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Napirendi javaslat  

 

1. Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről  
 
a) A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 
módosításáról szóló törvényjavaslat (T/6158. szám)  
(Lázár János, L. Simon László (Fidesz) képviselők önálló indítványa)  
 
b) Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
módosítása a polgármesterek illetményének megállapításával kapcsolatban 
címmel benyújtott törvényjavaslat (T/4975. szám)  
(Hegedűs Lorántné (Jobbik) képviselő önálló indítványa)  
 
c) Magyarország Alaptörvényének 6. módosítása címmel benyújtott 
törvényjavaslat (T/5029. szám)  
(Fodor Gábor (független) képviselő önálló indítványa)  
 
d) Magyarország Alaptörvényének 6. módosítása címmel benyújtott 
törvényjavaslat (T/5423. szám)  
(Fodor Gábor (független) képviselő önálló indítványa)  
 
e) Az azonos neműek házasságkötéséhez szükséges jogi feltételek 
megteremtéséről szóló törvényjavaslat (T/5424. szám)  
(Fodor Gábor (független) képviselő önálló indítványa)  
 
f) Egyes törvényeknek a közhatalom gyakorlásának átláthatóságához szükséges 
módosításáról szóló törvényjavaslat (T/5078. szám)  
(Dr. Szél Bernadett, dr. Schiffer András (LMP) képviselők önálló indítványa) 
 
g) Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvénynek a képviselői 
vagyonnyilatkozatok tartalmának kiegészítésére irányuló módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/5093. szám)  
(Dr. Schiffer András, dr. Szél Bernadett, Schmuck Erzsébet, Ikotity István, 
Sallai R. Benedek (LMP) képviselők önálló indítványa)  
 
h) A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
kistelepülési polgármesterek méltányosabb díjazása érdekében történő 
módosításáról szóló törvényjavaslat (T/5228. szám)  
(Ikotity István, Sallai R. Benedek (LMP) képviselők önálló indítványa)  
 
i) A MET Csoport magyar energiapiaci szerepének nemzetgazdasági 
következményeit vizsgáló bizottságról szóló határozati javaslat (H/5087. szám) 
(Dr. Schiffer András (LMP), dr. Szél Bernadett (LMP), Schmuck Erzsébet 
(LMP), Ikotity István (LMP), Sallai R. Benedek (LMP), Farkas Gergely 
(Jobbik), Volner János (Jobbik), dr. Staudt Gábor (Jobbik), Bana Tibor 
(Jobbik), Szávay István (Jobbik), Magyar Zoltán (Jobbik), Novák Előd 
(Jobbik), Szilágyi György (Jobbik), Apáti István (Jobbik), Kulcsár Gergely 
(Jobbik), Egyed Zsolt (Jobbik), Vágó Sebestyén (Jobbik), Ander Balázs 
(Jobbik), dr. Gyüre Csaba (Jobbik), Vona Gábor (Jobbik), Sneider Tamás 
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(Jobbik), Mirkóczki Ádám (Jobbik), Hegedűs Lorántné (Jobbik), dr. Lukács 
László György (Jobbik), Gyöngyösi Márton (Jobbik), Kepli Lajos (Jobbik), Z. 
Kárpát Dániel (Jobbik), Tóbiás József (MSZP), dr. Tóth Bertalan (MSZP), 
Gőgös Zoltán (MSZP), Lukács Zoltán (MSZP), Korózs Lajos (MSZP), Szabó 
Sándor (MSZP), Burány Sándor (MSZP), Kunhalmi Ágnes (MSZP), Hiszékeny 
Dezső (MSZP), Bangóné Borbély Ildikó (MSZP), Heringes Anita (MSZP), Gúr 
Nándor (MSZP), dr. Legény Zsolt (MSZP), Tukacs István (MSZP), dr. Szakács 
László (MSZP), dr. Varga László (MSZP), dr. Hiller István (MSZP), Horváth 
Imre (MSZP), Teleki László (MSZP), dr. Józsa István (MSZP), Harangozó 
Gábor István (MSZP), Mesterházy Attila (MSZP), Demeter Márta (MSZP), 
Tóth Csaba (MSZP), Szabó Timea (független), Fodor Gábor (független), Szabó 
Szabolcs (független), Szelényi Zsuzsanna (független), Kónya Péter (független) 
képviselők önálló indítványa  
 
j) A nők esélyegyenlőségét szolgáló egyes törvények módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/5127. szám)  
(Dr. Oláh Lajos (független) képviselő önálló indítványa)  
 
k) Az egyes polgári és büntetőügyekben eljáró bíróságok illetékességéről szóló 
törvényjavaslat (T/6244. szám)  
(Tuzson Bence (Fidesz) képviselő önálló indítványa)   
 

2. Egyebek   
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Az ülés résztvevői  

A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: Dr. Vitányi István (Fidesz), a bizottság alelnöke  
 
Budai Gyula (Fidesz), a bizottság alelnöke  
Demeter Zoltán (Fidesz)  
Dr. Vas Imre (Fidesz)  
Vigh László (Fidesz)  
Teleki László (MSZP)  
Apáti István (Jobbik)  
Dr. Staudt Gábor (Jobbik)  
 

Helyettesítési megbízást adott   
Dr. Rubovszky György (KDNP) Budai Gyulának (Fidesz)   
Varga József (Fidesz) dr. Vitányi Istvánnak (Fidesz)   
 

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

Meghívottak 

Hozzászólók   
L. Simon László (Fidesz) országgyűlési képviselő  
Hegedűs Lorántné (Jobbik) országgyűlési képviselő  
Sallai R. Benedek (LMP) országgyűlési képviselő  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 35 perc)  

Az ülés megnyitása, a napirend elfogadása 

DR. VITÁNYI ISTVÁN (Fidesz), a bizottság alelnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Jó napot kívánok! Köszöntöm a bizottság tagjait és a megjelent érdeklődőket. 
Rubovszky képviselőtársam betegsége következtében én vezetem a mai ülést. 

