az évnek a végén. Ez elsősorban Székely 
László ombudsman úrnak a nagyon nagyvonalú, nagylelkű és a helyettesei munkája 
iránt maximális megértést tanúsító magatartásához kötődik. Abban az időszakban, 
ami 2013 elejét jellemzi, az ombudsman-helyettesek tevékenysége az ombudsman úr 
részére történő tanácsadásra korlátozódik, hiszen a nyilvánossághoz egyáltalán nem 
fordulhatnak, állásfoglalást nem tehetnek közzé és a környezetvédelmi vagy 
kisebbségi területek munkáját sem maguk irányítják. Tehát ez a helyzet jellemző 2013 
év elejére és aztán abban a pillanatban, hogy ombudsman úr, Székely László doktor 
úr hivatalba lép, azonnal megváltozik ez a helyzet és már részt vehetünk a 
környezetvédelmi jellegű vizsgálatban, idén január 1-jétől pedig teljes felelősséggel 
megbízottként, tehát az ombudsman úr nevében járunk el, de a két helyettesére bízta 
annak a két szakterületnek az irányítását, amelyre a speciális felelősségi körük 
vonatkozik. Azt gondolom, ez hatalmas előrelépés és ez a munkánknak egy olyan 
dimenziókkal történő kiteljesülési lehetőségét foglalja magában, ami, azt gondolom, 
talán az idei esztendő munkájában fog leginkább manifesztálódni. De hadd ragadjam 
meg az alkalmat, hogy az Országgyűlésnek is megköszönjem, hogy ezen év végén, 
tehát 2013 végén módosította úgy az ombudsmani törvényt is, amely ennek a 
kiteljesedésnek lehetőséget adott. 

Még egy nagyon fontos, nagyon jelentős nemzetközi esemény is kapcsolódik a 
2013. évhez, amely, azt gondolom, közös nemzeti büszkeség tárgya. Az ENSZ főtitkára 
kiadott egy jelentést, amelyben a fenntartható fejlődéssel kapcsolatban a világon a hét 
legnagyobb fajsúlyú intézményt listázza. Azt gondolom, talán az Országgyűlés 
épületében is érdemes elismételni, hiszen az Országgyűlés teremtette meg ezt az 
intézményt, hogy a világban elismert hét intézmény egyike, méghozzá azok között is 
elég különös súllyal a magyar ombudsmani hivatal a sajátos jövőnemzedékes 
felelősségrendszerével. Tehát nem a mi alrendszerünket, hanem az egész 
ombudsmani hivatalt, mint a jövő nemzedékek védelmére szentelt rendkívüli súlyú 
intézményt említette meg az ENSZ főtitkára. Ennek kapcsán egy nemzetközi 
rendezvényt is szerveztünk, ahol l tulajdonképpen a másik hat intézménnyel sikerült 
összekapcsolódni. Úgy tűnik, hogy a magyar ombudsmani hivatal tulajdonképpen az 
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ENSZ égisze alatt éltetője az egész együttműködésnek és élesztőként a kovászát 
próbálja valami nagyszerű közös gyümölccsé érlelni, hogy a képzavart teljesen 
tökéletessé tegyem. Ennek következtében tehát a nemzetközi tevékenységünk igen 
intenzív volt és itt az Országgyűlés épületében tarthattunk egy olyan nemzetközi 
konferenciát, amelynek anyagát aztán a Cambridge-i egyetemi nyomda fog 
kinyomtatni tudományos szakkönyv formájában. Igazából a magyar modellt, úgy 
gondoljuk, a világ sok részén oktatni is fogják.  

Azt gondolom, a jogszabályi berendezkedésünk, az alapvető alkotmányos 
struktúra nagyon sok mindenre ad lehetőséget és nyilván egy fokozottabb mérce, 
aminek kapcsán természetesen az ombudsmani hivatal részéről a gyakorlati 
megvalósulással kapcsolatos problémákat is felvillantottuk. Így például rögtön azt a 
jogalkotással kapcsolatban, hogy elég későn érkeztek a jogalkotással kapcsolatos 
egyeztetési javaslatok. Az általános határidőre a 32 törvényjavaslatból csak hatot 
kaptunk meg az FM-től, mindössze 4-et határidőre a Belügyminisztériumtól. Tehát 
ezt a fajta nagyon fontos előkészítő munkát kicsit nehezebben tudtuk végezni. Ennek 
ellenére, azt gondolom, számos jó és sok helyen akceptált javaslatot tett az 
ombudsmani hivatal.  

Alapvetően a mi részlegünk feladata az Alaptörvény T. cikkében foglalt, a 
nemzet közös örökségébe tartozó speciális erőforrások védelme, így elsősorban a víz 
védelme. Az Országgyűlés elfogadta a Nemzeti Vízstratégiát, amely az ombudsmani 
hivatal szerint is jó irányba mozdítja elő a dolgokat. Ugyanakkor felhívtuk a figyelmet 
arra, hogy a termálvizet vissza kellene sajtolni a talajba, mert különben 
veszélyeztetjük a tavainkat és vizeinket, illetve a vízzel kapcsolatban felhívtuk a 
figyelmet a jelentésben arra, hogy egy bizonyos mennyiségű vízre minden egyes 
állampolgárunknak joga van, sőt minden, Magyarországon tartózkodó természetes 
személynek joga van. Ez 50 liter naponta, függetlenül attól, hogy megtudják-e fizetni 
vagy nem, jogukban áll. 

Az erdővédelemmel kapcsolatban szorgalmaztuk és utána sikeresen be is 
indult ez a folyamat, úgyhogy ezt egyfajta közös sikerként szeretném aláhúzni, a 
magterületek kijelölését, tehát a legvédettebb erdőterületek kijelölését javasoltuk a 
nemzeti parkokban. Ezt a kezdeményezést a minisztérium akceptálta is és utána meg 
is indult ez a folyamat.  

A termőföld védelmével kapcsolatban azt hangsúlyoztuk, hogy a termőföld és a 
biodiverzitás védelme rendkívüli mértékben összekapcsolódik. Tíz centiméter vastag 
talaj kialakulása kétezer év műve és ezt sajnos viszonylag gyorsan erodálni lehet. A 
tudományos adatok azt tanúsítják, hogy Magyarországon és egyébként a világon 
nagyon sok helyen tizenhétszer olyan gyorsan pusztítjuk a talajt, mint amilyen 
sebességgel képes regenerálódni. Tehát ez egy fontos probléma és ennek kapcsán a 
biológiai, ökológiai gazdálkodás fontosságára hívtuk fel a figyelmet. Az ökológiai 
gazdálkodás nemcsak a konyhakerti méretű területeken valósítható meg, hanem 
nagyipari méretekben is, vegyszermentes gazdálkodás annak az ökológiai 
sokféleségnek a fenntartására alkalmas, ami a talajban benne van. A teljes ökológiai 
sokféleség 70 százalékát a talaj tartalmazza, ezt a kincsünket meg kell őriznünk. Az 
ilyen típusú területek védelmét is aláhúztuk a Kishantossal kapcsolatos 
jelentésünkben. 

A táji örökség védelmét is szerettük volna feltétlenül hangsúlyozni és aláhúzni. 
Van egy fontos egyezmény ennek a védelméről. Az országgyűlési, kormányzati 
partnerekkel, civil szervezetekkel együttműködve rendeztünk olyan konferenciát, ahol 
ezen egyezmény tényleges alkalmazásának a kockázatairól, illetve annak 
lehetőségeiről rendeztünk vitát. 
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Végezetül hadd említsem meg a levegővel kapcsolatos budapesti nyilatkozatot. 
2014-ben volt egy budapesti nyilatkozat azzal kapcsolatosan, hogy többfajta módon 
kell a levegőtisztaságról gondoskodni. A beltéri levegővel kapcsolatban szorgalmaztuk 
többször, hogy különösen iskolák és közintézmények számára rendkívül fontos, hogy 
legyen egy szabályzat arról, hogy milyen típusú anyagokat ne építsenek be, tehát 
linóleummal például és egyebekkel ne szennyezzük a gyermekeinket. A beltéri 
levegővel kapcsolatban is jó lenne egyfajta szabályozás kialakítása, amire szintén 
rámutattunk az egyik anyagunkban. Köszönöm szépen a szíves figyelmüket. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Tisztelt Bizottság! Szeretném hangsúlyozni, hogy 

kizárólag a 2013. évről szóló beszámolót tárgyaljuk. A 2014. évi még nincs is 
beterjesztve, de azt is meg fogjuk majd annak idején tárgyalni, ha erre sor kerül. 
Kérdezem a bizottságot, ki kíván hozzászólni. (Dr. Papcsák Ferenc jelentkezik.) 
Papcsák alelnök úrnak adom meg a szót. 

Hozzászólások 

DR. PAPCSÁK FERENC (Fidesz): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Tisztelt 
Ombudsman Úr, illetve Kedves Munkatársai! Tisztelt Bizottsági Tagok! Azt szeretném 
alapvetően elmondani, hogy az ombudsmani jelentést a Fidesz frakció támogatni 
fogja.  

Azonban van egy-két észrevételem. Az első és legfontosabb, hogy személyes - 
mondjuk úgy - küzdelmünk volt az ombudsmani hivatallal a fővárosi 
hajléktalanhelyzet kezelése és megoldása kapcsán, számtalan vita alakult ki abban az 
időszakban. Itt, a parlamentben is igen élénk vitát folytattunk a jogi szabályozás 
megteremtése és egy elfogadható modell kialakítása kapcsán. A vitánk egyik 
legfontosabb eleme az volt, hogy teljesen természetesen a közterületen bárki 
szabadon tartózkodhat, az ombudsmani jelentés ezt alátámasztotta, mi is egyetértünk 
ezzel, azonban az életvitelszerű tartózkodást vitattuk mi, fővárosi polgármesterek, 
illetve országgyűlési képviselők, az akkori kormánypárti képviselők. Sokan 
egyetértettek velünk abban, hogy a közterületen való életvitelszerű tartózkodásnak 
egyik akadálya az, hogy nem csupán a hajléktalanok tartózkodnak a közterületen, 
hanem más állampolgárok is és a többi állampolgárt is megilleti az egészséghez való 
jog, az egészséges környezethez való jog. Ezt az ombudsmani jelentés nem fejtette ki, 
tehát ebben az irányban, mondjuk úgy, a többségi társadalom igényeiről, illetve az 
egészséges környezethez való jogáról nem igazán beszélt. Ezt akkor hiányoltam és 
szóvá is tettem az ellenvéleményemben.  

Másrészről természetesen a jogérvényesítésben nagyon gyenge lábakon áll, ezt 
az anyag is tartalmazza, és az akkori, Szabó Máté-féle jelentés is tartalmazta, hogy a 
hajléktalan polgártársak érdekérvényesítő képessége nem igazán erős, de úgy ítéltem 
meg, hogy a jogszabályok betartása rájuk is vonatkozik. Azt gondolom, most egyfajta 
nyugalmi helyzetbe került ez a kérdés. Azt látom, tapasztalom, hogy a közterületen 
való tartózkodás jogi normáiba a politikai szereplők, illetve a társadalom 
belenyugodott, illetve nyugvópontra került ez a kérdés. A másik oldalról ezzel a 
kérdéssel, mint szociális és egyéb lakhatási kérdéssel természetesen foglalkozni kell. 
Még a polgármesterségem utolsó időszakában már biztosítottunk is lakást egy 
hajléktalan polgárnak, aki ezt igényelte. Azt gondolom, ez lehet az az irány, amikor a 
politikai vezetés és az igénylők találkoznak ezen a területen. Tehát számtalan olyan 
vita van, amit ez az anyag is tartalmaz.  

A másik felvetésem a gyülekezési jog értékelése. Fontos kérdés volt, hogy a 
népképviseleti szervek, illetve a bíróságok működése megzavarásának határa hol 
húzódik. Azt gondolom, a gyülekezési jog alanyi jogként mindenkit megillet, de erről 
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az oldalról volt érdemes megvizsgálni és úgy látom, úgy tudom, hogy a dolgozat, 
amely ebben a kérdésben született, erről az oldalról vizsgálta ezt.  

Összességében a magunk részéről támogatni fogjuk ezt az indítványt, illetve a 
beszámoló elfogadását. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Bárándy Gergely képviselő úrnak adok szót. 
 
DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Biztos 

Úr! Tisztelt Helyettes Asszony, Helyettes Úr! Azt gondolom, Papcsák alelnök úr 
kritikája egyben a legfontosabb méltatása is az önök hivatali tevékenységének, hiszen 
végre van egy olyan hivatal és tárgyaljuk a beszámolóját, amely nemcsak papíron, 
hanem valóban láthatóan bizonyos fajta ellensúlyt jelent a kormányzati működéssel 
szemben. Pozitív dologként élem meg, hogy a kormánypárt komolyabb kritikát 
fogalmaz meg a működéssel kapcsolatban és komolyabb ellentétnek ad hangot, ez 
jelenti azt, hogy a hivatal teszi a dolgát, hiszen a munkájának egyik lényegi eleme, azt 
gondolom, pontosan az, hogy kritikát fogalmazzon meg bizonyos kormányzati, 
önkormányzati hivatali működésekkel kapcsolatban. 

Azt gondolom, ugyanez kiolvasható Papcsák alelnök úr kritikája nélkül is 
magából a beszámolóból is, hiszen lényegi ügyekre koncentrált az alapvető jogok 
biztosa és hivatala és bizony kritikus módon állt hozzá. Természetesen hol így, hol úgy 
látta, volt, ami a mi álláspontunkkal egyező módon történt, volt, ami nem, de ez is, azt 
mondhatom, természetes és helyes, hogy így van. 

Azt is pozitívumként emelném ki, hogy rögzíti a beszámoló azt, hogy a 
társadalmi szervezetekkel való együttműködés pozitív módon alakult. Azt kérem a 
biztos úrtól és helyetteseitől, hogy ezt a jó szokásukat továbbra is megtartani 
szíveskedjenek, hiszen ez a hivatal talán elsődlegesen felelős azért, hogy a társadalmi 
szervezetekkel való kapcsolattartás megvalósuljon és ez integrálja a formális állami 
működésbe.  

Az ombudsman úr kiemelte azt, hogy a 2013-as jelentésnek egy kicsi része az, 
ami az ő hivatali ideje alatt történt. Én viszont azt tudom mondani, hogy hál’ 
istennek, ismerjük a további éveket és anélkül, hogy belemennék ennek a részleteibe, 
elnök úr intencióját figyelembe véve mondhatom, hogy a kontinuitás felfedezhető és 
megfigyelhető. Ezt mi kifejezetten pozitívan értékeljük és éljük meg.  

Azt tudom mondani az átalakításról, hogy a hivatal struktúrája megváltozott az 
elmúlt időszakban, e tény megvitatásának a helye talán nem most van itt, viszont ha 
nézzük az eredményeket és a működési mechanizmust, akkor talán egy pár szót 
érdemes rá vesztegetni. Először is szeretném mondani, hogy a mi frakciónk részéről, 
elmondtuk ezt több esetben is, többféle modellt tartunk lehetségesnek. Lehetségesnek 
tartjuk azt, ami most van és lehetségesnek, jónak tartottuk azt is, amikor önállóan 
megválasztott, önálló jogkörrel bíró biztoshelyettesek vannak. A mi legkomolyabb 
kritikánk nem is itt érhető tetten, hanem azt az adatvédelmi biztos intézményének a 
megváltoztatásával kapcsolatban fogalmaztuk meg, ami értelemszerűen nem a 
mostani vita tárgya. Mégis szeretném itt megemlíteni és az asztalra tenni, hogy fenn 
is tartjuk és strukturálisan elrontott kérdésnek tekintjük azt, hogy az adatvédelmi 
biztos intézménye megszűnt és ahelyett egy hivatal vette át annak a működését. Egy 
kérdést tettem volna fel igazából Szabó Marcel biztoshelyettes úrnak, de valójában elé 
ment a beszámolójában ennek. Azt nagyon sok kritizálták, hogy bizonyos jogköreit a 
volt, azt hiszem, jövő nemzedék ombudsmannak elvették a mostani ombudsmantól, 
illetve a helyettesétől. Ilyen formán, hogy ez mennyire befolyásolja negatívan, vagy 
értelemszerűen lehet az is, hogy pozitívan a hivatal működését, fennmaradhat 
kérdésként.  
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Azt örömmel hallottam, mert kritikák tárgya volt ez is, és ez az utolsó 
megjegyzésem, ami a struktúrát illeti, hogy látható összhang van a biztos és a 
helyettesei között. Azt a féle önállóságot, amit a jogszabály elvett, bizonyos mértékben 
a biztos úr hozzáállása, ha úgy tetszik, pótolta és erről beszélt, ha jól értem, mindkét 
biztoshelyettes. Mindazonáltal megemlítem, hogy ez egy jó dolog és rendkívül 
pozitívnak értékelhető hozzáállás, de a mi meglátásunk szerint a rendszernek kell 
olyannak lenni, ami szavatolja ezt a fajta jó működést, nem pedig a személyi 
összetételnek, mert ugyan ez most szerencsés, de ki tudja, hogy a jövőben, 10-15-20 
év múlva is ilyen szerencsés lesz-e, mint amilyen most.  

Ami számomra szomorú volt, legalábbis hallani, valójában tudtuk ezt, de most 
is asztalra került, hogy a kormány az egyeztetési kötelezettségének vagy nem tesz 
eleget, vagy csak késve tesz eleget. Hallottuk most a beszámoló szóbeli 
kiegészítésében. Tisztelt bizottság, ezt nem a biztosoknak címzem, hanem már a 
kormánypárti többségnek, jó lenne, ha erre azért a jövőben nagyobb hangsúlyt 
helyeznének. Sorozatosan merül fel a bizottság ülésén az, hogy a kormány nem tesz 
eleget a jogszabály benyújtása előtt az egyeztetési kötelezettségének, annak sem, 
amelyet a törvény kifejezetten nevesít. Tehát hogy kivel, mikor milyen stádiumban 
kell egyeztetni. Ez nem jó késve, nem jó a törvény benyújtása után, nem jó félnapos-
egynapos határidőt hagyva, de nemcsak az alapvető jogok biztosánál merül ez fel 
problémaként, hanem a NAIH elnöke is folyamatosan ezzel fordul a bizottsághoz 
kritikaként és ugyanezzel a problémával szembesültünk éppen most legutóbb a KÉF-
fel való egyeztetés hiányakor. Tehát azt gondolom, tisztelt kormánypárti képviselők, 
hogy érdemes volna megfontolni a működésnek ezt a fajta kritikáját, és ha lehetséges, 
nemcsak a fül mellett elengedni, hanem most, hogy már öt éve kormányoznak, egy 
picit nyugodtabb ütemű törvényalkotást megvalósítani. 

Végül egy általános megjegyzést tennék. Látom, hogy ebben talán az elmúlt 
időszakhoz képest egy pici, ha a számokat tekintem, visszaesés tapasztalható, és ha 
kritikát megengednek, akkor itt megfogalmazom, hogy ez nem feltétlenül azért van, 
mert a jogalkotás minőségibb lett. Hanem azért, mert… (Egy pillanatnyi szünetet 
tart.) Ezt a mondatot el sem kezdtem. Nem tudom, miért, de kevesebb alkalommal 
fordul az ombudsman úr az Alkotmánybírósághoz, mint korábban tette, illetve az 
elődje tette. Azt gondolom, hogy most ennek kifejezetten nagy súlya van, mert tudjuk 
a parlamenti erőviszonyokat. Tudjuk és ismerjük, hogy az ellenzéki pártok nagyjából 
milyen elveket vallanak és mennyire szeretnének és tudnak egymással e tekintetben 
és bármi tekintetben együttműködni. Nyilvánvalóan - hogy mondjam - a 
társadalomról alkotott felfogása egészen más nevesítve a Jobbik frakciónak, mint az 
MSZP frakciónak. Ezt tudva - és ez a helyzet ugyanez volt az előző időszakban - 
alakította úgy a kormánypárt a jogszabályokat, illetve az erre vonatkozó jogi 
szabályozást, hogy a képviselők egynegyede tud csak Alkotmánybírósághoz fordulni 
és gyakorlatilag az actio popularis megszűnt, tehát civilek nem tudják ezt megtenni. 
Ezért az ombudsmannak, azt gondolom, ebben a helyzetben, és e tekintetben nem 
tudja magát teljesen függetleníteni a mostani politikai és társadalmi viszonyoktól, 
különös felelőssége van abban, hogy mikor fordul Alkotmánybírósághoz, hogy mikor 
él ezzel a jogával, hiszen szinte kizárólag neki van erre joga. Tudom, a legfőbb 
ügyésznek is van és még más embereknek is, de kevésnek. Nyilván az ombudsman úr 
erre nem tud mit mondani és nem is fog és nem is mondhat, én azért azt mondom, 
hogy a legfőbb ügyész úrtól várhatjuk, hogy mikor fordul a Fidesz-kormánnyal 
szemben Alkotmánybírósághoz. Ez az ombudsmani hivatal, azt gondolom, másként 
működhet. Tehát azt gondolom, hogy természetesen nem politikai megrendelésre, de 
akkor jár el a hivatal és járnak el annak vezetői, választott tisztségviselői helyesen, ha 
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az átlagosnál most még inkább árgus szemekkel nézik, hogy mikor indokolt az 
Alkotmánybírósághoz fordulni.  

Mindazonáltal azt tudom mondani, hogy értelemszerűen a frakciónk döntést 
nem hozhatott a beszámoló támogatása vonatkozásában annak előtte, hogy 
meghallgattuk volna a bizottsági beszámolót, de én a magam részéről egyértelműen 
azt fogom javasolni a frakciómnak, hogy támogassa és fogadja el a biztos úr és 
helyetteseinek a beszámolóját. A magam részéről azt kifejezetten jónak és pozitívnak 
tartom. Nagyon szépen köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Gratulálok Bárándy képviselő úrnak, mert mindig 

megjegyezte, hogy nem a témához tartozik, de azért elmondta és így megakadályozta 
az elnököt, hogy közbeszóljon. (Dr. Bárándy Gergely közbeszólása.)  

Kérdezem a bizottság tagjait, hogy kíván-e még valaki hozzászólni. (Teleki 
László jelentkezik.) Teleki képviselő úrnak adok szót. 

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

Bizottság! Tisztelt Vendégek! Azt gondolom, hogy csatlakozva Bárándy Gergely 
képviselőtársamhoz, én magam is javaslom a frakciónknak, hogy fogadjuk el a 
beszámolót csupán csak azért, mert néhány olyan dolog van benne, ami nagyon 
fontos lehet.  

Persze vannak olyan észrevételeim is, amelyek kritikaként fogalmazódnak meg. 
Például a beszámoló 73. oldalán található a 3.1.2. bejegyezés alatt, hogy a cigány 
fiatalok születési aránya hogyan alakul. Itt azt írják, hogy érezhető a népességen belül 
is a fiatalok megjelenése. Mindenhol elmondom, így itt is el szeretném mondani, hogy 
akkor lenne igazán valós kép ebben, ha a romák halálozási arányát is 
hozzárendelnénk, mert sokkal magasabb a halálozási aránya a cigányságnak, mint a 
nem cigányoknak. Akkor láthatnánk egy teljes képet. Nagyon sokszor azt halljuk és 
látjuk, hogy mennyire többen születnek Kelet-Magyarországon, ahol sokkal nagyobb 
a szegénység, mint például Nyugat-Dunántúlon. Azt a másik lábát viszont nem 
tesszük hozzá ehhez a kérdéshez, felméréshez, kutatáshoz, hogy ott hogy élnek az 
emberek és hány évet élnek abban a régióban. Ha ezt a kettőt összehasonlítjuk, 
mindjárt láthatjuk, hogy teljesen más a viszony a fiatalokhoz, illetve a halálozási 
arányhoz képest. Ezért azt gondolom, hogy nemcsak ebben a jelentésben, hanem más 
egyéb politikai megszólalásban, vagy éppen statisztikai adatoknál fontos lenne, ha ezt 
a kérdést összefésülve kezelnénk, mert akkor egy valós képet láthatnánk arról, hogy a 
szegénységen belül, illetve ezen belül a román társadalmat tekintve milyen a születési 
és a halálozási arány. 

A másik, és itt már azt kell mondani, hogy pozitív a dolog, hogy a jelentésben 
lehet látni a 80-81. oldalon, hogy a nemzetiségi választásokkal kapcsolatosan jelezték 
a kormánynak is, az Alkotmánybíróságnak is, hogy nincs rendben az, hogy a 
népszámlálási adatokhoz kötik hozzá a választási feltételeket. Itt nevezetesen arról 
van szó, hogy 2014-ben a nemzetiségi választásokat ott lehetett megtartani, ahol 
minimum 30 fő vállalta ahhoz a kisebbséghez tartozónak magát, amelyben szeretett 
volna indulni, illetve jelölt szeretett volna lenni. Itt azért nem volt szinkronban ez a 
kérdés, mert nem tudtak arról 2011-ben, amikor készült a népszámlálási felmérés, 
hogy ehhez fogják kötni a választói jogban, hogy kik indulhatnak, illetve hol lehet 
nemzetiségi önkormányzatot létrehozni. Örülök, hogy jelezték mindenféle színtéren 
azt, hogy ez nincs rendjén, viszont igazán nem tudták ezt a kérdést kezelni, mert az 
Alkotmánybíróság sem foglalkozott ezzel, illetve foglalkozott, csak elutasította. 
Remélem, hogy a kormánypárti többség majd ezt a kérdést kezelni fogja, mert nem 
tartható a következő választásokon annak ellenére, hogy jó magam már nagyon sok 
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helyen mondtam, egyébként a jelentésben is meg van fogalmazva, hogy a kisebbségi, 
illetve a nemzetiségi önkormányzatok helyzetét mindenképpen át kell gondolni, hogy 
hasznos-e társadalmilag az országban a működésük, vagy éppen már azt lehet 
mondani, hogy nem. A magam részéről ’94 óta regnáló nemzetiségi önkormányzat 
elnöke voltam, amíg ezt lehetett tenni, tehát látom belülről is a problémákat. De 
egyetlen egyet azért szeretnék mondani: hogy nem minden esetben a nemzetiségi 
önkormányzatok problémája, hogy nem tudnak működni, hanem a feltételek 
nincsenek biztosítva. És nemcsak a kormányzati feltételekről van szó, hanem a 
törvényben megfogalmazott helyi szintű együttműködések hiánya is nagymértékben 
visszaszorítja annak a lehetőségét, hogy a nemzetiségi önkormányzatok, és ez 
nemcsak romákról szól, hanem általában a 13 kisebbségről, nehezebben tudnak 
működni, pontosan azért, mert a helyi szintek együttműködése nincs úgy kialakítva, a 
törvény szabályozza, hozzáteszem, de nincs úgy kialakítva, hogy miként kellene 
megtörténnie. Tehát ebből adódóan a nemzetiségi önkormányzatok működését a 
kormánypártoknak mindenképpen át kell gondolni, hogy kell-e ilyen szinten 
nemzetiségi önkormányzat, mert nyugodtan merem mondani jegyzőkönyvben is, 
hogy most már úgy néz ki, hogy több kárt okozunk ezzel, mint amennyit használunk. 
Ez probléma. Mert ha nem kezeljük és nem mondjuk ki, hogy a nemzetiségi 
önkormányzatok feladat- és hatásköreihez hozzárendeljük azokat az eszközöket, 
amelyekkel tudnak működni, akkor onnantól kezdve nincs értelme fenntartani egy 
olyan rendszert, amely egyébként sokkal nagyobb ellenérzést vált ki a társadalomban, 
mint amennyire pozitív értéket jelenít meg. Tehát ebből adódóan azt gondolom, hogy 
mindenképpen fontos, hogy ez jelezve lett, ez mindenképpen jó. 

A 89. oldalon az integrációról, az ösztöndíjakról esik szó. Azt gondolom, 
többször elmondtam és most is kifejtem, hogy ebben a formában nem lehet jól 
láttatni az ösztöndíjrendszer hatásait. Azért nem, mert nem lehet kimutatni, főleg a 
romáknál nem lehet kimutatni, hogy azok az ösztöndíjak, amelyek most vannak és 
működnek, mennyire hatékonyan jelennek meg a roma társadalom életében, 
mennyire lehet látni, hogy a romák az oktatáson keresztül ki tudnak törni. Jelentem, 
azt látom, hogy nem tudjuk ezt most bebizonyítani, azért nem, mert a jól működő 
Magyarországi Cigányokért Közalapítványnál, amit jól működőnek tartottam és 
tartok most is, lehetett látni, hogy milyen források lettek megmozgatva roma tanulók 
ösztöndíjára és milyen korosztályt és hány főt érintett az az ösztöndíjrendszer, 
amelyet az adófizető állampolgárok pénzéből ehhez hozzárendeltek. Ma két dolgot 
veszítettünk azzal, hogy megszűntették az alapítványt és ezt konkrétan nem írja a 89. 
oldal, de megjegyzi, hogy nem látszik a hatékonysága. Az egyik oldalról, hogy 
megszűnt a Cigányokért Közalapítvány azt lehet látni, hogy nem tudja a társadalom 
sem azt, hogy a romákra fordított összegek milyen hatékonysággal bírnak a romákra. 
Ebből adódóan nem tudjuk bizonyítani, hogy valóban vannak és lesznek roma 
értelmiségiek, mert ez a kép teljesen elmosódott azzal, hogy nem látjuk az 
alapítványoknál, hogy kik kapnak forrást. Persze másik oldalról lehet, hogy igaza van 
a kormányzatnak, amikor ezt mondja, de szerintem, amíg nincs olyan roma 
értelmiségi réteg, amelyet nyugodtan lehetne mutogatni, addig kell egy olyan 
alapítvány, amelyben lehet látni számokat, embereket, hogy hány fő az, aki ebből az 
ösztöndíjrendszerből, még egyszer mondom, az adófizetők pénzéből elér valamilyen 
eredményt. Tehát ezért nagyon fontosnak tartanám a hatékonyság társadalmi 
megítélése, illetve a fiatalok tanulásának ösztönzése érdekében, hogy talán akár egy 
újabb hasonló alapítványra lenne szükség, még ha nem is alapítványnak hívnánk, de 
egy olyan alapra, amelyben lehet látni, hogy a roma ösztöndíjak hogyan érik el a 
romákat. 
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Az utolsó gondolatom - és nem szeretnék hosszú lenni, bár lehetne még 
taglalni, de majd lesz rá módom egyébként - a fiatalok álláskeresésével kapcsolatos. A 
romáknál megint csapni való ez a helyzet, mert látjuk, hogy nemcsak a szakképzettség 
hiánya okozza nagyon sok esetben azt a hátrányt, amit el kell szenvedni, hanem az 
előítéletek is jelen vannak akár a vállalkozói rétegekben, tisztelet a kivételnek, akár 
pedig állami szerveknél is megtalálható. Így sokkal nehezebben tudnak a roma 
fiatalok, ha a rasszjegy rajta van az arcukon, elhelyezkedni. Ebben persze az 
ombudsmani hivatal nem tud mást tenni, mintha jelzést kap, vizsgálatot indít, de 
látjuk, hogy ez nem mai probléma és nemcsak a 2013-as esztendőben történt meg, 
hanem az elmúlt időszakban is, azelőtti időszakban is és ezután is meg fog történni. 
Ennek a helyzetnek a kezelése, azt gondolom, megint nagyon nagy problémát jelent, 
mert nem látjuk, hogy azok a tendenciák, amelyek megfogalmazódnak kormányzati 
döntésekben, használnának-e. Itt elsősorban most arra gondolok, hogy azt mondjuk, 
az oktatás ingyenes és mindenkinek hozzáférhető, de ez nem így van, nem így 
tapasztalom, hogy mindenki el tud olyan szintre jutni, amely igazán a saját 
életpályáját, családja sorsát meghatározhatná. Ezért tehát az oktatási modell 
átalakítása, azt gondolom, nagyon fontos lenne, hogy a hátrányos helyzetűek és ezen 
belül a romák esélyei az oktatásban tudjanak nőni, mert akkor az álláskeresés, a 
foglalkoztatás sokkal célszerűbb lehetne. De ugyanígy a szociális helyzet is benne van. 
Ha most összehasonlítom a mai helyzettel, azt látom, hogy biztosan nem fog 
használni, hogy a szociális ellátórendszer a 2013-as beszámolóhoz képest nem fog 
változni, illetve rosszabb lesz, mert az önkormányzatok sokkal nehezebben fogják 
kezelni a szociális ellátást, ami most már az ő feladatuk lesz. Köszönöm szépen a 
figyelmüket. 

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

szólni. (Dr. Apáti István jelentkezik.) Apáti képviselő úrnak adok szót. 
 
DR. APÁTI ISTVÁN (Jobbik): Köszönöm szépen. Tisztelettel köszöntök 

mindenkit. 
Először is a kedvenc témánkhoz hadd kanyarodjak, hadd térjek ki a fogva 

tartottak jogaira. Ilyenkor mindig a hideg futkos a hátamon, hogy azoknak a szegény 
drága elítélteknek, akik minket fosztogatnak, rabolnak, gyilkolnak, életünkre és 
vagyonunkra törnek, milyenek a fényviszonyok a zárkájukban, pici lelkük minden 
apró rezdülésére hogy figyelünk oda, milyen az edzőtermük (Derültség.), hogy tudják 
magukat terminátorrá gyúrva úgy átvészelni a börtönéveket jelentős 
kapcsolatrendszert kiépítve, hogy aztán újra és újra galádabbnál galádabb 
bűncselekményeket tudjanak megvalósítani. Természetesen elítélt és elítélt között 
különbség van. Ezt a Jobbik sem vitatja és magam sem vitatom, mint olyan ember, 
aki világ életében a büntetőjog iránt fokozottan érdeklődött. Nyilvánvalóan 
különbséget kell tenni azon első bűntényes között, aki valóban esetlegesen 
megtévedve rosszkor volt rossz helyen, szerencsétlen körülmények összejátszása 
miatt került be a fegyintézetbe, és aztán jó útra tért, és különbséget kell tenni a 
különös és többszörös visszaesők, az erőszakos visszaesők és egyáltalán a hivatásos 
bűnözők között. Számukra, és az utóbbiak vannak többségben, nem EU-konform 
börtönöket kellene létrehozni, hanem meg kellene teremteni végre az elrettentő és 
önfenntartó börtönök világát. Ugyanis az elkövetői kör jelentős része, tisztelt 
bizottság, tudomásul kell venni, olyan, aki angol vécét először ott lát. Milyen 
hátrányként éli meg, egyáltalán hátrányként éli meg az elkövető a börtönéveket, aki 
nélkülözik, nagyon rossz anyagi körülmények között él, ott viszont a rezsi 
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gyakorlatilag teljesen ingyenes, ott egy totális rezsicsökkentés valósul meg számára, 
biztosítják a napi három… (Többen mosolyognak.) 

Lehet, hogy kicsit humorosan fogalmazok, próbálom oldani a feszültséget, de 
higgyék el, higgyétek el, ezek véresen komoly dolgok! Megkapja a napi ellátást, olyan 
lehetőségek nyílnak előtte, amik a szabad életben nem, és annál, aki a szabad életben 
nem tud érvényesülni, nem tud tekintélyt, tiszteletet kivívni, ha mással nem, akkor a 
fizikai erejével meg a különböző típusú ökölvívó tudásával, gyakorlatilag 8-10 év után 
kialakul az az intézményfüggőség, amely újra és újra termeli a bűnözést. Ennek az 
elkövetői körnek rémálommá, nem vágyálommá, rémálommá kell tenni a börtönben 
eltöltött éveket. Úgy gondoljon rá, hogy soha nem akar oda visszakerülni, a 
legrettenetesebb dolog, ami az ő életében előfordulhat. Akkor higgyék el, csökkenni 
fog a visszaesők különböző típusainak a száma, jelentősen javulni fog a közbiztonság 
és jelentős mértékben többen fognak áttérni a jogkövető magatartásra.  

Az önfenntartó részről pedig csak annyit, hogy igen, az elítélt termelje meg a 
saját eltartásának a költségeit, vagy legalábbis a saját eltartásának költségeiből minél 
nagyobb hányadot. Az ugyanis egy cseppet sem vicces, hogy azoknak a sértetteknek, 
sértetti hozzátartozóknak az adóforintjaiból tartjuk el azokat az embereket, akik az ő 
sérelmükre követtek el különböző bűncselekményeket. 

Ami pedig az élet védelmét illeti, én nemcsak az élet és testi épség… 
 
ELNÖK: Képviselő úr, tisztelettel azt kérem, hogy az ombudsmani jelentéssel 

kapcsolatban… (Dr. Apáti István: Erről beszélünk, a hiányosságokra hívom fel a 
figyelmet!) Ezt hiányolja a jelentésből? 

 
DR. APÁTI ISTVÁN (Jobbik): Rendkívül hiányolom, tehát nemcsak arról kell 

szólni, ami benne van és szép és jó, mert könnyű elmondani, hogy papíron minden 
rendben van, elnök úr, de nincs rendben semmi. Hadd engedtessék meg már nekem, 
hogy képviselőként elmondjam az aggályaimat, mert úgy gondolom, Magyarország 
jövője szempontjából ezek igen-igen fontos tényezők. 

Azzal igazából nem is akarok foglalkozni, viszont kitér rá a jelentés, hogy a 
közmunkások egy alkalommal kifogásolták, hogy miért kell sárga mellényt viselniük. 
Hát, valóban ez a közmunkásrendszer legnagyobb problémája. Nyilván nem! Ezek a 
viccesebb, tréfásabb részek. 

Ami pedig az élet védelmét illeti - és ezt kezdtem el az előbb -, nemcsak az élet 
és testi épség büntetőjogi védelmére gondolok, ami talán kicsit túlmegy ennek a 
jelentésnek a keretein, hanem hiányoljuk a magzati élet védelmével kapcsolatos 
véleményeket, állásfoglalásokat, miben látják a jövőt, esetleg milyen álláspontra 
helyezkedtek. Ez határozottan érdekelne minket, hiszen egy olyan országban élünk, 
ahol 1981 óta fogyunk. Fogyunk, mint a Hold az égen, és ha ez így folytatódik tovább, 
akkor egyrészt hamarosan Koszovó sorsára jutunk, tehát 40-50 éven belül a mostani 
többség lesz a kisebbség. Ez nyilván nemcsak a magyarság fogyásával és 
elvándorlásával van szoros összefüggésben, hanem a többség és a legnagyobb hazai 
kisebbség szaporodási rátájával. Ennek különböző okai vannak, ezt részben Teleki 
képviselő úr elemezte. Abban is igaza van egyébként Teleki úrnak, hogy ugyanakkor a 
cigányság átlagéletkora jóval alacsonyabb, jóval rövidebb ideig élnek a cigány 
emberek, mint a többségi társadalom tagjai. Ezeket a maguk komplexitásában 
érdemes lenne kielemezni és górcső alá venni, mert nem szabad ezeket a problémákat 
megkerülni. Akkor ártunk, higgyék el nekem, akkor ártunk, ha ezeket évről évre, mert 
nagyon kellemetlen, mert tabu, mert ciki, mert valakit megbántunk vele, ezért 
kerülgetjük. Azt javaslom önöknek, hogy a közeljövőben nyúljanak bátrabban ezekhez 
a kérdésekhez. 
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A tulajdonhoz való jog kapcsán megint vissza lehetne kanyarodni a 
büntetőjoghoz. Részben meg is kell ezt tenni. Arról nem nagyon látunk semmit ebben 
a jelentésben, hogy Magyarország azon megyéiben, régióiban, településein, ahol 
többségében az idős emberek élnek, hogyan látják önök a megoldás, a kibontakozás 
lehetőségét. Még ha ez részben talán túl is megy az önök hatáskörén, ugyanakkor 
javaslatok, felvetések is kimaradtak. Van, ahol az idős emberek nem mernek elmenni 
bevásárolni vagy templomba, vagy felváltva mernek, ha még mind a ketten élnek, 
mert abban a pillanatban feltörik a házaikat és kifosztják a maradék éléskamrájukat 
is. Erről is hallgat a jelentés. 

Menjünk talán kicsit békésebb vizekre, az egészséghez való joghoz. Egészen 
elképesztőnek tartom, hogy simogatjuk ezt a problémát. Amikor 2010-től kezdve a 
kétharmados kormányzat kórházi osztályokat zár be, ágyszámokat csökkent, 
különböző intézményeket von össze, sürgősségi ellátásokat farag meg. Lassan 
Szabolcs megyében ott fogunk tartani, ha nincs szerencsénk, elképzelhető, hogy két 
év múlva arról beszélünk, tisztelt hölgyeim és uraim, hogy csak Nyíregyházán lesz 
sürgősségi ellátás és lehet, hogy Kisvárdán, Mátészalkán, Fehérgyarmaton, 
Vásárosnaményban, Nagykálóban meg nem. Önök szerint csak a budapestieknek van 
joga a gyógyuláshoz? És ezzel nem főváros-vidék ellentétet akarok gerjeszteni, csak 
hatalmas a különbség Észak- és Kelet-Magyarország egészségügyi ellátása, az ellátás 
lefedettsége, színvonala, minősége és, mondjuk, a főváros, nem beszélve Budáról, 
ugyanilyen típusú lehetőségei között. A legtöbb beteg ember idős, nincs lehetőségük 
autót fenntartani, egyre többet kell utazni az egészségügyi intézményekbe ahhoz, 
hogy az ellátást igénybe tudják menni, és akkor a várólistákban rejlő veszélyt még 
nem is ecseteltük. Felhívnám arra a szíves figyelmüket, hogy Mátészalkán ott tartunk, 
hogy a közadakozásból közel száz éve megépült műemléki védelem alatt álló épület 
esetén is meg tudták oldani, hogy totálisan le fogják bontani, aztán persze van 
ígérvény arra, hogy majd lesz parkoló helyette, vagy gyógyításra szolgáló épület, de e 
tárgyban finoman szólva is gyanakvók és bizalmatlanok vagyunk. 

Tehát nagy tisztelettel kérem, vizsgálják meg az ágyszámcsökkentések, a 
kórház-összevonások kérdését. Különösen fókuszáljanak egyébként Szabolcs-
Szatmár-Bereg megyére, mert itt 2006-ban létrehoztak egy gyakorlatilag 
pénzlenyúlást magas szinten szolgáló, pénzszivattyúként funkcionáló olyan holdingot, 
amelynek egyébként a korábbi vezetője hosszú ideig előzetes letartóztatásba került 
nyilvánvalóan gyanús ügyletei miatt. Több száz millió meg milliárd forintot 
szivattyúztak ki a rendszerből, nincs pénz rendes gyógyításra, az orvosok, a 
személyzet nem mer mondani semmit a kormányzati szereplők terrorja miatt, mert 
azonnal kirúgják őket. Egy kórházmentő demonstrációra nem mernek eljönni. 
Sokszor tisztítószerek, fertőtlenítőszerek, alapellátmányok, alap fájdalomcsillapítók, 
lázcsillapítók hiányoznak a kórházi ellátásból. Nekem el merik mondani sutyiban úgy, 
hogy közben forog a fejük a szerencsétlen dolgozóknak, hogy csak meg ne lássák, 
hogy egy jobbikossal beszélnek. Nekem el merik mondani, de nem mernek a 
kórházvezetőkhöz fordulni, az általában Fideszhez bekötött kórházvezetőkhöz, mert 
azonnal azt mondják, hogy jó, akkor ki lesztek rúgva és jön helyettetek majd tíz. A 
takarítónőtől kezdve az orvosig mindenki arra panaszkodik, hogy hatalmas 
problémák vannak az egészségügyben. Gondolják meg! Gyakorlatilag csecsenföldi 
állapotok vannak, hogy alapvető láz- és fájdalomcsillapítók hiányoznak, miközben a 
kórház vezetőinek sok esetben parlamenti képviselőtől, államtitkártól is magasabb 
ellátmánya és fizetése van. Nagyon kérem, hogy ezt az oldalát is vizsgálják meg az 
egészségügynek.  

Az Alkotmánybírósághoz fordulás. Nagyon jó lenne egyszer azt látni a 
jelentésben, hogy kifejezetten aggályosnak tartják, hogy már az országgyűlési 
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képviselők, az egyes képviselők jogát is megvonták ahhoz, hogy Alkotmánybírósághoz 
forduljanak, és az elmúlt ciklusbeli és a jelenlegi parlamenti erőviszonyokhoz szabva 
egy egynegyedes szabályt alkottak meg, hogy majd ha a képviselők egynegyede 
együttesen Alkotmánybírósághoz fordul, akkor lehet különböző beadványokat 
beterjeszteni. Ez egész egyszerűen megcsonkítja, gyakorlatilag mintha fülét, kezét 
levágnák az országgyűlési képviselőknek. Persze pontosan azért, mert a rossz focistát 
csak a labda, a rossz kormányt, csak a saját ellenzéke és a saját népe zavarja, semmi 
más gond nincs ezzel, le akarnak minket ezzel is csonkítani, fogni, hogy ne tudjunk 
Alkotmánybírósághoz fordulni, ilyen módon se tudjuk élni egyébként alapvető 
képviselői jogainkkal. 

Azzal a témával zárnám, egyben egy kicsit hosszabban kitérnék rá, hogy 
komplexitásában és teljes összefüggéseiben a többségi szereplőkkel, cigány kisebbségi 
szereplőkkel, értelmiségiekkel jó lenne végre elkezdeni megtárgyalni, már így is 
késésben vagyunk, a magyar-cigány együttélés problematikáját, mint olyat. Itt 
egyáltalán nemcsak rendvédelemről van szó, hanem szó van a demográfiai 
folyamatokról, ami, úgy gondolom, az önök érdeklődési körébe és hatáskörébe 
tartozna, szociális, munkaügyi, foglalkoztatáspolitikai kérdésekről és végül, de nem 
utolsó sorban rendvédelmi kérdésekről is. Azért hagytam ezt a végére, mert tudjuk mi 
is, évek óta beszélünk róla, csak sajnos kevés a felület, amin ez átmegy, hogy ez 
egyáltalán nem csak rendvédelmi kérdés. Szó nincs róla, hogy a Jobbik csendőrökkel, 
rendőrökkel akarja ezt a problémát megoldani, mert úgy nem lehet megoldani. 
Magyarország egyik legsúlyosabb társadalmi problémája, a Top3-ban biztos benne 
van, amit folyamatosan kerülgetünk, mint macska a forró kását, mert tabu, mert 
kellemetlen, mert mit szól majd a nemzetközi közvélemény. A nemzet alapvető 
megmaradási kérdése, egy esetleges polgárháborús veszély elkerülése vastagon 
felkelthetné már az önök érdeklődését. Ezt nagyon erős kritikaként jegyzem meg. 
Mert lehet úgy tenni, hogy minden rendben van. Persze, a pesti kerületekben, Budán 
minden rendben van. Ezt elhiszem. Ahol még nem is látták semmilyen szinten ezt a 
problémát. De nagyon nincs rendben az ország legtöbb megyéjében és egyre több 
nyugati megyében sincs már rendben.  

A magyar politikának és az elmúlt 25 év kormányainak azért van ebben nagy 
felelőssége, ezt is vizsgálják ki, nagyon kérem, mert nem az egyedüli, de az egyik 
nagyon jelentős oka annak, hogy ez a kérdés idáig fajult, az az, hogy hol a baloldal, 
újabban pedig a Fidesz gyakorlatilag könnyen megvásárolható szavazóbázist lát a 
cigány emberekben. Hatalmas - és ezt Teleki úrnak mondom, valószínűleg egyet fog 
vele érteni - a cigány vezetők felelőssége, illetve felelőtlensége, akik előnyökért, vagy 
előnyök ígéretéért hol a baloldalra, hol a Fideszre szavaztatják le tömegesen a cigány 
szavazókat. Érdemes lenne több szakértő személyt, megfigyelőt kiküldeni a 
választások napján, hogy mi zajlik egy jelentős cigány szavazókorú népességgel 
rendelkező település kocsmáiban, telepein, lakókörnyezeteiben, ez a választások 
tisztaságát is alapvetően befolyásoló körülmény és miután… (Közbeszólás.) Hadd 
mondjam már el, elnézést!  

 
ELNÖK: De nem tartozik a tárgyhoz! 
 
DR. APÁTI ISTVÁN (Jobbik): Idetartozik, dehogynem! Ezek a hiányosságok. 

Én tudom, hogy kellemetlen… 
 
ELNÖK: Elnézést! A ’13-as beszámolóhoz tartozik a jelenlegi helyzet? 
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DR. APÁTI ISTVÁN (Jobbik): Igen, a hiányosságok címszó alatt volt 2010-ben 
és 2014-ben, tavaly három volt. Most szerencsére nincs. Tudom, hogy önöknek 
kellemetlen, de nehogy már belém fojtsák a szót! 

 
ELNÖK: De, képviselő úr, a ’13-as… (Dr. Apáti István: Tudom, hogy önöknek 

kellemetlen hallgatni az igazságot! A hiányosságokról beszélek, elnök úr!) De a ’13-
as évvel kapcsolatos hiányosságokról… (Dr. Apáti István: Igen.) Jogos volt a 
közbeszólás, ’13-ban nem volt választás! (Dr. Apáti István: 2010-ben volt!) De a ’13-
as évről van szó!  

 
DR. APÁTI ISTVÁN (Jobbik): Épp azért lett volna elég idő, lett volna több év, 

hogy ezt valahogy kivizsgálják. Három évig nem jutottak odáig. De jó, menjünk 
tovább, a választásokról végül is már elmondtam, amit akartam! 

Már csak annyit zárszóként… Lehet ezen nevetgélni, Vas úr! Költözzön hozzánk 
és akkor arcára fagy a mosoly, ebben biztos vagyok. Könnyű Pestről osztani az észt. 

Nagyon kérem, hogy a következő évek vizsgálati tárgykörében külön 
fejezetcímben, fejezet alatt, de ne csak azért csinálják meg, hogy meglegyen valahogy, 
foglalkozzanak áthatóan ezzel a problémakörrel, különösen azzal kapcsolatban, hogy 
a cigány embereknek, többségében sajnos iskolázatlan és képzetlen cigányságnak 
hogyan tudunk tömegesen munkahelyeket teremteni. Bőségesen lennének ötletek. 
Ehhez egyébként főleg a mindenkori kormánypártnak a korrupciós felárról kellene 
lemondani. Ha bizonyos beruházások, főleg nagy állami beruházások kapcsán nem a 
korrupció feneketlen zsákjába menne ez a pénz, higgyék el nekem, egyik évről a 
másikra tömegesen dolgoznának többségében, vagy jelentős részében legalábbis 
cigány származású emberek mélyépítési és magasépítésű beruházásokon, autópálya-
építéseknél, ahogy tették ezt egyébként az ’50-’60-’70-es években, nem is volt ekkora 
probléma velük. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Parancsoljon! Szávay képviselő úrnak adom meg a 

szót. 
 
SZÁVAY ISTVÁN (Jobbik): Köszönöm szépen. Picit rövidebb leszek, ígérem 

előre. Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Vendégeink! A Jobbik annak idején nem 
értett egyet vele, hogy megváltoztassuk azt a törvényi besorolást - ha már a 
cigányságnál jártunk, akkor hadd kezdjem én is ezzel -, amely korábban a cigányságot 
etnikai kisebbségként kezelte, minősítette ezáltal is kifejezve, hogy számos, teljesen 
más jellegű problémával, gonddal küzdenek, mint a hagyományos értelemben vett 
nemzetiségek. Az, hogy nem volt jó és helyes a cigányságot mindenféle szempontból 
ugyanúgy, a többi nemzetiséggel azonos módon kezelni, ez tökéletesen látszik ebből a 
beszámolóból is, hiszen a problémák különbözősége kiviláglik elég világosan, sok 
esetben a beszámoló sem tud pontosan mit kezdeni ezzel a helyzettel. Gondolok itt 
például a nemzetiségi oktatásra.  

Magyarországon van egy évtizedek óta megtörhetetlen tabu a közbeszédben, 
amit a Jobbik feszeget és meggyőződésem, hogy ezt meg akarjuk és meg is fogjuk 
törni, ez pedig az úgynevezett integrált oktatásnak az egyértelműen pozitív és minden 
más megoldást kizáró volta. Nevezetesen az, hogy a cigány tanulóknak, 
gyermekeknek a hasonló módon való oktatása, mint ahogy, mondjuk, az a 
nemzetiségi oktatás esetén van, az valamilyen óriási bűncselekmény és kirekesztés 
lenne. Finoman karcolgatja ezt a témát a jelentés, ennek a kicsit abszurd voltát, ami a 
nemzetiségi oktatásra vonatkozik. De nyilvánvalóan ezzel önök sem tudnak mit 
kezdeni, ameddig a politika, főleg a baloldal, de részben a jobboldal, vagyis a Fidesz is 



 23 

egy megtörhetetlen dogmaként kezeli a dolgot. Mi ebben egyáltalán nem vagyunk 
biztosak egyébként. Mármint abban, hogy a cigány gyermekek oktatásának a 
nemzetiségi oktatáshoz hasonló módon való kezelése mindenképpen, ab ovo 
diszkriminációt jelentene. 

A jelentés meglehetősen részletesen foglalkozik - és most nemzetiségi oldalról 
beszélek, mert alapvetően ehhez értek - mind az önkormányzati rendszerrel, mind a 
nyelvhasználat, az oktatás-nevelés biztosításával, számos kérdéssel, problémával 
meglehetősen őszintén szembe néz, ez jó és helyes, más ügyekben pedig 
meglehetősen szemellenzős. Számomra kicsit furcsa ez a kettősség. Nem örömmel, 
szomorúan olvastam, de örülök, hogy világosan végigvették az ügyeket például a 
nemzetiségi nyelvhasználat problémáit illetően, ami sok esetben abból ered, hogy 
lássuk be, valójában igény sincs számos esetben a nemzetiségek részéről arra, hogy a 
számukra biztosított nyelvhasználati jogokkal, ügyintézéssel, nyomtatványokkal, 
egyebekkel éljenek. Ez bizonyos szempontból a nemzetiségi önkormányzatoknak is 
lehet a felelőssége, hiszen a törvény ez ügyben biztosított. Azoknak, akik szeretnek 
minket nemzetiségellenességgel vádolni, hadd hívjam fel a szíves figyelmét arra, hogy 
a nemzetiségi törvényben számos olyan, a nemzetiségi jogokat érintő bővítés szerepel, 
amelyet a Jobbik javasolt annak idején, én magam nyújtottam be annak idején több 
olyan módosító javaslatot többek között, amely a hivatali nyelvhasználatra és 
egyebekre vonatkozik.  

Egy megjegyzésem hadd legyen azzal kapcsolatban, amit Teleki képviselő úr is 
említett az ösztöndíjak kapcsán. A jelentés úgy fogalmaz, erre utalt a képviselőtársam, 
hogy a „vizsgálat tapasztalatai szerint a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek 
bizonyos fokú koncentrációja esetén a jó technikai feltételek, az integrációs 
pedagógiai módszertan, a tantestület igyekezete és a jelenleg elérhető 
esélyegyenlőségi célokat szolgáló, de csak a legjobbakat elérő ösztöndíj együtt sem 
alkalmas arra, hogy a tanulók számára valódi karrier- és életlehetőséget adjon. Az 
ombudsman emiatt az oktatást érintően komplex, minden kis sikert, apró 
előrehaladást jutalmazva a tantestületekre, a szülőkre és a tanulókra egyaránt 
kiterjedő motivációs rendszer kiépítésére tett javaslatot.” Szeretnék többet hallani 
arról, hogy ez a motivációs rendszer pontosan mit jelent. Mert hogy ez az, ami nagyon 
hiányzik 20 vagy 30 éve körülbelül a nemzetiségi oktatásból. Mondjuk ki azt, hogy hol 
van a szülőknek felelőssége. Erről soha nem beszélünk. Mindig beszélünk a magyar 
állam felelősségéről, a magyar politika felelősségéről, a pártok felelősségéről, a 
többségi társadalom felelősségéről, mindenkinek a felelősségéről, de az érintettek 
felelősségéről kevesebbet szeretünk beszélni. A szülők felelősségéről, hogy elküldi-e a 
gyereket az iskolába adott esetben, meg a kisebbségi önkormányzatok felelősségéről, 
ha már itt tartunk. Úgyhogy nagyon érdekelne, hogy milyen, főként a szülőkre 
kiterjedő motivációs rendszerről tudunk beszélni. 

Teleki képviselő úr, sok esetben nem több pénz kell, higgye el! A problémának 
nem az a megoldása, amiben önök és a Fidesz is sok esetben látják a megoldást, hogy 
adjunk több pénzt, adjunk több pénzt és akkor az majd megoldja a dolgot. Ha nincs 
hozzá szándék, ha nincs akarat arra, hogy a gyerek normálisan iskolába menjen, 
valamennyire megpróbáljon tanulni és legyen benne motiváció arra - jó szó a 
motiváció -, hogy előre jusson az életben valamennyire tisztességesen, akkor kevés 
hozzá bármilyen más társadalmi akarat, ami kétség kívül fontos és meghatározó. 
Tehát nyilván nem ezt vitatom természetesen. 

Még egy dolgot engedjenek meg, amit viszont az egyik legelképesztőbbnek 
tartok, csak mindjárt találjam meg. Ez a roma közösséget érintő ügyek, 85. oldal. A 
hazai nemzetiségek között a különböző gyűlölet-bűncselekményekkel szinte kizárólag 
a romák érintettek. A jogosulatlan járőrözések is ebbe a körbe tartoznak. Ne 
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haragudjon, hogy azt mondom, egészen elképesztőnek tartom! Jogosulatlan 
járőrözés, mint gyűlölet-bűncselekmény, biztoshelyettes asszony? Jól értem, hogy ezt 
szerették volna leírni? A tiltott járőrözés szabályozására két dolog miatt volt szükség. 
Egyfelől a demokratikus jogállamban a rendfenntartás monopóliuma az államot illeti 
meg. Ebben elvileg egyetértünk, de hogy demokratikus jogállamban mennyire élünk 
most, ezen éppen tudnánk vitatkozni, de ne tegyük meg. Az ezzel ellentétes… (Dr. 
Budai Gyula: Most mondod a véleményed! Ez nem a demokrácia? - Dr. Apáti 
István: Ez a gőzlevezetés! - Dr. Papcsák Ferenc: Milyen gőz?) 

 
ELNÖK: Tisztelettel Szávay képviselő úrnál van a szó, bárki, aki szót kér, meg 

fogom neki adni a szót. (Dr. Apáti István közbeszólása. - Szávay István: Most mi a 
baj pontosan? - Dr. Papcsák Ferenc: Ilyen hülyeségeket már!) Ez vonatkozik Apáti 
képviselő úrra is! Az a kérésem, hogy tartsuk be a parlamenti íratlan szabályokat! 
Szávay képviselő urat illeti a szó. 

 
SZÁVAY ISTVÁN (Jobbik): Bocsánat! Mert miről van itt szó? Tiltott 

járőrözésről. Arról van szó, hogy lehet, hogy az államé az erőszak-monopólium, az 
állam feladata a közbiztonság fenntartása, csak az a helyzet, kedves képviselőtársaim, 
hogy az állam erre nagyon sok helyen nem képes. Vegyük már tudomásul, hogy 
vannak olyan térségek Magyarországon, komplett falvak, ahol gyakorlatilag az állam 
kivonult és nem képes, nem hajlandó, nem tudja, nem bírja, nem akarja fenntartani a 
közrendet. Ezek után erről beszélünk a jelentésben, hogy ez a tevékenység 
megfélemlítő és a biztonságérzetet romboló jellegüknél fogva sérti az emberi 
méltóságot. Szóval, ne haragudjanak, ez valami egészen elképesztő! Azoktól az 
emberektől miért kell félni, akik a rendet akarják fenntartani? Ezt legyenek kedvesek 
nekem megmondani! Azoktól az emberektől kell félni, akik rendet akarnak 
fenntartani? Akik, mondjuk, polgárőrként járőröznek egy olyan településen, ahol 
lehet, hogy nekik köszönhető az, hogy nem fognak minden második házat feltörni és 
idős embereket a saját lakásukban agyonverni?! Azoktól az emberektől, akik a rendet 
akarják fenntartani, azoktól nem félni kell! Lehet arról vitatkozni, hogy jó meg helyes, 
meg jogállam, meg állami monopólium, meg egyebek. Erről vitatkozhatunk. No de ez 
a megfélemlítő és a biztonságérzetet romboló? Ez meglehetősen nehéz… Így van. 
Arról nem is beszélve, hogy önök vizsgálatot folytattak ebben az ügyben, azt írják, 
hogy „az ombudsman és helyettesei hivatalból indított eljárás során vizsgálta meg a 
jogosulatlan közbiztonsági tevékenység szervezését és végzését tiltó jogszabály…”, 
ezáltal önök adtak nemzetiségi élt ennek az egész ügynek. Erre hadd hívjam fel a 
tisztelt figyelmüket! Az más kérdés, hogy jellemzően nem a szlovákok, románok, 
horvátok és szerbek által lakott településeken van szó - úgymond - illegális 
járőrözésről, mert valahogy nem ott vannak közbiztonsági problémák egyébként és 
akkor ebbe most megint ne menjünk bele. De ez azért önmagáért beszél, igaza van 
Papcsák képviselő úrnak.  

Az oktatásról egyetlen egy… (Pillanatnyi szünetet tart.) Nem, erről már beszélt 
Apáti képviselőtársunk. Köszönöm szépen, tényleg ennyi. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Kíván-e még valaki hozzászólni? (Teleki László 

jelentkezik.) Teleki képviselő úrnak adok szót. 
 
TELEKI LÁSZLÓ (MSZP): Csak mivel meg lettem szólítva, tisztelt elnök úr, 

tisztelt bizottság, Apáti képviselő úr azt mondta, hogy talán egyetértek vele. Egyetlen 
egy mondatával nem szeretnék egyetérteni és ugyanúgy nem értek egyet 
természetesen Szávay képviselő úr mondandójával sem. Nem fejtem ki, hogy miért, 
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de ha akarják, akkor nagyon szívesen, csak ez már valóban nem tartozik (Szávay 
István: Szívesen meghallgatjuk!) a beszámolóhoz. De azért azt tudni kell, hogy 
számomra mindenképpen felháborító, hogy mindent a romák nyakába akarnak varrni 
és semmilyen felelősséget nem akarnak abban felvállalni, hogy a rendszerváltás előtti 
időszakot és a rendszerváltás utáni időszakot összehasonlítsák. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a bizottságot, hogy kíván-e még valaki 

szólni. (Senki sem jelentkezik.) Nem. Megadom a szót, ha kíván válaszolni, a biztos 
úrnak. 

Válaszadás az elhangzottakra 

Dr. Székely László 

DR. SZÉKELY LÁSZLÓ alapvető jogok biztosa: Nagyon szépen köszönöm. 
Igen, röviden megpróbálok válaszolni és valóban csak a legfontosabb felvetésekre.  

Papcsák alelnök úrral tökéletesen egyetértünk: a fővárosi, illetve általában a 
hajléktalan rendeletek nyugvópontra jutottak megítélésünk szerint. Tehát az, hogy 
vannak olyan zónák, ahol a közterületen való tartózkodás tilos, maximálisan 
elfogadható és jogállami megoldás. Finomhangolást a Kúriától kértünk ott, ahol a 
kerület az egész közterületre kijelentette... (Dr. Papcsák Ferenc: Ez a XIII. kerület!) 
Többek között a XIII. kerület, illetve néhol indokolatlan, tehát a törvényi 
felhatalmazáson túlterjeszkedett az önkormányzatirendelet-alkotás.  

Bárándy képviselő úrnak szeretném megköszönni a felvetését a társadalmi 
szervezetekkel való kapcsolatokra vonatkozóan. Ez prioritás a továbbiakban is. Ezek a 
szervezetek olyan társadalmi rétegekből képesek panaszokat és problémákat 
megfogalmazni, amelynek tagjai maguk artikulációképtelenek. Tehát a 
legelesettebbek, legkiszolgáltatottabbak. Nekünk ez mindenkor fontos lesz. 

Az adatvédelmi biztos pozíciójának a megszüntetésére nem tudok reagálni. 
Apáti képviselő urat szeretném megnyugtatni. Havonta járok büntetés-

végrehajtási intézetekben. Az már ma is egy rémálom! 
A magzatvédelemmel kapcsolatban, úgy gondolom, a ’90-es évek elején az 

Alkotmánybíróság döntései ezt a kérdést helyre tették. Más megoldás alkotmányosan 
elképzelhető, ez a parlament kompetenciája. 

Én közbiztonsági kérdésekben nehezen tudok állást foglalni, mert ez 
kormányzati feladat. Tehát sem rendőrségem nincs, sem anyagi eszközöm arra, hogy 
ezt befolyásolni tudjam. Legfeljebb jelzéseket tudok megfogalmazni ott, ahol 
problémák merülnek fel. 

Folyamatos prioritás az egészségügyi ellátás és az egészségüggyel kapcsolatos 
alapvető jogok. Ez állandó téma, a panaszok állandóan nagy száma mutatja, ezért 
folyamatosan nyomon követjük, számos javaslatot, állásfoglalást, jelentést tettünk 
közzé. 

A parlament működését nem vizsgálhatom, következésképp nem tudok 
segíteni abban, hogy a parlamenti képviselőknek ne 25 százaléka fordulhasson az 
Alkotmánybírósághoz. És a választásokkal kapcsolatos eljárási kérdésekben sincs 
kompetenciám. És nem tudok tömeges munkahelyeket teremteni a romáknak. Tehát 
a közfoglalkoztatást folyamatosan, visszatérően vizsgáljuk, javaslatokat fogalmazunk 
meg, most is folyamatban van több ilyen. 

Szávay képviselő úrnak azt tudom mondani, hogy az integrált oktatás 
fenntartása szerintem nemzetközi jogi kötelezettsége a magyar államnak. Ezen lehet 
változtatni, de ebbe én megint nem tudok beleszólni. Megnyugtatom, hogy a szülők 
felelősségével kapcsolatban tömegesen fordulnak hozzánk, főleg gyámügyek, 
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gyermekelhelyezés, láthatás, ennek akadályozása, gyermek külföldre vitele a 
problémás, ahol, noha nem vizsgálhatom a magánszemélyek viselkedését és 
magatartását, de figyelemfelhívásként rendszeresen beleírjuk a jelentésekbe, hogy 
egyébként a szülők felelőssége is óriási. Mert számos esetben az egymás iránt érzett 
gyűlölet az, ami motiválja őket abban, hogy lehetetlenné teszik a gyermekekkel való 
kapcsolattartást, elhelyezést és így tovább.  

Még egy utolsó pillanatra visszatérnék Bárándy úr hozzászólására, de mások is 
felvetették. Tehát az Alkotmánybírósághoz fordulás, mint lehetőség, az ombudsman 
számára ultima ratio. Tehát olyan ultima ratio, úgy gondolom, hogy ha megteszi az 
ombudsman, akkor annak legyen nagyon nagy súlya. Ez már nem a 2013-as évre 
tartozik, de talán olvasta tegnap az újságban, hogy az előzetes letartóztatás felső 
időhatárának eltörlését olyan kérdésnek ítéltem, amely alkotmánybírósági 
beavatkozást igényel. Majd az idő eldönti, hogy nekem ebben igazam volt-e vagy sem. 
De ez nem számszerű kérdés. Tehát a jogállamot nem azon lehet lemérni, hogy 
hányszor fordul az ombudsman az Alkotmánybírósághoz. Konkrét ügyről, ha azt 
mondja, hogy ebben rosszul jártam el, tudunk vitatkozni. Volt ilyen. Volt ilyen 
természetesen, ahol nem értettem egyet azzal, hogy nekem most emiatt az 
Alkotmánybírósághoz kellene fordulni, de arra szívesen tudok válaszolni. Úgy 
általában pedig ez nem egy mutatószám, hogy most ötször volt-e tavaly vagy ’13-ban. 
Köszönöm szépen. Kérem, hogy a felvetésekre való reagálásra kapja meg a szót a 
biztoshelyettes asszony. 

 
ELNÖK: Igenis. A helyettes asszony kíván válaszolni. 

Dr. Szalayné dr. Sándor Erzsébet 

DR. SZALAYNÉ DR. SÁNDOR ERZSÉBET biztoshelyettes: Elnök Úr! Tisztelt 
Képviselő Urak! Köszönöm szépen. A biztos úr a felmerült kérdésekre és 
észrevételekre a keretválaszt megadta. Engedjék meg, hogy néhány részlettel 
szolgáljak, nem belemenve természetesen az abszolút részletekbe, hiszen egyrészt a 
felmerült kérdésekre való válaszadás túl van azon a hatáskörön, amivel én 
biztoshelyettesként rendelkezem és túl van azokon az eszközökön, hasonlóképpen 
ahhoz, amit biztos úr mondott, amelyekkel a feladat elvégzését megtehetjük.  

Teleki úr vetette fel az életkorral összefüggő adatok párhuzamba állítását. 
Szeretném jelezni, hogy azon a beszámoló ponton, ahol hivatkozik rá, a 73. oldalon, 
tulajdonképpen egy gyermekjogokkal összefüggő alapkérdésben mutatjuk meg csak 
azt, hogy bizony, a roma közösség gyermekeinek adatai hogyan alakulnak. Ezért nem 
volt szempont, hogy is mondjam csak, a halálozási arány bemutatása, azzal, hogy 
természetesen a számoknak és a tényeknek ismeretében és tudatában vagyunk, 
hiszen a legtöbb jelentésünk a statisztikai adatokon, illetve a megkeresett hatóságok 
által adott válaszokon és az azokban olvasható adatokon alapszik. Tehát például 
tisztában vagyunk azzal, hogy a roma lakosság élettartama körülbelül tíz évvel 
rövidebb, mint az átlag magyar állampolgároké. Összefügg ez természetesen azzal a - 
hogy is mondjam csak - nemzetiségi ügy és szegényügy dichotómiával, amelyből 
számos olyan következtetés adódik, amit egyébként Apáti úr is és Szávay úr is 
említettek, és amelyeknek a kezelésére eszközünk nekünk az ombudsmani hivatalban 
nincs.  

Azt szeretném még Apáti úrnak, Szávay úrnak, Teleki úrnak is jelezni, hogy 
természetesen nem a Nádor utca 22-ből kísérjük csak figyelemmel a jelenségeket, 
hanem terepmunkát végzünk. Az elmúlt két évtizedben olyan módszerek alakultak ki 
a hivatalban, amelyek speciális területeknek a vizsgálatához kialakított sajátos 
speciális módszerek. Szeretném azt is jelezni, hogy a titkárságon nem pusztán 
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jogászok dolgoznak, hanem szociológusok és néprajzosok is, akiknek a háttér-, 
kiegészítő tudásával együtt születnek meg mindazok a jelentések, amelyekről önök 
egyrészt az írott beszámolóban, másrészt pedig a cd-n szereplő részletes anyagokban 
olvashatnak  

A nemzetiségi önkormányzatok, a nemzetiségi érdekképviseletek 
hasznosságával, illetve eredményességével kapcsolatos kérdésekre nyilván nem lehet 
komplexen választ adni, hiszen azt mindegyik nemzetiségnek a saját lélekszáma 
egyrészt, másrészt az általuk fenntartott különböző intézményeknek a szervezettsége 
és az a közönség, amelyet elérnek, határozza meg. Nyilván a mi feladatunk és az én 
feladatom az, hogy a hatályos jogszabályok alapján azt nézzem meg, hogy a 
jogalkalmazás maximálisan - hogy is mondjam csak - kitölti-e azt a jogszabályi 
keretet, amely rendelkezésre áll és igenis alulnézetből vegyük észre azokat a 
problémákat, amelyek keletkeznek, és amelyeket felénk jeleznek az önkormányzatok. 
Szeretném majd figyelmükbe ajánlani a 2014-es beszámolót, amiben sokkal több 
részlettel tudok szolgálni, hiszen 2013, ahogy már többször is elhangzott, egy 
töredékév. 

Ha nem veszik zokon, a közrend fenntartásával kapcsolatos kérdésekre 
hasonlóképpen konkrét választ önöknek nem tudok adni. A biztos úr az ezzel 
kapcsolatos hatáskörünket az előbb jelezte. Minden esetben, akár egyedi panasz 
beérkezése alapján indul vizsgálat, akár pedig egy rendszerszerű jelenségnek a 
monitorozására vállalkozik a hivatal, minden egyes esetben a hatályos jogszabályok 
alapján kívánunk eljárni és azt az általános tudományos értelmezést vesszük alapul, 
amely Magyarországon a szakemberek tollából olvasható, szükség esetén a 
nemzetközi összehasonlítást is alapul vesszük. Ezeknek az együttes eredménye 
minden olyan jelentés, amelyet önök olvashatnak.  

Tudom, hogy nem minden kérdésükre válaszoltam, de nem minden kérdésre 
van nálam az igazi válasz. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Szabó Marcel helyettes urat kérdezem, hogy kíván-

e szólni. 

Dr. Szabó Marcel 

DR. SZABÓ MARCEL biztoshelyettes: Köszönöm szépen. Bárándy Gergely 
képviselő úr kérdése kapcsán csak egy rövid megjegyzést szeretnék tenni. A jövő 
nemzedékek országgyűlési biztosa intézménye fontos, lényeges intézmény volt, 
komoly tekintélyt szerzett Magyarországnak. De én nem ezzel hasonlítottam össze a 
mostani rendszert, hanem az egységes biztosi rendszernek két etapját említettem, és 
méltattam azt, hogy az Országgyűlés egy picit módosított ezen a rendszeren, amellyel 
sokkal élhetőbbé, jobban működővé tette a rendszert 2013 végén. Méltattam a biztos 
urat is, aki lényegesen kiterjesztette azt a mozgásteret, amellyel lehetett élni. Csak 
egyetlen egy gondolat: van a modellnek tulajdonképpen alkotmányos létjogosultsága 
is, de legalábbis a jövő nemzedékes helyettes tekintetében a zsinórmértéke más a 
működésnek. Hiszen mi a jövő nemzedékek érdekeinek védelmét használjuk 
zsinórmértékként, míg az ombudsman úr az alapvető jogok sérelmét. Ilyen 
értelemben a mi hatáskörünk puhább, de szélesebb, és utána egy magasabb szintre 
emelkedve a strict alkotmányos zsinórmértékek működhetnek, úgyhogy ennek is 
lehet értelme. Köszönöm. 

Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Tisztelt Bizottság! A határozathozatal következik. 
Az első szavazás arról kell hogy szóljon, hogy a bizottság elfogadja-e a 2013-as 
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beszámolót. Aki elfogadja, kérem, kézfelemeléssel szavazzon! (Szavazás.) 
Megállapítom, hogy 10 igen. Ki nem? (Szavazás.) Két nem szavazattal a bizottság a 
beszámolót elfogadta.  

Most arról kell döntenünk, hogy a bizottság előterjeszti-e azt az országgyűlési 
határozati javaslatot, amelyben azt javasolja az Országgyűlésnek, hogy ezt a 
beszámolót az Országgyűlés szíveskedjen elfogadni. Aki ennek a határozatnak az 
előterjesztését támogatja, kérem, kézfelemeléssel szavazzon! (Szavazás.) 
Megállapítom, hogy 10 igen szavazat. Ki az, aki ellene van? (Szavazás.) 
Megállapítom, hogy 2 nem szavazat. 

Nagyon szépen köszönöm, ezzel ezt a napirendi pontot befejeztük.  
Átadom az ülés vezetését Papcsák Ferenc alelnök úrnak. (Elhagyja a termet.) 
 

(Az ülés vezetését dr. Papcsák Ferenc, a bizottság alelnöke veszi át.) 

A népesség személyi, családi és lakásviszonyainak minta alapján 
történő 2016. évi felméréséről szóló T/3410. számú törvényjavaslat  

ELNÖK: Köszönöm szépen. Köszönöm én is az ombudsman úrnak és 
helyetteseinek a beszámolót.  

A második napirendi pont a népesség személyi, családi és lakásviszonyainak 
minta alapján történő 2016. évi felméréséről szóló törvényjavaslat T/3410. szám alatt. 
Mielőtt ezt tárgyalni kezdenénk, először a határozati házszabály 44-45. §-ának való 
megfelelőségről kell döntenünk. Az államtitkár úr képviseli a kormányt? (L. Simon 
László: Igen.) Nagyon szépen köszönjük és köszöntjük L. Simon László államtitkár 
urat. Erről kell döntenünk. Van-e ezzel kapcsolatban vélemény? (Senki sem 
jelentkezik.) Úgy látom, nincs. Kérdezem, ki fogadja el, hogy megfelel a határozati 
házszabály 44. §-sal összefüggő rendelkezésének. Aki igen, kézfelemeléssel jelezze! 
(Szavazás.) Megállapítom, hogy 9 igen szavazat. A szocialista képviselőtársak? (Dr. 
Bárándy Gergely: Tartózkodunk!) Akkor 9 igen szavazat és 2 tartózkodás mellett 
megfelel. 

A háttéranyag kapcsán Ikotity István képviselő úr módosítást nyújtott be. 
Kérdezem a kormány álláspontját.  

 
L. SIMON LÁSZLÓ államtitkár (Miniszterelnökség): A kormány nem 

támogatja a módosítót. 
 
ELNÖK: A kormány nem támogatja. Kérdezem, van-e ezzel kapcsolatban 

kérdés? (Szávay István jelentkezik.) Szávay képviselő úr! 
 
SZÁVAY ISTVÁN (Jobbik): Köszönöm szépen. Engem érdekelne a kormány 

álláspontja kicsit részletesebben. A képviselőtársunk két dolgot javasol gyakorlatilag. 
Az egyik, hogy az identitás megvallásának, többes megvallásának lehetősége is adott 
legyen. Mondjuk, sok értelmét nem látom ennek a résznek, mert ez gyakorlatilag 
most is adott. Ennél érdekesebb a 8-as, azt hiszem, a 2. bekezdés, amit javasol a 
képviselő úr. Az pedig az el nem ismert nemzetiséghez való tartozás megvallásának a 
lehetősége. 

Kedves képviselőtársaim, vagy tisztelt kormánytól jelenlévők, Magyarországon 
13 elismert nemzeti közösség van. Ezek közül körülbelül tíznek kevesebb tagja van, 
mint azoknak a közösségeknek, akik valójában a legnagyobb létszámban élnek 
Magyarországon, de lehet, hogy 12-nek van kevesebb tagja. Miért nem fontos az, hogy 
felmérjék, Magyarországon mekkora kínai, arab, afgán, perzsa, bármilyen más 
közösség él? Most nem is akarok utalni a bevándorlással, megélhetési bevándorlással, 
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meg egyebekkel kapcsolatos kérdésekre. De pusztán ez a tény miért nem fontos a 
kormánynak, miért nem akarjuk felmérni, hogy több tíz-, vagy adott esetben még 
akár százezer állampolgár is valójában milyen más közösséghez tartozik a bevetteken 
kívül? Mert ezt célozza a javaslat. Erre nagyon kíváncsi vagyok, hogy miért ellenzi ezt 
a kormány. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A kormány képviselőjének adom meg a szót. L. 

Simon László államtitkár úr. 
 
L. SIMON LÁSZLÓ államtitkár (Miniszterelnökség): Köszönöm szépen. Elnök 

úr, nagyon röviden válaszolok. Szó nincs arról, hogy ne lennénk erre kíváncsiak. 
Pusztán felesleges ez a módosító indítvány, ezt mondtam. A kérdezés során 
természetesen önbevallás alapján a nemzetiség megvallására lesz lehetőség. Ennyi. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. (Dr. Schiffer András jelentkezik.) Schiffer 

képviselőtársunk hozzá kíván szólni. Kérdezem a bizottság tagjait… (Közbeszólásra 
reagálva.) Nem szükséges, nem kell szavazni, akkor öné a szó Schiffer képviselő úr. 

 
DR. SCHIFFER ANDRÁS (LMP): Nagyon szépen köszönöm, elnök úr. 

Megragadva az alkalmat, hogy a kormány képviseletében egy irodalomtudós ül itt, én 
azt szeretném megjegyezni, hogy amire a képviselőtársam a módosító indítványát 
benyújtotta, az a bunyevác kisebbség, amely egy el nem ismert kisebbség. L. Simon 
államtitkár úr minden bizonnyal tisztában van azzal, hogy ha csak a XIX. századi 
magyar irodalomtörténetet, vagy a Kárpát-medencei irodalomtörténetet fellapozza, 
akkor bunyevác irodalmi emlékekkel bőven lehet találkozni. Tehát itt nem 
bevándorlókról, frissen létrejött kisebbségi csoportról van szó, hanem egy olyan 
etnikai identitáscsoportról, amelynek az önazonossága igazolható már a XIX. 
században a Kárpát-medencében, illetve Magyarország mai területén. Tehát azt 
gondolom, hogy ez igenis releváns felvetés, hogy egy ilyen népcsoport tekintetében 
legalább a tudásunk legyen meg arról, hogy a közösség mennyiben van jelen még 
Magyarország területén. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Kíván válaszolni? (L. Simon László: Igen. - Szávay 

István jelentkezik.) Szávay képviselő úr! 
 
SZÁVAY ISTVÁN (Jobbik): Két dolgot nagyon röviden. A bunyevác-ügy, amit a 

képviselőtársam említett, fontos. Mi ezt annak idején nem támogattuk és én 
történészként sem vagyok meggyőződve ennek a helyességéről. Azt ugyanakkor 
támogattuk és támogatjuk továbbra is, hogy aki valamiért mégis bunyevácnak tartja 
magát, az megtehesse.  

Annyit szeretnék mondani L. Simon képviselő úrnak, hogy nem vagyok abban 
biztos, hogy amit mond, az úgy van, tekintve, hogy az előző népszámláláson sem így 
volt. Már csak azért sem, mert az előző népszámlálás alkalmával, amit elrendeltünk, 
akkor éppen én voltam Bana Tibor képviselőtársammal, aki konkrétan ugyanezt a 
javaslatot benyújtottam, amit most Ikotity István. (L. Simon László közbeszólása.) 
Bocsánat, de akkor még teljesen más indokkal szavazták le. Az előző népszámlálás 
alkalmával sem lehetett beírni, képviselő úr. Tehát én tartok tőle, hogy ez nem úgy 
lesz, ahogy ön mondja. Akkor más kifogásai voltak a kormánynak. A lényeg az, hogy 
az előző népszámlálás alkalmával csak az elismert 13 hazai nemzeti közösséghez való 
tartozást lehetett a népszámlálás során megvallani. A nem a 13 közösséghez 
tartozókról pedig semmilyen összeírás és statisztika nem készült. Van, aki beírta, de 
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ez a kérdezőbiztoson is múlt. Aki éppen olyan volt, lehet, hogy beírta, hogy kínai vagy 
nem tudom, kicsoda, de ezekről utána statisztika és összeírás nem történt, a mai 
napig sincs hivatalos népszámláláson alapuló statisztika arról például, hogy hány 
kínai van Magyarországon.  

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Államtitkár úr, kíván válaszolni? 
 
L. SIMON LÁSZLÓ államtitkár (Miniszterelnökség): Igen, válaszolok. Tisztelt 

Képviselő Urak! Kedves Képviselőtársaim! Az az igazság, hogy mellettem ülnek a 
Központi Statisztikai Hivatal kiváló munkatársai és konzultálunk is, hogy ne legyen 
esetlegesen szakmai értelemben félreértés.  

Már az általános vitában is elmondtam, hogy olyan kérdésekről beszélünk, 
amelyek egyébként módszertani kérdések, amelyeket megfelelő szakembereknek kell 
megfelelő módon kezelni. Az előző népszámlálásnál, amiben mindannyian részt 
vettünk, 13 magyarországi hivatalosan elismert kisebbségi hovatartozásról lehetett 
nyilatkozni és volt egy üres rubrika, ahova be lehetett írni egyebet, akár olyat is, 
amely nem elismert, tehát be lehetett írni a bunyevácot is már a népszámláláskor is. 
Most a kollégákkal konzultáltam, ez úgy fog néz ki módszertanilag a kérdőíven, ami 
egyébként nem papír alapú lesz, ezt elmondtam az általános vitában, hanem 
elektronikus, hogy rákérdeznek a megfelelő szakemberek a 13 nemzeti kisebbségre, 
rákérdeznek a 4 legnagyobb olyan nemzetiségre, amelyek részéről komoly 
mennyiségű bevándorlóval, illetve jelenlévő személlyel számolhatunk 
Magyarországon. Ilyen például a kínai is, amit ön említett. (Dr. Rubovszky György 
visszaérkezik.) És továbbra is lesz egy üres rubrika, ahova bárki bármilyen 
nemzetiséget beírhat. Ha úgy gondolja, hogy neki fontos az önazonossága 
szempontjából, hogy ő nem román, bolgár, s a többi kisebbséghez tartozó, nem orosz, 
kínai s a többi bevándorló, hanem bunyevác, akkor ezt megteheti, leírhatja és ezt 
természetesen a mikrocenzus feldolgozása során a kollégák figyelembe fogják venni. 

Remélem, hogy ez így kielégítő, de még egyszer mondom, ez egy olyan szakmai 
kérdés, ami szerintem már részletkérdés, aminek ráadásul bizonyos szabályozása 
rendeleti hatáskörbe tartozik, tehát nem is biztos, hogy a törvény keretein belül kell 
megoldani. Én elmondtam, ha emlékeznek rá, tisztelt képviselőtársaim, az általános 
vitában is, amikor meghallgattuk a horvát nemzetiségi szószóló hozzászólását, hogy 
egyébként a kormány részéről támogattunk minden olyan kezdeményezést, hogy a 
nemzetiségi hovatartozás vizsgálat témája legyen, csak megfelelő jogi keretek között. 
Tehát nem a módosító indítvánnyal van gondunk, hanem ezt a módosító indítványt 
így, ebben a formában feleslegesnek tartjuk, de támogattunk minden olyan 
kezdeményezést, hogy a nemzetiségi hovatartozás egyébként egy vizsgálat témája 
legyen, hogy átfogó képünk legyen. Tehát beírhatja azt is valaki, hogy bunyevác.  

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Döntünk a módosító javaslat kapcsán, Ikotity 

István képviselő úr törvényjavaslathoz benyújtott módosításáról. Aki támogatja, 
kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Négy igen szavazat. Ki nem támogatta? (Senki 
sem jelentkezik.) Tartózkodott? (Szavazás.) Nyolc tartózkodás mellett elvetettük. 

A részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat benyújtására is sort kell 
kerítenünk. A kormány támogatja? 

 
L. SIMON LÁSZLÓ államtitkár (Miniszterelnökség): Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Van-e kérdés, észrevétel? (Senki sem jelentkezik.) 

Úgy látom nincs, a vitát lezárom. A bizottsági módosító javaslatot ki támogatja? 
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Kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Megállapítom, hogy 8-an támogatjuk. Ki nem 
támogatja a részletes vitát lezáró módosító javaslatot? (Szavazás.) Tartózkodás volt-e 
a kérdésben? (Szavazás. - Dr. Bárándy Gergely: Mi nem támogatjuk!) Nem 
támogatják 2-en, és 2 tartózkodás mellett elfogadtuk. Köszönöm szépen. A részletes 
vitát lezártuk.  

Átadom az ülés vezetését az elnök úrnak. Köszönjük az államtitkár úr 
megjelenését. 

 
(Az ülés vezetését dr. Rubovszky György, a bizottság elnöke veszi át.) 

A nemzeti utasadat-információs rendszer létrehozása érdekében és 
a bűnügyi, illetve rendészeti tárgyú együttműködés keretében 
történő információcsere szabályozásával összefüggésben szükséges 
egyes törvények módosításáról szóló T/3404. számú 
törvényjavaslat 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Következik a 3404. számú törvényjavaslat. Ehhez 
a törvényjavaslathoz eljött Péterfalvi Attila, az Adatvédelmi Hatóság elnöke, akit 
külön tisztelettel köszöntök. Tessék helyet foglalni! 

Tisztelt Bizottság! Kizárólag egyetlen egy döntésünk van: a 44. § (1) bekezdése 
szerint a részletes vita szabályai szerint abban a kérdésben kell dönteni, hogy az 
előírásoknak megfelel-e a törvényjavaslat. Ebben kérek szépen előterjesztői 
nyilatkozatot.  

 
DR. STAUBER PÉTER főosztályvezető (Belügyminisztérium): Köszönöm 

szépen, elnök úr. Tisztelt Bizottság! Stauber Péter vagyok a Belügyminisztérium 
Európai Együttműködési Főosztályának a vezetője.  

Az önök előtt fekvő törvényjavaslat a nemzeti utasadat-információs rendszer 
kialakítása érdekében szükséges módosítások második ütemére vonatkozik, hiszen 
egy hasonló törvénymódosítás 2013-ban történt és azok a módosítások most, január 
1-jével léptek hatályba. Ennek a magyarázata az, hogy itt egy kétéves projekt… 

 
ELNÖK: Elnézést! Nekünk kizárólag arról kell dönteni, hogy a határozati 

házszabály 44. §-a szerint a törvényjavaslat megfelel-e a jogrendszer szabályainak, 
megfelel-e a jogalkotási szabályoknak. Nem tartalmi kérdésben döntünk, a részletes 
vita keretein belül ezt a döntést meg kell hoznia a bizottságnak. Itt módosító 
indítvány nincs, tehát abban nem kell döntenünk. Kizárólag ebben a kérdésben kérek 
nyilatkozatot, hogy az előterjesztés megfelel-e a jogszabályi előterjesztés 
követelményeinek. Köszönöm szépen. 

 
DR. STAUBER PÉTER főosztályvezető (Belügyminisztérium): Köszönöm, 

elnök úr. Elnézést kérek. Igen. 
 
ELNÖK: Megfelel, köszönöm szépen. Meg szeretném kérdezni az Adatvédelmi 

Hatóság elnökét, aki eljött, ezt köszönettel vettük, hogy kíván-e hozzászólni a 
napirendhez. 

 
DR. PÉTERFALVI ATTILA, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 

Hatóság elnöke: Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Igen, nagyon röviden csak azért, 
mert nagy nemzetközi jelentősége is van ennek a törvénynek.  

Végig a Belügyminisztérium a hatósággal együttműködött és mi úgy gondoljuk, 
hogy ez a magyar megoldás mintául szolgálhat az Európai Unió számára is, hiszen 
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több országban folyik erről vita. Ez nagyon érzékeny kérdés. Ez egy olyan jogszabály, 
amely figyelembe vette a mi javaslatainkat. Közös prezentációja történt az 
elképzeléseknek Brüsszelben. Tehát mindenképpen szerettem volna kinyilatkoztatni, 
hogy támogatjuk. Ez nemcsak a magyar jognak megfelelő szabályozás, hanem az 
Európai Unió adatvédelmi irányelveinek is, illetve az API irányelvnek is 
maradéktalanul megfelel. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Abban szeretnék kérni nyilatkozatot, hogy a 

jogalkotási törvény előírásainak megfelelő egyeztetés szempontjából, mert erre volt 
utalás, megfelelőnek tekinti-e az elnök úr a törvényjavaslatot. 

 
DR. PÉTERFALVI ATTILA, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 

Hatóság elnöke: Igen. Nemcsak formai, hanem tartalmi szempontból is. 

Határozathozatal 

ELNÖK: Nagyon szépen köszönöm. Kérdezem a bizottságot, kíván-e valaki 
hozzászólni. (Senki sem jelentkezik.) Nem.  

Akkor kizárólag a 44. §-nak való megfelelőség szempontjából kell döntenie a 
bizottságnak. Kérdezem a bizottságot, hogy ki tartja ezt megfelelőnek a jogszabályi 
előírások keretei között. (Szavazás.) Nyolc igen szavazat. Ki van ellene? (Szavazás.) 
Két ellenszavazat. Ki tartózkodik? (Szavazás.) Két tartózkodással a bizottság 
megállapította, hogy a 44. § kritériumainak megfelel.  

Ezzel a részletes vitát lezárom és nagyon szépen köszönöm a megjelenést.  
Engedtessék meg, hogy a bizottság előtt bejelentsem, hogy az Adatvédelmi 

Hatóság tisztelt elnökével abban állapodtunk meg, hogy jövő hét hétfőn utolsó 
napirendi pontként kerül sor az ő beszámolójának meghallgatására. Itt a bizottság fog 
dönteni, tehát ez nem megy tovább az Országgyűlés felé. Az oktatói elfoglaltsága 
miatt nem tesszük az bizottsági ülés elejére. Nagyon szépen köszönöm a megjelenést. 

Az állami adóhatóság áfacsalásokkal kapcsolatos szervezeti és 
eljárási hiányosságait vizsgáló bizottságról szóló H/1758. számú 
határozati javaslat 

Tisztelt Bizottság! Most a tárgysorozatba vételekkel kapcsolatos sort 
kezdenénk el. Az 1. pont az áfa vizsgálóbizottság, az 1758. számú határozati javaslat. 
Ennek tárgysorozatba vételéről van szó. Köszöntöm Schiffer András frakcióvezető 
urat, mint előterjesztőt és megadom neki a szót, hogy amennyiben kívánja, röviden 
tájékoztassa a bizottságot. Köszönöm. 

Dr. Schiffer András szóbeli kiegészítése 

DR. SCHIFFER ANDRÁS (LMP) előterjesztő: Nagyon szépen köszönöm, elnök 
úr és köszönöm a rugalmasságot, hogy a hozzám kötődő javaslatokról lehet egymás 
után tárgyalni. 

Ez az a bizonyos elhíresült NAV-vizsgálóbizottság, amelyről már novemberben 
nagyon röviden volt szó itt, a bizottságban, akkor a Fidesz frakció kért időt, hogy az 
álláspontját ki tudja alakítani. A NAV-vizsgálóbizottságot a NAV-botrány kirobbanása 
után az LMP 2013 novemberében kezdeményezte. Akkor a kétharmados többség 
azért vetette el plenáris ülésen azt, hogy a vizsgálóbizottságról szóló határozat 
hatályba lépjen, tehát hogy a bizottság el tudjon kezdeni működni, mert álláspontja 
szerint büntetőeljárásoknak be kell fejeződniük. Ez az előttünk fekvő indítvány erre is 
figyelemmel különbözik az előző ciklusban benyújtott NAV-vizsgálóbizottsági 
javaslattól. Ha a határozati javaslat 2. pontját bárki megvizsgálja, arra jön rá, hogy ez 
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a vizsgálóbizottság természetesen semmilyen tekintetben folyamatban lévő 
büntetőeljárásokkal nem kíván foglalkozni. Tehát például az állami adóhatóság 
áfacsalásokkal foglalkozó szervezeti keretei és eljárása a tárgya. Magyarul arra 
vagyunk kíváncsiak - én már ezzel érveltem a szép emlékű alkotmányügyi bizottság 
ülésén annak idején -, ami a parlamentnek feladata ebben a történetben. Tehát azt 
nézze meg, hogy egyáltalán - és itt nem az előző ciklusról van szó, hiszen 2007-től 
kezdve datálta Horváth András ezt a botrányt - 2007-től kezdve az adóhatóság, az 
APEH, majd a NAV szervezetrendszerén belül történtek-e olyan átalakítások, vagy 
másfelől megtörténtek-e azok a lépések, amelyek lehetővé teszik, vagy éppen kizárják 
a láncolatos áfacsalásokat. Nem konkrét büntető ügyek, nem konkrét áfacsalások 
kivizsgálása ennek a vizsgálóbizottságnak a feladata, hanem, miután az Alaptörvény 
értelmében a parlamentnek alkotmányos kötelezettsége a kormány ellenőrzése, a 
vizsgálóbizottság azt vizsgálná meg, hogy 2007-től kezdve az adóhatóság 
szervezetrendszerén belül tett személyzeti és szervezeti lépések egyáltalán lehetővé 
tették-e azt a láncolatos áfacsalás-sorozatot, ami egyébként a Horváth-jelentésben 
benne volt. 

Ennyi. Tehát azt gondolom, hogy a 2012. évi XXXVI. törvény alapján a 
vizsgálóbizottság létesítése előtt nincs akadály. Köszönöm szépen. 

Hozzászólások 

ELNÖK: Köszönöm szépen. A bizottságból Vas Imre képviselő úrnak adok szót. 
 
DR. VAS IMRE (Fidesz): Köszönöm szépen a szót. Felhívnám a 

képviselőtársaim figyelmét az Országgyűlésről szóló törvény 24. §-ának második 
mondatára, amely úgy szól, hogy nem hozható létre vizsgálóbizottság - nem olvasva 
az egész mondatot - az Állami Számvevőszék hatáskörébe tartozó ügyben. Még egy 
jogszabályhelyre hívnám fel a képviselőtársaim figyelmét. Ez az Állami 
Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény 5. §-ának (8) bekezdése, amely szerint 
az Állami Számvevőszék ellenőrzi az állami hatóság, egyébként a helyi önkormányzat 
adóztatási és egyéb bevételszerző tevékenységét, valamint a vámhatóság 
tevékenységét. A két jogszabályhely összevetéséből és a határozati javaslat 2. 
pontjából egyértelműen megállapítható, hogy a vizsgálóbizottság tárgyköre az 
adóhatóság bevételszerző és adóztatási tevékenységére vonatkozik. Úgyhogy az én 
véleményem szerint nincs mérlegelési joga a bizottságnak a tárgysorozatba vétel 
tekintetében, mert ilyen vizsgálóbizottság nem hozható létre. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Bárándy Gergely képviselő úrnak adok szót. 
 
DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Az 

ember próbál komoly maradni még egy ilyen érvelés után is. Azt hiszem, önök már 
mindent megpróbáltak, hogy miért ne állítsunk fel ilyen bizottságot. (Dr. Budai 
Gyula: Ti is, hogy miért állítsunk fel!) Volt már szó arról, hogy interpellációban 
tisztázható, volt olyanról szó, hogy amiben büntetőeljárást folytatnak, abban nem 
lehet vizsgálóbizottságot felállítani. Most jött egy új érv, ez, ha lehet, még butább érv 
az előző kettőnél is. Tisztelt képviselőtársam, nyilván olvasta, hogy miről van szó az 
előterjesztésben. Nem gondolnám, hogy az ezermilliárdos nagyságrendű károkozás, 
bármilyen hatóság is kövesse el és bármilyen hatóság alkalmazottjai is működjenek 
közre ebben, az Állami Számvevőszék hatáskörébe tartozik. Ugye, képviselőtársam? 
Talán ebben egyetérthetünk. De majd válaszoljon. Örülök, ha ebben vitába 
bocsátkozunk egymással, mert ha ön úgy gondolja, hogy ha a NAV-nál valaki lop, 
akkor azt az Állami Számvevőszéknek kell kivizsgálnia, akkor elég furcsa - hogy 
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mondjam - tudással rendelkezik a magyar jogrendszerről. Azt kérem, hogy vallják be, 
ebben a témában önök nem kívánnak vizsgálóbizottságot felállítani! 

A másik érvet meg nagyon fontolják meg, mielőtt még valaki szót kér és 
elmondja, hogy folyamatban lévő büntetőeljárásban nem lehet ilyet csinálni. Mert ezt 
Rogán Antalnak is magyarázza el akkor valaki, aki a mostani fideszes bankbotrány 
ügyében szeretne felállítani vizsgálóbizottságot, holott most vettek őrizetbe (Dr. 
Budai Gyula: Fideszes? Miért nem szocialista?) néhány embert ebben az ügyben és 
indítottak meg eljárást. Legalábbis ha a hírek igazak, gondolom, ide fog majd kerülni 
a bizottságunk elé ennek a vizsgálóbizottságnak az ötlete is. Köszönöm szépen. 
Természetesen mi támogatjuk az előterjesztést. 

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

szólni. (Dr. Vas Imre jelentkezik.) Vas Imre kíván válaszolni. 
 
DR. VAS IMRE (Fidesz): Kifejezetten itt nem arról van szó, hogy valaki az 

adóhivatalnál valami bűncselekményt elkövetett. Ebben egyébként Schiffer 
képviselőtársammal egyetértek. Itt az állami adóhatóság teljesítménye, az egyedi 
áfacsalás, a miniszter felügyeletének hatékonysága és ehhez hasonló van benne, 
valóban egyébként arra nem irányul, hogy azt állapítsa meg, hogy most ki hogy és 
milyen formában kurtította meg az állami bevételt. De kifejezetten azokra a 
tárgykörökre koncentrál, amelyeket egyébként az Állami Számvevőszéknek kell 
ellenőriznie. Tehát szerintem egyértelmű. Egyébként nem mi indítványoztuk, hogy ez 
a 24. § így kerüljön bele az országgyűlési törvénybe, hanem, ha jól emlékszem, az ön 
frakciótársa (Dr. Schiffer András: Ez részben igaz!) nyújtotta be ezt a módosítást. 
Úgyhogy szerintem eszerint kell eljárnunk. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Papcsák Ferenc alelnök úr kért szót. 
 
DR. PAPCSÁK FERENC (Fidesz): Csak annyit szerettem volna mondani, hogy 

az APEH-nak, illetve a Nemzeti Adóhatóságnak, mint jogutódnak a bevételszerző 
tevékenysége, ennek a vizsgálata a Számvevőszék hatáskörébe tartozik, ez 
egyértelműnek tűnik, illetve az ott elkövetett esetleges problémák pedig a 
Kormányzati Ellenőrzési Hivatal hatáskörébe. Az elkövetett bűncselekmény pedig, 
amit áfacsalásként aposztrofált Horváth úr, a bűnügyi hatóságok hatáskörébe 
tartozik. Ott pedig az az aggály merülhet fel, hogy ameddig a büntetőeljárás zajlik, 
nem vizsgálhatjuk.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem, a bizottság részéről ki kíván szólni. 

(Senki sem jelentkezik.) A bizottság részéről senki. Akkor az előterjesztőnek adok 
zárszóra lehetőséget.  

Dr. Schiffer András reflexiói 

DR. SCHIFFER ANDRÁS (LMP) előterjesztő: Köszönöm szépen, elnök úr. Vas 
Imre produkciója zseniális volt. Tulajdonképpen azt meg lehetett volna tenni, hogy az 
egy évvel ezelőtti alkotmányügyi bizottsági ülésen készített videofelvételt újra nézzük 
rövidítve, mert valóban Bárándy Gergelyhez hasonlóan én is hiányolom, hogy az 
„interpellációval tisztázható” kitétel nem került elő. Vas Imre akkor az alkotmányügyi 
bizottságban, csak akkor másként ültünk, ugyanezzel a testtartással, ugyanígy a 
laptopjából ugyanezt a szakaszt felolvasta. Tényleg bámulatos! Kétszer ugyanazt 
ugyanúgy előadni (Dr. Papcsák Ferenc: Ugyanaz a törvény!), le a kalappal!  
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A helyzet a következő. Szerintem érdemes arról beszélni, ami előttünk van. Vas 
Imrével egyetértésben azt tudom mondani, hogy nincs szó konkrét büntető ügyekről, 
vagy konkrét büntetőeljárások tisztázásáról a vizsgálóbizottsági indítványban. Miről 
van szó? A másik pont a-tól f-ig határozza meg, hogy milyen kérdéseket kell tisztázni. 
Az áfacsalás és az ellene való fellépés módszertana, az állami adóhatóság 
teljesítménye a láncolatos áfacsalások felderítésében. B: az állami adóhatóság 
áfacsalásokkal foglalkozó szervezeti keretei és eljárása. C: … 

 
ELNÖK: Schiffer úr, ismerjük az anyagot. (Dr. Vas Imre: Olvasni tudunk!) Az 

a kérésem, hogy ne felolvasni tessék, hanem a saját véleményét tessék elmondani. 
 
DR. SCHIFFER ANDRÁS (LMP) előterjesztő: Nem derült ki, elnök úr, mert 

másról beszélünk. (Dr. Budai Gyula: Elolvastuk már!) Az a helyzet, hogy ami a 24. §-
ban úgy van megemlítve, hogy az Állami Számvevőszék számára fenntartott olyan 
hatáskör, ahol más nem vizsgálódhat, az ebben nincs benne. Itt nem a konkrét 
adóbevételek alakulásáról van szó és nem is arról van szó, ami nemcsak az 
adóhatóságnál, hanem bármely költségvetési szervnél a Számvevőszék számára 
fenntartott feladat, tehát hogy nézze meg, hogy célszerű mennyiségben vettek-e, 
mondjuk, tisztálkodó szereket, miegyebeket egy költségvetési szervnél. Nem erről van 
szó. Vas képviselőtársam, nem erről van itt szó! (Dr. Budai Gyula: Nyugi, nyugi!) 
Amit ön itt felolvasott, és ami a 2. pontban felsorolt tervezett feladatkör, nem igazán 
van fedésben. Büntetőeljárásról nincs szó, az interpellációval való tisztázhatóság most 
valami furcsa véletlen folytán (Elnök: Szóba sem került, képviselő úr, erről ne 
beszéljen!) nem került szóba. Ezt szeretném elmondani. Éppen ezért a tárgysorozatba 
vételnek semmiféle törvényi akadálya nincs. Köszönöm szépen. 

Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Most határozathozatal következik. Kérdezem a 
bizottságot, ki támogatja a tárgysorozatba vételt. Aki támogatja, kérem, szavazzon! 
(Szavazás.) Megállapítom, hogy 4 igen szavazat. Ki nem támogatja? (Szavazás.) Hét 
nem szavazat. Ki tartózkodott? (Senki sem jelentkezik.) Ezzel a döntés megszületett, a 
bizottság nem vette tárgysorozatba a határozati javaslatot. 

Ezzel az a) napirendi pontot lezártuk. 

Az egyes törvényeknek a terrorcselekmények hatékonyabb 
megelőzéséhez szükséges módosításáról szóló T/2796. számú 
törvényjavaslat 

A b) napirendi pont következik. Ez az egyes törvényeknek a 
terrorcselekmények hatékonyabb megelőzéséhez szükséges módosításáról szóló 
T/2796. számú törvényjavaslat. Itt is Schiffer András képviselő úr látja el az 
előterjesztői feladatokat. Megadom a szót. Parancsoljon, képviselő úr! 

Dr. Schiffer András szóbeli kiegészítése 

DR. SCHIFFER ANDRÁS (LMP) előterjesztő: Nagyon szépen köszönöm, elnök 
úr. Rövid leszek. A Charlie Hebdo merénylet után terjesztett elő az LMP egy olyan 
törvényjavaslatot, amely lehetővé teszi azt, hogy a Btk. módosításával a magyar 
szolgálatok, illetve rendvédelmi szervek hatékonyabban léphessenek fel a 
Magyarországot tranzit országként használó és egyébként például az Iszlám Államhoz 
csatlakozni kívánó személyek fel- és letartóztatása érdekében. Úgy látjuk, hogy a 
nemzetközi terrorhelyzetből adódóan Magyarországra elsősorban és első lépésben 
jogalkotási feladatok várnak. Meg kell tenni azokat a módosításokat a büntető 
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törvénykönyvben, amelyek lehetővé teszik, hogy a magyar rendvédelmi szervek 
hatékonyan lépjenek fel azokkal szemben, akik Magyarországot tranzit országként 
használják abból a célból, hogy a Közel-, illetve Közép-Keleten terrorszervezetekhez 
csatlakozhassanak. 

Hozzászólások 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a bizottságot, ki kíván hozzászólni. (Dr. 
Vas Imre jelentkezik.) Vas Imre képviselő úrnak adok szót. 

 
DR. VAS IMRE (Fidesz): Köszönöm szépen. A célokban egyetértünk. A vita 

közöttünk szerintem kizárólag abban van, hogy mikor és milyen ütemben kell ebben a 
témában lépni. Folyamatban van az Európai Unión belül is egy jogalkotás-előkészítés 
és más nemzetközi szervezeteknél is. Az én véleményem, illetve a Fidesz frakció 
véleménye szerint a nemzetközi joganyagváltozások fényében kell majd a magyar 
Btk.-t, illetve a vonatkozó jogszabályokat módosítani. Bízunk abban, hogy erre rövid 
időt kell várni és akkor a kormány az Országgyűlés elé fogja terjeszteni az ehhez 
szükséges törvényjavaslatokat. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a bizottságot, hogy van-e hozzászólás. 

(Dr. Bárándy Gergely jelentkezik.) Bárándy Gergely képviselő úrnak adok szót. 
 
DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Abban 

túlzottan nem bízom, hogy a kormány ezt megteszi, ennek ellenére viszont van egy-
két szakmai fenntartásunk a javaslattal kapcsolatban, ezért mi tartózkodni fogunk a 
megszavazásánál. Azzal, hogy egyébként a frakciónk és a frakciónk szakértői 
bármikor állnak akár az LMP, akár más frakciók, vagy a kormány rendelkezésére, 
hogy egyeztessünk ebben a témában, hiszen magát a felvetést és a problémát mi is 
fontosnak tartjuk. Köszönöm szépen. 

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

valaki hozzászólni. (Senki sem jelentkezik.) Ilyet nem látok. Megkérdezem az 
előterjesztőt, kíván-e reagálni. 

Dr. Schiffer András reflexiója 

DR. SCHIFFER ANDRÁS (LMP) előterjesztő: Egyetlen mondat! Vas 
képviselőtársamat csak arra emlékeztetem, hogy a merénylet után Rogán Antal a 
Péntek 8-ban, akkor még baráti volt a Hír TV, kezdeményezet egy ötpárti egyeztetést 
a magyar nemzeti terrorellenes stratégia kidolgozása végett. Azután valahogy léket 
kapott ez a kezdeményezés, azóta sem történt semmi. Tehát nagyon jó, hogy most 
nem tudom, mire várunk. Azt gondolom, hogy amit Magyarország a saját erejéből 
meg tud tenni, azt tegye meg. 

Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a bizottságot, hogy ki támogatja a 
tárgysorozatba vételt. Aki támogatja, kérem, kézfelemeléssel szavazzon! (Szavazás.) 
Megállapítom, hogy 2 igen szavazat. Ki nem támogatja? (Szavazás.) Megállapítom, 
hogy ilyen nincs. Ki tartózkodott? (Szavazás.) Megállapítom, hogy 10 tartózkodással 
a bizottság nem vette tárgysorozatba.  

Ezzel a b) pont tárgyalását befejeztük.  
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Az állambiztonsági múlt átláthatóvá tételéről szóló T/2856. számú 
törvényjavaslat 

Az országos politika rendszerváltást követő meghatározó szereplői 
állambiztonsági múltjának vizsgálatáról, valamint a magyar 
vonatkozású orosz levéltári anyagok kutathatóságáról szóló 
H/2862. számú határozati javaslat 

Az állampárti vezetők és a diktatúra állambiztonságának hivatalos 
állományának egyes közhivatalok viseléséből való kizárása 
érdekében szükséges törvénymódosításokról szóló T/2863. számú 
törvényjavaslat 

Tisztelt Bizottság! Abban döntött a tisztelt bizottság, hogy a c), az e) és az 
utólag napirendre vett 2863. számú törvényjavaslat tekintetében egységes vitát 
fogunk lebonyolítani és azt követően minden egyes előterjesztésről önállóan fogunk 
szavazni. Mind a három törvényjavaslat tekintetében Schiffer András az előterjesztő. 
Az együttes vitára megadom a lehetőséget a frakcióvezető úrnak. Parancsoljon, öné a 
szó! 

Dr. Schiffer András szóbeli kiegészítése 

DR. SCHIFFER ANDRÁS (LMP) előterjesztő: Nagyon szépen köszönöm. 
Inkább köznyelven fogalmaznék, mert a számokban én is elveszek. Tehát egyrészt 
újra a parlament elé terjesztettem az állambiztonsági múlt átláthatóvá tételéről szóló 
törvényjavaslatot. Az LMP frakciónak, ha jól számolom, ez a nyolcadik 
kezdeményezése 2011. december 1-je óta. Azt gondolom, hogy az elmúlt két nap 
botrányai is azt mutatják, hogy véget kellene vetni annak a játszadozásnak, hogy 
különböző gazdasági, politikai szereplők azzal próbálnak helyet foglalni maguknak, 
úgy próbálnak riválisokat hátrányosabb helyzetbe hozni, hogy folyamatosan 
különböző ügynökvádak keringenek. Azt gondolom, hogy ez senkinek nem jó, tiszta 
vizet kellene önteni a pohárba. Ez a törvényjavaslat többedik átdolgozás után, mielőtt 
még ezt bárki felvetné, nem a bezsarolt kis spiclikről szól. Ez arról szól, hogy kik azok, 
akik jelentéseket írtak és külön megemlékezik a törvényjavaslat arról, hogy kik azok, 
akik a kommunista állambiztonság parancsnoki hídjain álltak. Magyarul: kik azok, 
akik tiszti rangban védték a kommunista hatalmat, tiszti rangban, vagy a 
pártapparátus részéről utasítást adtak a kommunista állambiztonságnak.  

Másrészt a törvényjavaslatok kezdettől fogva, tehát 2011. december 1-je óta 
minden egyes alkalommal megadták azt a védelmet, amelyet L. Simon államtitkár úr 
tegnap a jobbikos napirend előttire válaszolva felhánytorgatott. Az összes 
törvényjavaslatunk szavatolja még az ügynökök esetében is a magánélethez való jog 
védelmét. Tehát minden egyes alkalommal és most is olyan javaslatot terjesztettünk a 
Ház elé, amely még az ügynökök esetében sem tesz hozzáférhetővé szenzitív adatokat, 
az áldozatok esetében pedig teljes mértékben szavatolja a személyiségi jogokat. Tehát 
nagyon kérem, hogy ilyen érveléssel ne hozakodjanak elő.  

Harmadrészt csak olyan törvényjavaslatot tettünk le az elmúlt négy évben a 
parlament asztalára, amely tekintetbe veszi a jelenleg is létező katonai, illetve 
nemzetbiztonsági érdekeket. Tehát ez alapján a törvényjavaslat alapján semmilyen 
olyan információ nem lehet nyilvános, amely jelenleg is létező magyar katonai 
biztonsági, vagy nemzetbiztonsági érdeket sérthet. Erre van garancia. Tehát az 
áldozatok esetében a magánélethez való jog, illetve a létező katonai, nemzetbiztonsági 
érdekek védelmére van garancia, azon kívül pedig a javaslat súlypontja a kommunista 
állambiztonság irányítóin van. Azt lássuk világosan, hogy ha nem öntünk tiszta vizet a 
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pohárba, ahogy tegnap Simicska Lajos Orbán Viktort, ugyanúgy holnap-holnapután 
mások másokat bármikor bármivel megvádolhatnak. Azt gondolom, hogy ennek a 25 
éves gyalázatos játéknak, amelynek fő felelőse az elmúlt 25 év politikai elitje, véget 
kell vetni és tiszta vizet kell önteni a pohárba. 

Ehhez kapcsolódik az a határozati javaslat, amelyben feladatot adna az 
Országgyűlés a Nemzeti Emlékezet Bizottságának, illetve a kormánynak. Annak 
idején a Fidesz-KDNP úgy kívánta az egész ügynökkérdést szőnyeg alá söpörni, hogy 
életre hívta a Nemzeti Emlékezet Bizottságát, amelyről azóta sem nagyon hallani. Mi 
azt mondjuk, hogy függetlenül az úgynevezett ügynöktörvénytől, tehát az 
aktanyilvánossági törvénytől, koncentráljunk azokra a személyekre, akik 1989. 
október 23-át, azaz az alkotmányos rendszerváltás időpontját követően a politikai élet 
részei lettek. Tehát azokra, akik akár már a Németh-kormány idején, akár a szabadon 
választott Országgyűlések és kormányok idején parlamenti képviselők, miniszterek, 
az állami élet vezetői voltak. A parlament, mint létrehozó szerv adjon határidőt a 
Nemzeti Emlékezet Bizottságának arra, hogy azoknak a személyeknek az esetében, 
akik a szabadon választott parlament, illetve az utolsó kommunista kormány vezetői 
voltak, magyarul a politikai elit részesei lettek ’89. október 23-át követően, legyen 
világos minden magyar választópolgár számára, hogy miért és mennyiben volt 
érintettségük a kommunista állambiztonsággal kapcsolatban.  

Egyet kellene megérteni: nem a múlt feltárásáról van szó, hanem a jelen 
feltárásáról. Mi elsősorban arra vagyunk kíváncsiak minimum négy éve, hogy a ’89-es 
úgynevezett rendszerváltás során hogyan lehetett információs tőkét átváltani politikai 
hatalommá az új magyar demokráciában, arra vagyunk kíváncsiak, hogy a 
kommunista állambiztonság révén megszerzett információkat hogyan lehetett tőkévé 
átváltani. Magyarul hogyan, kik és milyen mértékben vettek részt az állami vagyon 
szétlopásában 1989-et követően pusztán azért, mert állambiztonsági kapcsolataik 
révén fontos információkhoz jutottak hozzá. Mi ebben szeretnénk tisztán látni és 
ebben szeretnénk kérni az önök együttműködését. Nyilván pontosan tudják, hogy 
minden egyes tárgysorozatba vételt követően a kétharmados többség - bár most már 
nem kétharmados parlamenti többség és nem is kétharmados törvényekről van szó -, 
a parlamenti többség szabadon módosíthatja az egyes előterjesztéseket.  

A határozati javaslatnak van még egy pontja. A magyar Országgyűlés - és azt 
gondolom, hogy a Szovjetunióba elhurcoltak emlékévében, 2015-ben ez erkölcsi 
kötelesség is - hívja fel a kormányt, tegyen lépéseket az orosz föderáció kormányánál 
annak érdekében, hogy a szovjet megszállás alatt keletkezett magyar vonatkozású 
NKVD-s és KGB-iratok kutathatóak legyenek. Ez erkölcsi kötelesség az áldozatokkal 
szemben, erkölcsi kötelesség a Gulagra elhurcolt magyar áldozatokkal szemben, 
ugyanakkor nemzetbiztonsági kérdés is. Tisztában vagyok azzal, hogy nem a magyar 
Országgyűlés és a kormány van alapvető döntési helyzetben, viszont annyit meg tud 
tenni a magyar parlament és a magyar kormány is, hogy szándékot nyilvánít e 
tekintetben. 

Végezetül arról a törvényjavaslatról, amelyet az elnök úr felemlített. Ez a 2863. 
számú törvényjavaslat az úgynevezett lusztrációs törvény, amelyet már egyszer 
idehoztunk a bizottság elé. Ez változatlan szöveggel került előterjesztésre. Egyetlen 
ponton lett kiegészítve. Mégpedig belekerült az az 5. §, amely - feltéve, de meg nem 
engedve, hogy ilyen létezik - megtiltaná a kormányzati szervek számára, hogy 
olyanokkal szerződjenek tanácsadói munkára, akik például fontos tiszti beosztásban 
voltak, mondjuk, a kommunista állambiztonságnál. Nem feltételezem, hogy, 
mondjuk, a Miniszterelnökségnek van ilyen tanácsadója, de zárjuk is ki ennek a 
lehetőségét. Tehát a korábbi lusztrációs javaslatunkat ezzel is szeretnénk kiegészíteni, 
hogy ne csak államtitkár ne lehessen, hanem miniszterelnöki tanácsadó se lehessen 
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olyan személy, aki komoly és fontos pozíciókat töltött be 1989 előtt. Azt gondolom, ha 
világos erkölcsi elválasztást akarunk demokrácia és diktatúra között, akkor ezeket a 
lépéseket meg kell tenni. 

Tárgysorozatba vételről van szó, itt a szándékot kell jelezni, hogy egyáltalán 
megvan-e a szándék arra, hogy ezekről a kérdésekről az Országgyűlés tárgyalhasson. 
Köszönöm szépen. 

Hozzászólások 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Szávay István képviselő úrnak adok szót. 
 
SZÁVAY ISTVÁN (Jobbik): Köszönöm szépen a szót. Nem meglepő módon 

támogatjuk az előterjesztést és egyetértünk az elhangzottakkal, azzal együtt, hogy mi 
azért a múltra is legalább ennyire kíváncsiak vagyunk. Képviselő úr, nem biztos, hogy 
szerencsésebben fogalmazott, annál is inkább, mert a javaslat címe is az, hogy az 
állambiztonsági múlt átláthatóvá tételéről.  

A következő a helyzet, tisztelt képviselőtársaim. Odajutottunk 25 évvel a 
rendszerváltás után, hogy a pártállam utódpártja, a Magyar Szocialista Párt képviselői 
követelik önökön, a rendszerváltás egyik olyan politikai pártján, amely a 
rendszerváltásnak, ha nem is fő végrehajtója volt, de legalábbis az elmúlt 25 évben a 
leghatározottabban állt szemben (Dr. Budai Gyula közbeszólása.) a rendszerrel... 
Budai képviselő úrral is elég sokat vitatkoztunk ezen. Önök továbbra sem tudják 
megmagyarázni, mint ahogy Rétvári képviselő úr sem tudta megmagyarázni a 
parlamentben, hogy mi tartja még mindig vissza az antikommunista Fideszt attól, 
hogy végre világosan és tisztán lehessen látni azzal kapcsolatban, hogy pontosan mi is 
történt az elmúlt 40 évben az állambiztonsági szolgálatok háza táján, kik milyen 
szerepet viseltek, kik miért felelősek és ki hova került a rendszerváltást követően. Ez 
egy meglehetősen súlyos kérdés ebben az ügyben. 

Én nem szeretnék odáig elmenni, hogy különböző összefüggéseket keressek 
fideszes politikusok és az állambiztonság között, de kétség kívül kellemetlen önöknek 
ez az ügy akkor, amikor nem mást, mint magát a vezérlőtábornokot érik ügynökvádak 
az utóbbi időben. Történik ez főleg akkor, miután a tábornok úr apósáról egészen 
konkrétan be is bizonyosodott, hogy összeköttetésben állt a szolgálatokkal és most a 
politikai közbeszéd részévé vált ez az ügy. Arról nem is beszélve, hogy önöknek van 
továbbra is egy olyan belügyminisztere, aki a III/III-as szolgálat embere volt, akivel 
kapcsolatban a miniszterelnök személyesen kifejezte, hogy bízik a személyében (Dr. 
Apáti István: Államtitkár!) és egyetért vele. Bocsánat, belügyminisztériumi 
államtitkár tehát, de tudjuk mindannyian, hogy miről van szó. Igen, van egy 
belügyminisztériumi államtitkárunk 25 évvel a rendszerváltás után, a nemzeti 
együttműködés forradalmának ötödik évében, aki III/III-as volt. Nem kémelhárító, 
mint Medgyessy, és nem lehet magyarázni, hogy mit csinált és minek, III/III-as tiszt 
volt, konkrétan még azt is tudjuk, hogy magáról a miniszterelnökről szóló jelentéseket 
is olvasgatta, ami meglehetősen pikánssá teszi az egész kérdést.  

Tehát önöknek továbbra is azzal kell elszámolniuk az egész ország és az egész 
nyilvánosság előtt, kedves kormánypárti képviselőtársaim, leginkább a saját 
szavazótáboruk számára, hogy mi titkolni valója van a Fidesznek, kiket védenek önök 
valójában. Az egy nagyon-nagyon gyenge érv, amit Kósa Lajos is tegnap elsütött a 
tévében és jó ideje azzal jönnek, hogy azokat akarják védeni, akik valójában 
akaratukon kívül is sérülhetnek ebben a kérdésben, mert csak az áldozatok hozhatják 
nyilvánosságra az adatokat. Továbbra sem lehet tudni, hogy kik voltak felelősek, 
továbbra sem lehet tudni, hogy kik jelentettek és nem lehet tudni azt sem, hogy a 
rendszerváltást követően kik azok, akár a mai magyar közéletben is, akik az 
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állambiztonsági múltjukkal összefüggésben zsarolhatóak, ezáltal pedig 
nemzetbiztonsági kockázatot jelentenek. Tehát amennyiben önök továbbra is 
következetesen leszavaznak minden olyan javaslatot, érkezzen akár az LMP részéről, 
akár a Jobbik részéről, mert mi is számos ilyet benyújtottunk, amely ezt a kérdést 
szeretné tisztázni, önök továbbra is fenntartják azt a helyzetet, hogy a magyar 
közéletben fontos, befolyásos vezető politikai döntéshozatali, vagy akár gazdasági 
pozícióban lévő emberek a múltjuk által zsarolhatóak, továbbra is zsarolhatóak 
komoly nemzetbiztonsági kockázatot jelentve. Önök ezt a helyzetet tartják most fenn, 
tisztelt fideszes képviselőtársaim, bármilyen indokot is fűznek e javaslatok 
leszavazásához, bár leginkább indokolni sem szokták az utóbbi időben. 

De természetesen támogatjuk. Azt szeretném ismét és sokadjára leszögezni, 
hogy az állambiztonsági múlttal való el nem számolás innentől kezdve, de már egy jó 
ideje egyes egyedül az önök felelőssége. Egyes egyedül az önök felelőssége, hiszen 
most már nem az utódpárt képviselői azok, akik egyébként ezt sok éven keresztül 
akadályozták, ez az igazsághoz hozzátartozik. Most már nem az MSZP-n múlik, nem 
az LMP-n múlik, nem a Jobbikon, nem az ellenzéken, hanem egyes egyedül önökön, 
az antikommunista Fideszen múlik, hogy ebben a kérdésben tudunk-e tisztán látni és 
ezeket a nemzetbiztonsági kockázatokat meg tudjuk-e szüntetni, ki tudjuk-e a magyar 
közéletből iktatni. Köszönöm. 

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

Papcsák Ferenc jelentkezik.) Papcsák Ferenc alelnök úrnak adok szót. 
 
DR. PAPCSÁK FERENC (Fidesz): Köszönöm szépen. Tisztelt Képviselőtársam! 

Nem tudom, de nyilván a kilencvenes évek elején nem volt az Országgyűlés tagja, 
talán 2002 után szerzett politikai tapasztalatokat, ha jól sejtem. Szávay képviselő 
úrhoz beszélek. Tehát nyilvánvalóan ön nincs tisztában azzal, hogy milyen 
menetrendje van, mondjuk úgy, az állambiztonsági múlttal terhelt vagy nem terhelt 
személyeknek a közélettel összefüggésben. Az első körben azok, akik egyébként 
országgyűlési képviselői, illetve kormánytagságot szereztek 1990 után, 1998 elejéig 
minden bizonnyal az úgynevezett átvilágításon átestek, az átvilágítói bírói intézmény 
kapcsán megkapták az iratokat, illetve meg kellett jelenniük egy bírói fórum előtt, és 
ha érintettek voltak, nyilvánosságra hozták azokat. Ez volt az eszköz az átvilágítói 
bírói fórum kezében. Nyilvánosságra hozták és nyilvánosan felszólították a 
lemondásra, a mandátum visszaadására. Erre több esetben is sor került egyébként, és 
azokról a képviselőkről, akik 1990-től érintettek voltak, tudható is, mert a sajtó 
nyilvánosságra hozta ezeket az eseteket, nem egyről, nem kettőről beszélhetünk. 
Tehát azok, akik 1998 elejéig, a ’98-as választásokig átestek ezen, az állami vezetőkről 
is, a nemzeti vagyon kezelésével foglalkozó szervezetekről is szó van. Én magam a 
Nemzeti Vagyonkezelő vezetője voltam felügyelőbizottsági tagként, nekünk is meg 
kellett jelennünk az átvilágító bírók előtt. Van ilyen okirat. Ez az egyik eleme. 

A másik, hogy mind a mai napig működik az a Történeti Hivatal, ahova be 
lehet menni. Nyilvános, mindenki a saját magára vonatkozó esetleges részeket 
kutathatja, feltárhatja és utánajárhat ezeknek a kérdéseknek. Senkit senki nem 
akadályoz ebben. Illetve az elmúlt években pedig létrehoztunk egy munkaszervezetet, 
a Nemzeti Emlékezet Bizottságát, amelyhez bármely parlamenti képviselő fordulhat, 
ha információval kíván fordulni hozzá. Ennek a bizottságnak a tagjai, talán 
emlékeznek, képviselőtársaim, nyilvánvalóan egyáltalán nem lehetnek érintettek a 
rendszerváltást megelőző időszakkal a koruknál fogva sem. Semmi akadálya nincs 
annak, hogy a képviselőtársaim ezekhez a személyekhez, illetve ehhez a szervhez 
forduljanak. Illetőleg (Szávay István: Az a ti pártintézményetek! Ugyan már!) 
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amennyiben parlamenti igény mutatkozik erre, meg is lehet egyébként a Nemzeti 
Emlékezet Bizottságát hallgatni (Szávay István: Teljesen felesleges!), akár ezen 
bizottság keretei között is arról, hogy milyen munkát végeztek.  

Egyébként pedig az önökhöz köthető orgánumok folyamatosan, miután ezek 
kutatható anyagok, a Történeti Hivatalban fellelhető okiratok, így ennek semmi 
akadálya nincs - a Kuruc.infóra gondolok, illetve más orgánumokra -, mindig hoznak-
hoznak emberekről információkat. Egészen érdekes, hogy senki nem titkol igazából 
semmit. Nyilvánvaló, abban egyetértek képviselőtársammal, Schifer Andrással, illetve 
másokkal, hogy voltak olyan periódusai a rendszerváltás utáni időszaknak, amikor 
eltűntek, vagy eltűnhettek okiratok. Ezeket, ha eltűntek, nyilván nem fogjuk tudni 
kutatni, vagy legalábbis nyomozás kellene hozzá, hogy kiderítsük, hova tűntek. De 
annak semmi akadálya nincs, hogy a még fellelhető okiratokat kutathassa bárki, 
hozzáférhető ez a dolog.  

Szóba került Orbán Viktor. Az ő személye kapcsán különösen meg kell 
jegyeznem, minthogy ’98 előtti képviselőről van szó,’90-ben szerzett mandátumot, 
hogy az átvilágításon már akkor, abban az időben önmagában véve átesett, de 2002-
ben éppen a jelenleg, ha jól tudom, a Demokratikus Koalíció színeiben politizáló 
Vadai Ágnes kérdésére teljes mértékben feltárta okiratok formájában a rá vonatkozó 
iratanyagot és ez mind a mai napig a miniszterelnök.hu-n megtalálható. De ha 
további kérdés van, természetesen a miniszterelnök urat is meg lehet interjúvolni 
ebben a kérdésben. 

Abban a kérdésben nem tudok állást foglalni, hogy ’94-’98 között hova és 
milyen formában milyen okiratok tűntek el a Kuncze-féle Belügyminisztériumból - ez 
annak idején szóba került a mi részünkről, mint ellenzéki szervezet részéről -, illetve 
hogy kinek állt ez akkor érdekében, miért és milyen formában tűnt el. Ez akkor 
szóbeszéd tárgya volt, de bizonyítékot mind a mai napig senki nem tudott ezzel 
kapcsolatban felmutatni. Ennyit szerettem volna elmondani. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Bárándy Gergely képviselő úrnak adok szót. 
 
DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Bár említésre 

került, ezért beszélek egyáltalán róla egészen röviden, én a miniszterelnök ügyét, 
nevezetesen, hogy érintett-e ilyen kérdésekben vagy nem, elsősorban 
nemzetbiztonsági kérdésnek tartom, hiszen egy most hivatalban lévő 
miniszterelnökről van szó. Ezért, azt gondolom, ennek a helyes kezelési módja az, 
hogy a Nemzetbiztonsági bizottság elnöke napirendre kívánja venni a következő 
ülésükön ezt a témát és tisztázni kívánja, hogy mi igaz ebből és mi nem. Azt 
gondolom, hogy ez egy helyes eljárás e tekintetben. 

Ami pedig Schiffer képviselő úr kezdeményezését illeti, azt tudom mondani rá, 
hogy az MSZP képviselőcsoportja az eddigi hét, vagy nyolc ugyanilyen tárgyú 
kezdeményezést is támogatta, így ezt is támogatja. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Budai Gyula alelnök úrnak adok szót. 
 
DR. BUDAI GYULA (Fidesz): Nem kívántam ebbe a magas ívű vitába 

belefolyni, meg abba, hogy bulvárhírek szerint ki kit szervez be. Ha körbenézek, 
szerintem a képviselőtársaim, még Schiffer képviselőtársam is, inkább a fiatalabb 
korosztályba tartoznak. Én még azért voltam sorkatona… (Dr. Apáti István: Én is!) 
Örülök neki. (Dr. Vitányi István: Nem látszik meg rajtatok! - Dr. Apáti István: Nem, 
úgy gondolod?) Abban az időszakban ezek a dolgok szerintem bevett dolgok voltak. 
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Most csak ennyit szeretnék mondani a képviselőtársamnak, hogy azért ezzel a 
kérdéssel óvatosabban kellene, csínján kellene bánni.  

Bárándy képviselőtársamnak csak egy dolgot szeretnék mondani. Most azzal az 
új információval gazdagodtunk, hogy a szocialisták kezdeményezik a 
Nemzetbiztonsági bizottságban egy médiahír alapján a miniszterelnök 
meghallgatását. A D209-est (Dr. Bárándy Gergely: Tegnapi hír!) tekintve miért nem 
voltak ennyire határozottak? (Dr. Bárándy Gergely: Tegnapi hír!) Én csak ezt 
szeretném megkérdezni. (Szávay István: Most nem tíz évvel ezelőtti dolgokról 
beszélünk, képviselő úr!) A válasz szerintem teljesen egyértelmű ebben a kérdésben. 
Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Apáti István képviselő úr jelentkezett. 
 
DR. APÁTI ISTVÁN (Jobbik): Köszönöm szépen. Feltűnt egy befejezetlen 

mondata Budai képviselő úrnak. Hogy szólt az a mondat? Mi volt bevett dolog? Mi 
volt? Ez egy elszólás volt. Csak szeretném… (Dr. Schiffer András: Igen, mivel kell 
csínján bánni?) Mivel kell csínján bánni és mi volt a bevett dolog? (Dr. Budai Gyula: 
A médiahírekkel kapcsolatban! Ha nem figyelt! - Dr. Papcsák Ferenc: A 
katonaságnál volt bevett dolog.) Bevett dolog volt, hogy megpróbálták a 
sorállományt… (Dr. Budai Gyula: A médiahírekkel! Arról beszéltünk, ha nem figyelt 
volna!) Nem, nem! (Nagy zaj. - Dr. Schiffer András: Nem! - Szávay István: A 
katonaságnál volt valami bevett dolog! - Dr. Budai Gyula: Ja! A médiahírre 
reagáltam, ami… - Ismét nagy zaj, közbeszólások: Nem, nem! - Szávay István: A 
katonaságnál volt valami!) 

 
ELNÖK: Állj, állj! (Dr. Apáti István: Most megvagy, Gyula! - Szávay István: 

Ez még jobb, Gyula! - Derültség.) Kis türelmet kérek!  
 
DR. BUDAI GYULA (Fidesz): Bocsánatot kérek! Egy médiahírről beszélünk, 

amely a tegnapi parlamenti napon és Schiffer képviselőtársamnak az 
előterjesztésében is szerepel. Azért mondtam, hogy csínján kell bánni azzal, hogy mik 
voltak a bevett dolgok. Ha a képviselőtársaim megpróbálják félremagyarázni, én 
örömmel… (Szávay István: Majd a jegyzőkönyvből kiderül!) …örömmel vállalom ezt 
a vitát. Azért mondtam, miután körbenéztem, hogy megkérdezem, ki volt katona. 
Örülök neki, hogy Apáti képviselőtársam volt katona, Schiffer képviselőtársamról ezt 
már nem nagyon tudom elmondani. (Dr. Schiffer András közbeszólása.) Azért 
mondom, hogy… 

 
ELNÖK: Nagyon szépen kérem a bizottság tagjait, hogy az beszéljen, aki szót 

kapott, jó!  
 
DR. BUDAI GYULA (Fidesz): …ezekkel a dolgokkal - szerintem erre mondtam 

- csínján kéne bánni, tehát azzal, hogy ki mire, milyen hírre alapozva mond 
mindenféle kijelentéseket. Én erre gondoltam. Ha önök félreértették, az az önök 
problémája. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem, hogy Apáti képviselő úr kívánja-e 

folytatni. 
 
DR. APÁTI ISTVÁN (Jobbik): Nem, csak most már beleakaszkodok, 

ráakaszkodok, mint a pitbull. Vagy a kuvasz, az egy magyar fajta. (Dr. Papcsák 
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Ferenc: A pitbull?) Nekem a kuvasz volt a jelem az óvodában. Csak jelzem, hogy ez a 
mondat nem ebben a szövegösszefüggésben hangzott el. A szó szerinti jegyzőkönyvre 
majd kíváncsiak leszünk… (Dr. Budai Gyula: Akkor engem is meg kell hallgatni a 
bizottság előtt.) 

 
ELNÖK: Elnézést kérek! Tisztelt képviselő úr, az a tiszteletteljes kérésem, hogy 

a tárgysorozatba vétellel kapcsolatban (Dr. Apáti István: Arról beszélek!) 
szíveskedjen a véleményét kifejteni. 

 
DR. APÁTI ISTVÁN (Jobbik): Az én értelmezésem szerint a „bevett dolog” 

valószínűleg ahhoz kapcsolódott, hogy nagyon sokakat megpróbáltak a 
sorállományból is beszervezni besúgónak. Egyébként én 2003 márciusa és 
szeptembere között voltam katona. Engem nem próbált senki beszervezni, de úgy 
látszik, hogy komoly hagyományai voltak a katonaságnál ennek. Ugyanis egyszer 
akarták, hogy vamzer legyek, spicli. Igazából az ember karakterén, jellemén múlik. 
Arra voltak kíváncsiak, hogy feldobom-e néhány kollégámat, néhány körlettársamat 
egy mosdói rongálás kapcsán. Csak a módszer. A százados úr arra kért, hogy ne 
szóljak semmit, csak csúsztassam be a neveket egy cetlin az ajtaján keresztül. Azóta is 
várja a százados úr, mert olyan isten nincs, hogy én bárkit a bajtársak közül 
felnyomnék, pláne pitiáner, jelentéktelen ügyek miatt.  

Az a probléma… Aztán Budai képviselő úrból előjött az ügyvéd (Dr. Papcsák 
Ferenc: Nagyobb ügyekben igen?), elkezdett védekezni, megpróbált visszavonulót 
fújni, mert észrevette, hogy valami nem stimmel. Viszont higgyék el nekem, hogy 
lehet ezt megmagyarázni jobbról, balról, középről, kutyaszorítóba kerültek, az önök 
szavazótábora számára is teljesen magyarázhatatlan, hogy miért nem akarják ezt 
megszavazni. És nem is azt mondom, hogy, mondjuk, Budai vagy Papcsák képviselő 
urak érintettek, de van egy régi paraszti igazság: akinek nincs félni valója, az kiteríti 
az abroszt a legmagasabb fórumon is. Tehát ha nincs félni való, akkor mindenki 
nyugodtan állhat elébe. Papcsák képviselő úr utalt is rá, ennek örülök.  

A levéltárban azokat az adatokat lehet előszedni, amelyek még ott vannak. 
Amelyeket valakik, valamilyen érdekből kifolyólag nem semmisítettek meg, nem 
rejtettek el meghiúsítva ezzel esetlegesen egyébként megindítható eljárások sikerét. 
Nem kerültek-e esetleg külföldre, mondjuk, Oroszország, vagy más országok, a 
magyarnál sokkal profibban működő titkosszolgálataihoz iratok, amelyekkel nem 
egyszerűen csak zsarolható egy kormánytag, vagy akár egy miniszterelnök, hanem 
dróton rángatható az adott ország aktuális érdekeinek megfelelően. Az önök elemi 
politikai érdeke lenne, túl azon, hogy legfőképp az ország érdeke lenne ebben az 
ügyben tisztán látni. 

Egy régi székely mondás jut eszembe arról, amit önök előadnak. Azzal, hogy 
folyamatosan hátrálnak és kifogásokat keresnek, nagyon erőltetett kifogásokat, azzal 
szépen-lassan terelgetik maguk alá a vizet. Ez a víz már lassan a fejük búbjáig fog 
érni. Emlékszem Orbán Viktor miniszterelnök úrnak egyik előző ciklusbeli azonnali 
kérdésre adott válaszára, amikor azt mondta, hogy majd akkor - tartalmi idézet 
következik, nem szó szerinti - foglalkoznak ezzel a kérdéssel, amikor nagyobb 
felhatalmazást kapnak. Mi kellene még? (Szávay István: Bizony, bizony!) 
Háromnegyed? Négyötöd? Öthatod? Hétnyolcad? Vagy milyen elképzeléseik vannak? 
Túl azon, hogy ehhez igazából nem is mindig kellene kétharmados többség. De 
higgyék el, ehhez szerintem majdnem totális többség lenne, ha végre… (Dr. Budai 
Gyula közbeszólása.) Budai képviselő úrnak a meglehetősen pimasz, szemtelen 
válaszára ki kell térnem. 
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ELNÖK: Ezt visszautasítom, képviselő úr! (Derültség.) 
 
DR. APÁTI ISTVÁN (Jobbik): Én meg a Budai úrnak… És Budai urat nem 

utasítja vissza? Azt nem utasítja vissza az elnök úr, csak részrehajló módon engem. 
(Szávay István: Fogadd el, hogy nem!) Jó, majd erre akkor még visszatérünk, hogy 
mi van meg, meg mi nincs. Nem kívánom, hogy olyan helyzetbe kerüljön, mint én, de 
majd ha kiderül, hogy az egyik képviselőjüknek is köze volt az eseményekhez, majd 
akkor vigyoroghatnak. Majd akkor vigyoroghatnak, mert vannak erre utaló jelek! 
Nem fogom hagyni magam! Sem megalázni, sem sértegetni, pláne nem a gyerekemet, 
meg a feleségemet! Jó? Maradjunk ennyiben, hogy én tiszteletben tartom önöket, de 
én sem tűröm el, hogy pimaszkodjanak, szemtelenkedjenek velem.  

Tehát az a legegyszerűbb, ha erre igent mondanak, tárgysorozatba vesszük és 
szépen meg fog indulni ezzel kapcsolatban egy vita. Ez egyébként talán legfőképpen 
nem is pont az ellenzék érdeke, hanem az önök jól megfontolt érdeke. Köszönöm. 

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

szólni. (Dr. Papcsák Ferenc jelentkezik.) Papcsák alelnök úr! 
 
DR. PAPCSÁK FERENC (Fidesz): Az a baj, hogy valóban parttalan ez a vita és 

átment egyfajta tiszteletlenségi szintre. Igazából az előterjesztések szellemével én a 
magam részéről egyébként egyetértek. Az a legnagyobb problémám, hogy akkor 
teljesen felesleges volt az átvilágító bírók munkája 1990-től 2000-ig, amíg 
tevékenykedtek, teljesen felesleges a Történeti Hivatal munkája (Dr. Schiffer András: 
Igen, igen!), egészen felesleges a Nemzeti Emlékezet Bizottságának a munkája. 

Egyébként pedig tisztelettel hadd vessek fel már egy dilemmát. Én egyébként 
valóban az átvilágításokon átestem, tehát ha azt mondja, hogy kiteríti az abroszt, 
akkor ki tudom teríteni az abroszt. Valóban nagyon sok előfelvételizett egyetemistát 
próbáltak meg beszervezni. Én 1987-ben Zalaegerszegen voltam és megkísérelték 
ezeket a dolgokat. Nincs ebben semmi, hiszen nagyon szívesen tették ezt. Egyébként 
képviselőtársammal, Oláh Lajos képviselőtársammal voltam katona Zalaegerszegen. 
(Dr. Apáti István: Na, na!) Nem voltunk körlettársak, ő az I. zászlóaljban volt, én a 
II. zászlóaljban. De nagyon fontos… (Dr. Schiffer András közbeszólása. - Derültség.) 
Mi ezzel a probléma egyébként, hogy katonaságnál… (Dr. Apáti István: Ki jelentett 
kit? - Derültség.) Nagyszerű! De hadd vessem fel már azt a dilemmát, mert ez egy 
konkrét történet, hogy ’50-ben letartóztatnak egy embert, ’51-ben öt év börtönre 
ítélik, ’56 környékén szabadul, majd 1957-ben megkeresi a régi tartótiszt és azt 
mondja neki, hogy vissza fogsz menni, mert részt vettél az ’56-os dolgokban, vagy itt 
tetszik nekünk aláírni. És van két gyereke. Azok az emberek nem látták a dolog végét. 
És most akkor ki a bűnös? Az az ügynök a bűnös, vagy a tartótisztje? Vagy a rendszer 
a bűnös? És így tovább. Tehát sokkal árnyaltabb ez a kép. Én nem mentesítem 
egyébként azt az embert, aki aláírt, mert leült öt évet Rákosi börtönében… 

 
ELNÖK: Alelnök úr, maradjunk a tárgynál, a tárgysorozatba vételnél! 
 
DR. PAPCSÁK FERENC (Fidesz): Igen. De azt gondolom, hogy meglehetősen 

árnyalt Magyarország története. Most ön itt nagyon ügyesen okoskodhat egy 
demokráciában és elmondhatja szépen a véleményét, de 1957-ben az emberek jó része 
nem tudta elmondani így a véleményét, mert ha elmondta, elvitték. 
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a bizottságot, kíván-e még valaki szólni. 
(Szávay István jelentkezik.) Szávay képviselő úrnak adok szót. (Szávay István: Csak 
röviden, elnök úr!) Az a kérésem, hogy a tárgysorozatba vételről szóljon. 

 
SZÁVAY ISTVÁN (Jobbik): Tényleg a tárgyhoz kapcsolódóan. Papcsák 

képviselő úr, az átvilágító bírák abból az anyagból tudtak dolgozni, ami itt volt 
Magyarországon. Ez az egyik, ezt hangsúlyozzuk. A kérdés azonban ennél lényegesen 
összetettebb. Ebből lehetett dolgozni. A másik pedig: a Nemzeti Emlékezet 
Bizottságát önök egy pártintézménnyé silányították. Nem politikai ügyről volt szó. 
Egy szakmai, történetiemlékezet-politikai ügyről, de önök ebben a kérdésben sem 
tudtak semmilyen, még minimális önkontrollt sem gyakorolni. Ezt a testületet is úgy 
kellett felállítani, hogy csak a Fidesz által delegált történészek legyenek ennek a 
bizottságnak a tagjai. Akkor ne csodálkozzanak azon, hogy van az ellenzék részéről 
némi felvetés ennek a bizottságnak a politikamentes és elfogulatlan működésével 
kapcsolatban! Ennyi. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a bizottságot, hogy kíván-e még szólni 

valaki. (Senki sem jelentkezik.) Befejeztük. Akkor most Schiffer Andrásnak adok szót! 

Dr. Schiffer András reflexiói 

DR. SCHIFFER ANDRÁS (LMP) előterjesztő: Köszönöm szépen. Az 
elhangzottakra szeretnék reagálni.  

Amit Papcsák alelnök úr a végén mondott, szerintem egy nagyon fontos 
kérdés. Egyrészt először is, ha a szellemiségével egyetért, szeretném jelezni, hogy 
nemcsak ügynöktörvényről van szó, itt három előterjesztésről van szó. Ha a 
szellemiségével egyetért, tényleg mindenféle zrika és provokáció nélkül azt mondom, 
hogy bátran szavazza meg a tárgysorozatba vételt. Ha konkrét vitái vannak, akkor 
terjesszen be módosító javaslatot. Tudniillik nagyon fontos kérdés volt a végén - én 
nem vicceskedném úgy el, mint Budai Gyula, mert ez tényleg egy fontos kérdés volt -, 
hogy mi van azokkal, akiket, mondjuk, az ötvenes évekbeli megroppantás után’57-ben 
besoroltak. Teljesen igaza van, képviselőtársam, 1957-ben senki nem látta a végét. Így 
van. Erre két dolgot tudok mondani. Nem feltétlenül önökről és nem feltétlenül az 
LMP-s indítványról beszélek, ez a dolog 25 éve kinn van az asztalon. Akik meg 
akarták úszni ezt a történetet, folyamatosan a médiában is úgy állították be ezeket a 
kezdeményezéseket, mintha mi valamilyen jogi szankciót, jogi hátrányt fűznénk 
ahhoz, ha valakiről kiderül, hogy ügynök. Képviselőtársam, alelnök úr, ha valakiről 
kiderül az, amit ön mondott, hogy kényszer hatására írt alá, mit tudom én, ÁVH-s 
kínzásokkal, Recskkel teli 5-6-8 év után ’57-ben betörik, beszervezik, azt gondolom, 
én bízom annyira a magyar emberek erkölcsi ítéletében, ez hiába derül ki valakiről, 
ezért nem fogják megvetni. Szeretném hangsúlyozni: sem ez a javaslat, sem egyetlen 
javaslat, amit mi előterjesztettünk - bár volt olyan párt, aki javasolt ilyet, de az nem 
mi voltunk -, semmiféle joghátrányt ehhez nem tapaszt. Bízunk annyira egymás - az 
„egymás” alatt értem a 8 millió választópolgárt - értékítéletében, hogy ezt mindenki 
helyén tudja kezelni.  

Még valami! Itt nem pusztán ügynöktörvényről van szó, hanem van az a 
bizonyos határozati javaslat. Igen, sok ilyen ember volt, akiről ön beszél, túlságosan is 
sok. Hányan lettek közülük 1990 után közjogi méltóságok, parlamenti képviselők s a 
többi? Szerintem nem túl sokan, a számszerűséghez képest nem túl sokan. Viszont 
mint magyar állampolgárnak, választópolgárnak, bárkinek, aki 1990 óta 
választójoggal rendelkezett, talán jogunk van tudni, hogy akik ’90 után ennek az 
országnak a sorsáról, a sorsunkról rendelkeztek, volt-e akár olyan érintettségük, 
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képviselőtársam, amit ön említett, akár ennél súlyosabb, tehát olyan, hogy önként, 
dalolva számmal, betűvel tiszti rangban szolgált. Ezt szerintem jogunk van tudni. Ez 
pedig egy másik előterjesztés. 

Arra tényleg én is kíváncsi lennék, csatlakozva Apáti képviselőtársamhoz, hogy 
a katonaságban mi volt a bevett dolog. A nyolcvanas években én középiskolás voltam. 
Másrészt pedig nem értem ezt a fenyegető hangnemet Budai képviselőtársamtól, hogy 
mivel kell csínján bánni. Nem a médiáról beszéltünk. Nem a médiáról beszéltünk, 
Budai képviselőtársam! Az ügynökaktákról beszéltünk! Miért kell csínján bánni ezzel? 
Rettenetesen kíváncsi lennék erre. 

Még annyit, hogy bulvárkacsákkal nem foglalkozunk. Így van? Én sem 
szeretem ezt. Én sem szeretem, hogy bárki egy vasárnap délután egyszer csak előjön, 
hogy szerinte a miniszterelnök vagy egyik-másik párt képviselője ügynök volt. 
Pontosan azért kérem, hogy ezt a javaslatot vegyük tárgysorozatba, módosítózzák 
meg és fogadja el az Országgyűlés. Pontosan ennek a játéknak kell véget vetni!  

Papcsák képviselőtársam említette, hogy eltűntek iratok. Ezt mindenki 
mondja. (Dr. Papcsák Ferenc: Nincs meg mindegyik!) Ezt mindenki mondja. Ezek az 
eltűnt iratok kicsit olyanok, mint a loch ness-i szörny, ’90 után mindenki ezzel jön. 
Egyet tudok mondani. Ez a törvényjavaslat, amit most már nyolcadik alkalommal 
lebegtetek meg, tartalmaz egy olyan Btk.-módosítást is - kezdetben még nem 
tartalmazott, de most már igen -, amely büntethetővé teszi azt, ha valaki illetéktelenül 
birtokában tart állambiztonsági iratokat. Azt gondolom, Papcsák képviselőtársam, 
hogy már 1990-ben börtönbe kellett volna küldeni azokat a volt kommunista 
tisztviselőket, akik kiraboltak ilyen iratanyagot. Már ’90-ben ezeket a volt 
kommunista tisztviselőket le kellett volna sittelni. Ez a javaslat lehetővé teszi, 
visszamenőlegesen nem, az nem a mi műfajunk, azt meghagyjuk másoknak, de 
lehetővé teszi, hogy aki a törvény hatálybalépésétől kezdve illetéktelenül birtokában 
tart régi állambiztonsági iratokat, az menjen be a kóterba, annak a kezén csattanjon a 
bilincs.  

Annyi még, hogy a D209-es ügyben ki volt határozott. Az biztos, hogy a 
szocialisták nem voltak határozottak. Önök sem! Nem a közös dolgainkról, a közös 
dolgaitokról kéne szerintem beszélni! Mert ha visszanézünk, 2002-2003-ban nem 
volt olyan nagy nekibuzdulás, hogy ki mindenkiről mi derült ki. Kiderült egy-két első 
Orbán-kormánybeli miniszterről is, hogy volt némi érintettsége és utána az egész ügy 
elhalt. Mécs Imre próbált valamit, ha jól emlékszem a híradásokra, 2002 őszén, de az 
egész dolog hamvába halt. Úgyhogy szerintem itt nem nagyon van mit egymás 
szemére vetniük MSZP és Fidesz.  

Az pedig, Papcsák képviselőtársam, hogy az átvilágítási sztorival jön, ezzel, 
hogy az átvilágító bírák ’90 után… Nevetség! (Dr. Papcsák Ferenc: Miért?) Három 
dolog miatt. Az egyik és a legfontosabb, hogy… (Pillanatnyi szünetet tart.) Nem azért, 
mert pontosan tudjuk, ön is tudja, hogy volt olyan, aki aktaolvasó volt, nem ügynök, 
közjogi méltóságba került, kijött róla a jelentés és az volt a válasza, hogy „na és”. 
(Közbeszólás: Ez ki volt?) Ezt jegyezzük meg! Horn Gyula. Három dolog miatt nincs 
igaza. A legegyszerűbb - lehet, hogy ön, mint ÁPV FB tag beleesett a szórásba -, 
maradjunk abban, hogy az, amit javasolunk… (Dr. Papcsák Ferenc: Beleestünk?) 
Úgy, hogy önt is átvilágították. Most mondta, hogy átvilágították önt. (Dr. Papcsák 
Ferenc: Így van!) Na! Nem azt mondtam, hogy érintett volt, meg ne sértődjön már! 
(Dr. Papcsák Ferenc: Nem sértődtem meg!) Azt mondtam, hogy ez a kör, Papcsák 
képviselőtársam, ez a kör, amit mi javasolunk, ez egyrészt egy szélesebb kör, mint 
amire az átvilágító bírák hatásköre vonatkozott. Kettő: amit az átvilágító bírák 
feltártak, és mondom, most nem egyszeri állampolgárokról beszélünk, hanem közjogi, 
közhatalmi tisztviselőkről, nem volt nyilvános. Mi azt mondjuk, hogy ez az egész 
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dolog kerüljön ki a napfényre, kerüljön ki a placcra. A harmadik dologról pedig 
jótékonyan elfeledkezik mindenki. Arról, hogy amit az átvilágító bírák vizsgáltak, az a 
III/III-ra vonatkozott. Arról, hogy a III/II., IV., III/x-nél ki hogyan volt érintett, a 
tisztelt rendszerváltó elit valahogyan jótékonyan elfeledkezett.  

Ami közös a történetben, mind az átvilágító bírák tevékenységében, mind az 
állambiztonsági levéltári törvényben, amit még a szoclib-kormány meghozott, hogy ez 
nem mindenki számára teszi kutathatóvá a múltat. Szeretném megjegyezni, mielőtt 
ezzel megtámadnak vagy felhánytorgatják, hogy az összes törvényjavaslatunk kellő 
garanciát ad nemcsak a jelenlegi katonai biztonsági és nemzetbiztonsági érdekek 
védelmére, de a magánszféra és az áldozatok védelmére is. E keretek között viszont, 
képviselőtársam, a következők miatt kell bárki számára kereshetővé és kutathatóvá 
tenni a történetet. Simicska Lajos előbukkant az éji homályból vasárnap délután a 
Mandineren. Engem, mint magyar állampolgárt ebben az ügyben tudja, mi érdekel? 
Nem az, hogy igazat beszél-e a miniszterelnökről vagy sem. Engem az érdekel, hogy 
az az állítás, amit Simicska Lajos saját magáról tesz, nevezetesen, hogy az ő aktája 
eltűnt, ez igaz-e vagy sem. Az a helyzet, képviselőtársam, hogy sem én, Schiffer 
András, sem ön, Papcsák Ferenc a jelenlegi helyzetben nincs abban a helyzetben, 
hogy beballagjon oda és kérést intézzen, hogy szeretné látni Simicska Lajos aktáját. 
Jóllehet önnek, mint fideszes képviselőnek még inkább érdeke lenne, hogy ellenőrizze 
azt, hogy Simicska Lajos blöfföl vagy igazat beszél. Tiszta vizet lehetne önteni a 
pohárba, ha bármely magyar állampolgár odamehetne és ellenőrizhetné két 
kattintatással, hogy valóban hiányzik a Simicska-akta, vagy megvan. Ha megvan a 
Simicska-akta, akkor nincs történet, akkor Simicska Lajos blöffölt vasárnap. Ha 
hiányzik a Simicska-akta, azt gondolom, akkor viszont súlyosabb probléma van annál, 
minthogy a miniszterelnök annak idején aláírt, nem írt alá, jelentett, nem jelentett. 
Súlyosabb a probléma, mert azt jelenti, hogy a rendszerváltás egyik kulcsfigurájának a 
teljes iratanyaga ott nincs, ahol lennie kéne. (Dr. Vitányi István: Honnan tudja, hogy 
egyáltalán volt-e akta?) Tehát azt értsék meg, hogy itt a leglényegesebb különbség a 
korábbiakhoz képest, amire itt önök hivatkoztak, hogy mi szeretnénk bárki számára 
kutathatóvá tenni azokat az információkat, amelyek a múltra vonatkoznak, amelyek a 
’90 utáni magyar politikatörténet kulcsfiguráira vonatkoznak, nem magánszféra, nem 
az áldozatok személyiségi jogai és nem létező katonai biztonsági és nemzetbiztonsági 
érdekek.  

Szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy az ügynöktörvény mellett van egy 
határozati javaslat. Egy Gulag emlékévben, ha valamiért Orbán Viktornak Vlagyimir 
Putyinnal tárgyalnia kéne, az az, hogy 25 év után talán lehetne egy olyan felelős 
miniszterelnök, akinek van vér a pucájában, elzarándokol a Kremlbe és megkéri nagy 
tisztelettel a szovjet főnököt, hogy ugyan a magyar vonatkozású NKVD-s, KGB-iratok 
legyenek már kutathatók. Ez egy tiszteletteljes kérés lenne. A másik meg az, hogy a 
’89 utáni politikai elitről viszont záros időn belül a Nemzeti Emlékezet Bizottsága 
tegyen le egy világos tényfeltárást az asztalra. Harmadrészt meg, amiről egyáltalán 
nem esett szó, ez egy lusztrációs törvényjavaslat. Mi nem szeretnénk, hogy a 
rendszerváltás után 25 évvel akár Tasnádi államtitkár úr, akár Zoltai Gusztáv 
kormányzati pozícióban legyen. Ilyen egyszerű! Köszönöm szépen. 

Határozathozatalok 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Tisztelt Bizottság! Határozathozatal következik. 
Mint említettem az egyben tárgyalt három javaslatról önállóan kell szavaznunk. Az 
első szavazás a T/2856. számú javaslatról szól, az állambiztonsági múlt átláthatóvá 
tételéről szóló törvényjavaslat. Aki ennek a tárgysorozatba vételét támogatja, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Megállapítom, hogy 4 igen szavazat. Ki az, aki 
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ellene van? (Senki sem jelentkezik.) Ki az, aki tartózkodott? (Szavazás.) 
Megállapítom, hogy 8 tartózkodással a bizottság nem vette tárgysorozatba. 

Következik az országos politika rendszerváltást követő meghatározó szereplői 
állambiztonsági múltjának vizsgálatáról, valamint a magyar vonatkozású orosz 
levéltári anyagok kutathatóságáról szóló H/2862. számú határozati javaslatról a 
szavazás. Ki az, aki a határozati javaslat tárgysorozatba vételét támogatja? 
(Szavazás.) Megállapítom, hogy 4 igen. (Dr. Papcsák Ferenc: Öt!) Öt igen szavazat. 
(Szávay István: Ki az ötödik?) Kérdezem, hogy ki az, aki nem támogatja. (Senki sem 
jelentkezik.) Ki az, aki tartózkodott? (Szavazás.) Hét tartózkodással ez sem ment át. 

Következik a T/2863. számú törvényjavaslat, amelyet pótlólag vettünk 
napirendre. Kérdezem, hogy ennek a tárgysorozatba vételét ki támogatja. Aki 
támogatja, kérem, szavazzon! (Szavazás. - Szávay István: Melyik ez, elnök úr?) A 
2863. számú, ez az, amit most osztottunk ki az állampárti vezetők és a diktatúra 
állambiztonságával kapcsolatos régi határozati javaslat. Kezdjük a szavazást elölről! 
Aki támogatja a tárgysorozatba vételt, kérem, jelezze! (Szavazás.) Megállapítom, 
hogy 4 igen szavazat. Ki az, aki nem? (Senki sem jelentkezik.) Olyan nincs. Ki az, aki 
tartózkodott? (Szavazás.) Nyolc tartózkodással ezt sem vette tárgysorozatba a 
bizottság.  

Egyes törvényeknek a közhatalmat gyakorló politikusok és 
közpénzekkel gazdálkodók vagyonnyilatkozat-tételi szabályainak 
átalakítását szolgáló módosításáról szóló T/2860. számú 
törvényjavaslat 

Tisztelt Bizottság! Most egy kicsi vagyonnyilatkozati kérdéskör következik. Az 
elsőt Schiffer András terjesztette be T/2860. számon, a közhatalmat gyakorló 
politikusok és közpénzekkel gazdálkodók vagyonnyilatkozat-tételi szabályainak 
átalakítását szolgáló módosításról szóló törvényjavaslat. Megadom a szót Schiffer 
Andrásnak. Parancsoljon! 

Dr. Schiffer András szóbeli kiegészítése 

DR. SCHIFFER ANDRÁS (LMP) előterjesztő: Nagyon rövid leszek miután ez is 
már megjárta a bizottságot. A politikusok kötelező és rendszeres vagyongyarapodási 
vizsgálatáról szóló javaslatot épp úgy, mint az aktanyilvánossági törvényt egyébként 
rendszeresen elő fogjuk terjeszteni. Megelőzve ugyanazt a vitakört, amit egyszer már 
lefolytattunk, szeretném felidézni, Rubovszky képviselőtársam a tanú rá, hogy amikor 
a Simon-ügy kipattanása után az a bizonyos mentelmi vizsgálóbizottság pont a 
kampány alatt működött, pontosan abba ütköztünk bele, hogy hiába van bármilyen, 
akár záradékolt élettársi, vagy rokoni, hozzátartozói vagyonnyilatkozat, akár a 
képviselői vagyonnyilatkozat, lehet ez, Papcsák alelnök úr, közokirat is, lehet 
magánokirat, teljesen mindegy, a jelenlegi rendszerben a vagyonnyilatkozat akár 
közokirat, akár magánokirat, önmagában a vagyonnyilatkozati rendszer 
természetesen jó, csak éppen a lényeg kiderítésére nem alkalmas. Mi is ott voltunk, 
éreztük azt, hogy itt valami nagyon nem stimmel, most nemcsak az a kétszáz misi 
nem stimmelt a bécsi bankszámlán, ami befigyelt, hanem az, hogy hirtelen valaki, aki 
világ életében közpénzből élt, pártalkalmazott, államtitkár volt, s a többi, mitől tesz 
szert akkora vagyonra, hogy hirtelen villák, nagy lakások sorai nőjenek ki az ő nevén a 
földből. Nem tudtuk. Egyszerűen a jelenlegi rendszer erre nem alkalmas.  

Nekem ott, a közös munkánk során jött az ötlet, hogy teljesen máshonnan kéne 
megfogni a dolgot, nem bántva a vagyonnyilatkozati rendszert. Nem állítom, hogy 
arra nincs szükség. Sőt! Sőt arra épít a javaslat, hogy bizonyos politikai pozícióban 
szereplő embereknél, politikusoknál, parlamenti képviselőknél, kormányzati 
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embereknél, köztulajdonban álló cégek vezető tisztségviselőinél, a mi javaslatunk 
szerint az Állami Számvevőszéknél, hiszen - hogy mondjam - az államhatalmi ágak 
elválasztása elvének ez felelne meg, nem az, hogy egy kormányzati szerv végezze ezt a 
feladatot, rendszeresen törvényben előre meghatározott alkalmakkor csináljon egy 
teljes vagyongyarapodási vizsgálatot. Ebben az esetben ezek a szervek rendelkeznek 
azzal a felhatalmazottsággal, eszközrendszerrel, hogy utánamenjenek annak, hogy a 
hirtelen megnövekedett négyzetméterek, hirtelen létrejött luxus medencék, luxus 
autók és luxus utak, amelyek egyébként a vagyonnyilatkozatban nincsenek is benne, 
honnan vannak. Ezt nem lehet a vagyonnyilatkozati rendszerrel kezelni, a 
vagyonnyilatkozati rendszer akár közokirat, akár magánokirat, az egy kísérő eleme 
lehet annak, hogy az emberek megbízzanak az általuk választott politikusokban. 
Egyszerűen azt lássuk, hasonlóan az ügynökügyhöz, hogy 25 éve fertőzi a magyar 
közéletet az, hogy becsületesen, keményen dolgozó adófizető magyar emberek azt 
látják, hogy olyanok, akik 10-20 évet eltöltenek a politikában, kizárólag közpénzből 
élnek huszonéves koruk óta, hirtelen olyan mesés vagyonokra tehetnek szert, amiről 
egy tisztes magyar állampolgár nem is álmodozhat.  

Ez ugyanúgy, mint a folyamatosan szőnyeg alá söpört ügynökügy, lusztrációs 
ügy folyamatosan mérgezi a közéletet. Tiszta vizet kell önteni a pohárba. Nem a 
vagyonnyilatkozati rendszerrel kellene bíbelődni, hanem a kötelező politikusi 
vagyongyarapodási vizsgálat intézményét kellene felállítani. Köszönöm. 

Hozzászólások 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Szávay István képviselő úrnak adom meg a szót. 
 
SZÁVAY ISTVÁN (Jobbik): Köszönöm szépen, elnök úr. A javaslattal nem száz 

százalékban, mindenben értünk egyet egyébként, de nyilván adott esetben ez 
kiküszöbölhető, ha valamilyen csodálatos módon mégis a Ház elé tud kerülni a 
javaslat. A szándékot természetesen támogatjuk, igen, minden alkalommal 
egyetértettünk, mint ahogy egyébként számos hasonló célú javaslattal élt a Jobbik is, 
amelyeket eddig rendre a Fidesz leszavazott. De mi ezt természetesen támogatni 
fogjuk. 

Egyben elnézést szeretnék kérni Apáti képviselőtársam és a magam nevében a 
bizottságtól és főleg az utánuk következő javaslatot előterjesztő képviselőtől, de 
sajnos el kell mennünk. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem, hogy ki kíván még hozzászólni. (Dr. 

Vas Imre jelentkezik.) Vas Imre képviselő úrnak adok szót. 
 
DR. VAS IMRE (Fidesz): Nekem az az egyik legfőbb kritikám a 

törvényjavaslattal kapcsolatban, hogy nincs összhangban az Alaptörvénnyel. Ugyanis 
az Alaptörvény szerint az Állami Számvevőszék az Országgyűlés pénzügyi és 
gazdasági ellenőrző szerve, amely ellenőrzi a központi költségvetés végrehajtását, az 
államháztartás gazdálkodását, az államháztartásból származó források felhasználását 
és a nemzeti vagyon kezelését. Az Állami Számvevőszék az Alaptörvény közjogi 
funkciója… (Közbeszólások: Ne olvasd fel! - Dr. Schiffer András: Olvastuk!) Tehát 
más az Állami Számvevőszék Alaptörvényből eredő közjogi funkciója. Úgyhogy én 
nem javaslom tárgysorozatba venni. 

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

hozzászólni. (Dr. Apáti István és dr. Bárándy Gergely jelentkezik.) Apáti István, 
utána Bárándy Gergely. 
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DR. APÁTI ISTVÁN (Jobbik): Csak egy mondat, elnök úr! Az Állami 

Számvevőszékről volt szó. Ha jól tudom, az Állami Számvevőszéknek a Fidesz 
jóvoltából olyan elnöke van, aki képviselő korából még a lakhatási támogatás 
elszámolásáért is óriási közelharcokat vívott és komoly, leküzdhetetlen akadályokat 
jelentett számára, hogy a lakhatási támogatás jogszerű elszámolása hogyan, miként 
történik. Innentől kezdve kicsit megmosolyogtatók azok az érvek, hogy ilyen Állami 
Számvevőszék bármit is tud ellenőrizni. Ez egyébként nem az ő feladata, ez a NAV 
feladata lenne, vagyonosodási vizsgálatok lefolytatása közeli hozzátartozói körre 
kiterjedően nem az ÁSZ, hanem a NAV hatáskörbe tartozik. (Dr. Papcsák Ferenc: 
Támogatják?) Támogatjuk, persze! Csak Vas Imrének válaszoltam. (Zaj.) 

 
ELNÖK: Tisztelettel változatlanul kérem, hogy tartsuk be a tárgyalási rendet! 

(Dr. Apáti István: A lényeget támogatjuk! - dr. Papcsák Ferenc: Nem ugyanaz!) 
Apáti képviselő urat és Papcsák alelnök urat is arra kérem, hogy tartsuk be a 
tárgyalási rendet! Bárándy Gergely képviselő úrnak adok szót. 

 
DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP): Köszönöm szépen. Igazán rövid leszek. 

Támogatjuk a javaslatot, mert meglátásunk szerint ez az átláthatóságot növeli. Vas 
Imre képviselő úr meg, úgy látszik, mára megtalálta a Számvevőszéket és most 
minden napirendhez elmondja. Köszönöm. 

Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a bizottságot, kíván-e még a bizottság 
részéről valaki szólni. (Senki sem jelentkezik.) Senki. Schiffer Andrást kérdezem, hogy 
kíván-e válaszolni. (Dr. Schiffer András: Nem.) Nem. Szavazni fogunk! 

Kérdezem a bizottságot, hogy ki támogatja a 2860. számú törvényjavaslat 
tárgysorozatba vételét. Aki támogatja, kérem, kézfelemeléssel szavazzon! (Szavazás.) 
Megállapítom, hogy 4 igen szavazat. Ki nem támogatja? (Szavazás.) Négy nem 
támogatja. Ki tartózkodott? (Szavazás.) Négy nem szavazat és 4 tartózkodás mellett a 
bizottság nem vette tárgysorozatba. 

A nők esélyegyenlőségét szolgáló egyes törvénymódosításokról 
szóló T/2457. számú törvényjavaslat 

Következik a nők esélyegyenlőségét szolgáló egyes törvénymódosításokról 
szóló törvényjavaslat 2457. szám alatt. Az előterjesztő dr. Oláh Lajos független 
képviselő úr. Tisztelettel köszöntöm a bizottság ülésén. Megadom a szót, ha ki kívánja 
egészíteni. (Dr. Apáti István és Szávay István távoznak.) 

Dr. Oláh Lajos szóbeli kiegészítése 

DR. OLÁH LAJOS (független) előterjesztő: Köszönöm szépen, elnök úr. 
Sikerült Schiffer képviselőtársamat megnyugtatni, hogy ez nem az ő javaslata, mert 
hirtelen azt hitte, hogy erre is kell reagálnia. 

Nem szeretnék hosszú bevezetőt tartani. A nők aránya az igazgatóságokban és 
a felügyelőbizottságokban nagyjából a fele az európai uniós átlagnak. Számtalan érv 
szól amellett, hogy ebben tegyünk valamit. Ha magától nem alakul, akkor nyújtsunk 
esetleg törvényi segítséget. A gazdasági hasznosságtól kezdve sok mindenről lehetne 
beszélni. Az látszik, hogy az oktatás és az egészségügyi hozzáférés területén 
Magyarországon nincs jelentős különbség a férfiak és a nők helyzete között. 
Ugyanakkor a politikai és a gazdasági szerepvállalás tekintetében brutális. Az látszik, 
hogy az Európai Unió is a kvótarendszer irányába elmozdult ezen a területen. 
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Legutóbb Németország hozott olyan döntést, hogy kvótarendszert vezet be. Ráadásul 
sokkal kiterjesztettebb formában, mint ez az általam beterjesztett javaslat. Az állami 
és az önkormányzati cégek vonatkozásában teszek javaslatot kvótarendszerre. 
Németországban gyakorlatilag a nagyvállalatok teljes körét érinti ez a dolog. 
Korábban volt egy ilyen javaslatom a parlament előtt. Akkor az volt a kifogás, hogy ne 
szóljunk bele a privát cégek életébe. Úgy látszik, hogy Németországban bele lehet. De 
jó, elfogadom, akkor kivettem ennél a javaslatnál ezt, hogy ne legyenek benne a 
magánvállalatok. Nagy tisztelettel arra kérek mindenkit, hogy támogassa ezt. 

Hogy van-e értelme a kvótarendszernek? 2002-ben Norvégiában a 
részvénytársasági igazgatósági tagságok 7 százalékát töltötték be nők, mára ez az 
arány a kvótarendszernek köszönhetően 39,6 százalék. Tehát a dolog tud működni, 
úgy látszik. Köszönöm szépen. 

Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a bizottságot, hogy kíván-e valaki 
hozzászólni. (Senki sem jelentkezik.) Nem. Dönteni fogunk. Ki támogatja a 
tárgysorozatba vételt? (Szavazás.) Két igen szavazat. Ki nem támogatja? (Senki sem 
jelentkezik.) Ilyen nincs. Ki tartózkodott? (Szavazás.) Hét tartózkodás mellett a 
bizottság nem vette tárgysorozatba. Köszönöm szépen. 

Döntés a T/2924. és a T/2952. számú törvényjavaslatok együtt 
vitájáról 

Ha jól tudom, a g) és a h) pont a vagyonnyilatkozattal kapcsolatos kérdés. 
(Varju László: Igen.) Az egyik az önkormányzati képviselőkről szól, a másik pedig az 
országgyűlési képviselőkről. Kérdezem az előterjesztőt, hogy nem lenne-e indokolt 
egy közös vitát tartani, önálló szavazásokkal. (Varju László: Akár lehet! Köszönöm 
szépen.) Kérdezem a bizottságot, hogy elfogadja-e azt az indítványt, hogy a két 
pontról együttes vitát folytassunk és külön-külön szavazzunk. (Szavazás.) 
Megállapítom, hogy a g) és a h) pontokat együtt tárgyalja a bizottság.  

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény módosításáról szóló T/2924. számú törvényjavaslat 

Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény módosításáról 
szóló T/2952. számú törvényjavaslat 

Tisztelettel köszöntöm Varju László független képviselő urat és megadom a 
szót az együttes vitára.  

Varju László szóbeli kiegészítése 

VARJU LÁSZLÓ (független) előterjesztő: Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! 
Tisztelt Bizottság! Azt gondolom, nem most, hanem hosszú időre visszatekintve is egy 
egész ország számára fontos, hogy a korrupciót mindenképpen visszaszorítsa és azzal 
mindenképpen szembe szálljon. Ez kormányoktól független törekvés, általában akkor, 
amikor ennek a hangoztatására sor kerül. Vannak viszont olyan lehetőségek, amikor 
konkrét döntéseket kell hozni és konkrét lépéseket lehet tenni annak érdekében, hogy 
valóban visszaszorítható legyen. 

Itt most két javaslatra szeretnék ebben a két indítványban lehetőséget 
teremteni és kérem ehhez a bizottság támogatását, a két konkrét javaslat ugyanis 
éppen ezt a célt szolgálja. Bevett gyakorlatot szüntetne meg. Első lépésben először az 
önkormányzati képviselőkre vonatkozó indítvány melletti érveket szeretném 
elmondani. Hiszen a 2011-ben elfogadott törvény, úgy tűnik, nem számolt azzal, hogy 
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ha a családtagok vagyonbevallása évente visszaadásra kerül, akkor azon keresztül a 
gyarapodás vizsgálata elvész tulajdonképpen a jogalkotó, illetve az ellenőrző szervek 
számára. Éppen ezért azt a módosító javaslatot teszem itt, hogy az 
önkormányzatokra, az önkormányzati képviselőkre vonatkozóan a családtagoknál 
maradjon meg az a lehetőség, vagy maradjon meg az a kötelezettség, hogy az ő 
vagyonbevallásuk maradjon a nyilvántartásban és ne kerüljön visszaadásra. 

A másik lehetőség szintén azt a feltételt teremti meg, hogy az átláthatóság 
körülményei javulnak. Ez megjelenhet abban - gondoljunk a sokat vitatott és az 
elmúlt hónapokban is sokszor előkerült eseményekre -, amikor akár a téves 
vagyonbevallás, akár az elfelejtett vagyonelemek bevallása feltűnik, de egyébként a 
családtagokénál igazából soha meg nem ismert, csak akkor, ha külön eljárásra kerül 
sor, vagy abban az esetben, ha valaki elszólja magát és akkor lehet ezt látni. Azért, 
hogy a felelős tisztséggel rendelkezők, vagyonbevallásra kötelezettek ne 
kerülhessenek ilyen helyzetbe és az Országgyűlés és a közvélemény számára átlátható 
körülmények legyenek, tisztelettel azt javaslom ebben az indítványban, hogy az 
országgyűlési képviselők családtagjainak vagyonbevallása legyen ugyanúgy nyilvános, 
mint egyébként a képviselőké. A még szükséges pontosítást, amely akár módosító 
indítványokkal együtt jár, örömmel venném és bízom abban, hogy a bizottság ezt a 
két, szerintem nagyon indokolt támogatást az indítványhoz megadja. Köszönöm 
szépen. 

Hozzászólások 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a bizottságot, hogy ki kíván szólni. (Dr. 
Vas Imre jelentkezik.) Vas Imre képviselő úrnak adok szót. 

 
DR. VAS IMRE (Fidesz): Csak egy kérdésem van. Az országgyűlési képviselőnél 

azt mondja, hogy a családtag személyes adatai kivételével gyakorlatilag nyilvánosak. 
Ezt elég nehezen tudom elképzelni, mert a személyes adat, mármint a kifejezetten 
családtagra vonatkozó személyes adat csak a gyereknek és a házastársnak a neve. Ha 
ezt kitöröljük, egyébként meg nyilvánosságra hozzuk az egész vagyonnyilatkozatot, 
szerintem semmit nem érünk a név kitörlésével, mert úgyis tudják. Ha valakit ott 
ismernek, úgyis tudják, hogy ki a felesége. Hiába törli ki, hogy X.Y. az ő házastársa, 
vagy a gyermeke, úgyis tudja egyébként szerintem a széles közvélemény. Tehát ebből 
a szempontból szerintem ez igazából nem megoldás.  

Még arra is fel kell hívnom a képviselőtársaim figyelmét, hogy különösen a 
házastársaknál lehetnek olyan munkaszerződések például, amelyben kikötik, hogy 
nem hozhatja nyilvánosságra azt, hogy mennyit keres. Mert a cég különböző 
bérpolitikákat alkalmaz és beleírja a szerződésbe, hogy nem hozható nyilvánosságra, 
hogy mennyit keres. Hogy kívánja ezt a problémát orvosolni? Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a bizottság tagjait, van-e hozzászólás. 

(Dr. Bárándy Gergely jelentkezik.) Bárándy Gergelynek adok szót. 
 
DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt 

Bizottság! Ahogy az előbbiekben, itt is azon érv alapján, hogy az átláthatóságot 
fokozza, a frakcióm támogatja ezt a javaslatot. Bár amiket Vas Imre képviselőtársam 
felvetett, én is azt gondolom, hogy meggondolandó kérdések. Sok más is kérdésként 
merül fel a teljes nyilvánosságot illetően. De meg lehet próbálni mindezeket majd egy 
parlamenti vitában adott esetben módosító javaslatokkal kezelni. Köszönöm szépen. 
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Szolgálati közleményként annyit hadd mondjak el, 
hogy decemberben már ilyen vagyonnyilatkozattal kapcsolatos kérdéskör számtalan 
volt a bizottság előtt. Én akkor ígéretet tettem arra, hogy kezdeményezem a mentelmi 
bizottságnál a közös bizottsági ülést ezzel kapcsolatban. Szeretném bejelenteni, hogy 
ez megtörtént és a mentelmi bizottságra várunk, hogy ők is döntsenek és akkor ezt a 
kérdéskört folytathassuk. De megadom a szót, mivel más jelentkezőt nem látok, 
először talán a kérdésekkel, majd a hozzászólásokkal kapcsolatos reakcióra. 

Varju László (független) válaszadása 

VARJU LÁSZLÓ (független): Köszönöm szépen. Tisztelt Bizottság! A 
személyes adatok sok elemből állhatnak össze, a néven, a lakcímen, a születési helyen 
kívül is még több minden lehet. Azt gondolom, ha egy vitában tisztázzuk, hogy 
pontosan mi az, ami igenis nyilvánosságra hozható és mi az, ami nem, ezeket tudjuk 
pontosítani. Egy dolog egészen biztos: a széles közvélemény arra vár, hogy legyen 
lehetősége megismerni a gazdagodás útját és ennek érdekében a legteljesebb körű 
nyilvánosság a képviselő úr által felvetett kérdésre a válasz. Nyilvánosságra kell hozni 
és ennek keretében biztosítani kell azt, ami részben a közérdekű tájékoztatásról szól, 
de ami még legalább ennyire fontos, hogy azokhoz az információkhoz hozzá lehet 
jutni, amelyek alapján a jogszerű gazdagodás vagy a jogszerű helyzetváltozás 
megismerése biztosított lehessen. Mind a két indítvány ezt kezdeményezi, illetve ezt 
szeretné lehetővé tenni elsősorban az országgyűlési képviselőknél, de hangsúlyozni 
szeretném, hogy a 2011. évi törvény azon pontját, amely a vagyonnyilatkozatok 
visszaadására adott lehetőséget, szerintem semmi nem indokolja, ezen érdemes 
változtatni. Köszönöm szépen. 

Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Tisztelt Bizottság! Határozathozatal következik. 
Először az önkormányzatokkal kapcsolatos vagyonnyilatkozati módosítás, ez a 2924. 
számú javaslat. Aki ezt támogatja, kérem, szavazzon! (Szavazás.) Megállapítom, hogy 
2 igen szavazat. Ki az, aki nem támogatja? (Senki sem jelentkezik.) Ilyen nincs. Ki az, 
aki tartózkodott? (Szavazás.) Megállapítom, hogy 8 tartózkodás volt. 

Most következik az Országgyűlésről szóló törvény módosítására irányuló 
javaslat. Száma 2952. Aki ezt támogatja, kérem, szavazzon! (Szavazás.) 
Megállapítom, hogy 2 igen szavazat. Ki nem támogatja? (Senki sem jelentkezik.) Ilyen 
nincs. Ki az, aki tartózkodott? (Szavazás.) Megállapítom, hogy nyolcan.  

Egyebek 

Köszönöm szépen. Befejeztük a napirendünket. (Varju László: Köszönöm 
szépen. - Távozik.)  

Az egyebek kategóriában egyetlen egy dologra szeretnék csak kitérni. Ha és 
amennyiben nem lesz más feladata a 16-ai bizottsági ülésnek, mint a három 
Szocialista Párt által előterjesztett tárgysorozatba vétel és Péterfalvi Attila 
beszámolója, akkor azon gondolkodom, hogy 11 órai kezdést fogok kezdeményezni, 
mert a hatósági elnök úr csak fél 12-re tud ideérni és nem akarok hosszú technikai 
szünetet tartani. Ha fel tudom tölteni az időt előtte, akkor egy korábbi kezdés, de arra 
tessenek számolni, hogy 16-án, hétfő délelőtt feltétlenül bizottsági ülést fogunk 
tartani. (Dr. Bárándy Gergely jelentkezik.) Bárándy képviselő úrnak adok szót. 

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

Általánosságban mondanám és kérném, mert ez nemcsak itt, hanem más bizottságnál 
is probléma, de úgy tűnik, itt is azzá kezd válni, hogy van „A” és a „B” hét. A „B” hét 
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való elvileg a bizottsági ülésezésre. Az „A” héten minden frakció reggel frakcióülést 
tart, illetve szakmai egyeztetést folytat. Tehát nem tartom szerencsésnek, hogy az „A” 
héten a bizottsági ülés hétfőn az ülésnap előtt legyen. Ezt más bizottságnál is jeleztük, 
itt is szeretném jelezni. Ha már így van, elnök úr, akkor azt kérnénk, hogy minél 
később. Tehát ha a biztos úr, vagy elnök úr, most már sajnos így kell hívni, fél 12-re 
tud jönni, szerintem elég akkor elkezdeni a bizottsági ülést, hogy 1 órára végezzünk. 
(Dr. Vas Imre: Ebédelni is kell!) Értem én, hogy az ebéd fontos, de jó lenne 
meghagyni a frakcióknak is a lehetőséget arra, hogy a szakmai egyeztetést el tudják 
végezni. 

 
ELNÖK: Igen, képviselő úr, a helyzet az, hogy én hajlanék arra, hogy ne legyen 

hétfőn bizottsági ülés, de most látja az időt, háromórás bizottsági ülésen vagyunk túl. 
Tehát ezt a bizottsági ülést nem akartam tovább terhelni ezekkel a dolgokkal. De! 14-
ig áll nyitva a határidő, ami a záró határidő, mivel ez szombatra esik, a hétfő még 
belefér, hétfőn ezért nekem mindenképpen meg kell tartani és nem akarom így 
határozatképtelenné tenni a bizottsági ülést. Az a kérésem, hogy a Szocialista Párt is 
oldja meg. Tudok erről a kezdeményezésről (Dr. Bárándy Gergely: Ha egyedi eset, 
akkor jó!), sőt arról is tudok, hogy a frakcióvezető-helyettes úr azt kérte a 
házbizottságon, hogy legyen elnöki intézkedés ebben a kérdésben, hogy ne lehessen 
hétfőn bizottsági ülést tartani. Ezen az ülésen nem volt jelen a házelnök és a levezető 
elnök úgy döntött, hogy e kérdésben majd döntsön a házelnök. Ez a döntés még nem 
született meg. Igyekszem akceptálni. Fél 12-kor kezdjük el, mert így is fél 1 után 
fogjuk befejezni. Köszönöm szépen. (Dr. Bárándy Gergely: Én is köszönöm.)  

Az ülés berekesztése 

Köszönöm szépen, az ülést berekesztem. 
 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 13 óra 10 perc)  

Dr. Papcsák Ferenc 
a bizottság alelnöke 

 

Dr. Rubovszky György 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: dr. Lestár Éva 