Megállapítom a helyettesítéseket: Rubovszky Györgyöt helyettesíti Budai 
Gyula alelnök úr, Varga Józsefet én helyettesítem. Megállapítom, hogy 
határozatképesek vagyunk. 

A kiküldött napirendben annyi változást javasolok, hogy Fodor Gábor kérte, 
hogy az általa benyújtott tárgysorozatba vételi kérelmeket, az 1. c), d) és e) pontokat 
vegyük le a napirendről. Úgy gondolom, ez teljesíthető. Aki ezzel egyetért, kérem, 
kézfelemeléssel szavazzon! (Szavazás.) Megállapítom, ezt a bizottság egyhangúlag 
elfogadta. 

Aki az így módosított napirendet elfogadja, kérem, kézfelemeléssel szavazzon! 
(Szavazás.) Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag elfogadta a napirendet. 

Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről 

a) A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 
módosításáról szóló T/6158. számú törvényjavaslat 

Rátérünk napirendünk tárgyalására. Az 1. napirendi pont a temetőkről és a 
temetkezésről szóló törvény módosítása.  

Üdvözlöm L. Simon László urat, a Miniszterelnökség miniszterhelyettesét, a 
napirendi pont előadóját. Megadom a szót. 

L. Simon László szóbeli kiegészítése 

L. SIMON LÁSZLÓ (Fidesz): Köszönöm szépen. Tisztelt Képviselőtársaim! 
Tisztelt Elnök Úr! Egy rövid törvényjavaslat fekszik képviselőtársaim előtt. Azt 
gondolom, mindenki áttekinthette és megismerkedhetett a törvényjavaslattal.  

Két személyes szempontot szeretnék fölvetni a törvényjavaslat megvitatása 
előtt. Az egyik, hogy az elmúlt években számos olyan temetőt volt szerencsém bejárni, 
amelyeket benőtt a növényzet, az enyészet részévé kezdtek válni, nem volt gazdájuk, 
hosszú évek, évtizedek óta nem temetkeztek ezekre a helyekre. Hála a Jóistennek, 
egyre több olyat is találunk, amelyet a szorgos helyi lakosság kegyeleti okokból, 
hagyománytiszteletből elkezdett rendbe tenni. Nagyon büszke vagyok arra például, 
hogy a környékünkön, Szabadegyházán egy régi kis pusztai, egykori tanyasi temetőt 
és a benne levő korpuszt sikerült teljes egészében társadalmi munkában rendbe 
tennie a helyi lakosoknak, az is egy olyan temető, ahová gyakorlatilag hetven éve nem 
temetkeztek, és több olyan kisebb uradalmi temetőt raktak rendbe a környékünkön, 
amelyek a szocialista diktatúrák ráköszöntével eltűntek, hiszen magukat az 
uradalmakat, a birtokokat verte szét a szocialista-kommunista politika. 

A másik pedig, hogy az elmúlt évben szerepem volt a holokauszt-emlékév 
pályázatainak lebonyolításában, és ennek az emlékévnek a keretében számos olyan 
temető felújításához, rendbe tételéhez adott pénzt Magyarország kormánya, amelyek 
már azért nem működnek hosszú évtizedek óta, mert a holokauszt során a helyi 
zsidóságot deportálták és az életüket vesztették, meggyilkolták őket. Egy példát 
mondok, szintén a saját térségemből, volt országgyűlési választási körzetemből a 
rácalmási zsidó temetőt, amelyet egyébként a helyi keresztény közösség és a helyi 
cserkészcsapat társadalmi összefogással rakott rendbe, tisztított ki, és nagyon szép, 
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értékes régi síremlékek kerültek felszínre. Sok más személyes példát is mondhatnék. 
Mindenesetre ezek a személyes tapasztalatok is meghúzódnak a törvényjavaslat 
hátterében.  

Azért gondoltuk Lázár miniszter úrral közösen, hogy egy ilyen 
törvényjavaslatot benyújtunk, mert miközben látjuk azt, hogy a helyi civil társadalmi 
aktivitás egyre erősebb, és fontosnak tartják a régi sírok, sírkövek megmentését - 
ugye, itt olyan sírokról beszélünk, amelyeket már hosszú évek óta nem váltottak meg, 
ahol nincsenek adott esetben leszármazók, de egyébként örökségvédelmi 
szempontból is maguk a sírkövek, a síremlékek értéket képviselnek, ha tetszik, sok 
száz éves, több mint ezeréves Kárpát-medencei jelenlétünknek ezek is a bizonyítékai -
, ebből a megfontolásból kiindulva gondoltuk úgy, hogy szükséges lenne a jelenleg 
hatályos törvény módosítása, nevezetesen azzal a céllal, hogy csökkentsük a lezárt 
temetők fenntartóira és tulajdonosaira nehezedő terheket. Tehát hogy ne kelljen 
olyan szabályokkal küzdeniük a lezárt - hangsúlyozom: a lezárt - temetők 
tulajdonosainak vagy kezelőinek, mint amilyenekkel egyébként egy működő, ma is 
temetkezési helyszínül szolgáló temető fenntartóinak és kezelőinek. Ezek alapvetően 
adminisztratív könnyítések, de azt gondolom, nagy szükség van rájuk, azért, hogy 
hosszú időre, évtizedekre, évszázadokra meg tudjuk őrizni ezeket az emlékhelyeket.  

Nagyjából ennyit kívántam elmondani képviselőtársaimnak. Kérem, hogy 
támogassák a törvényjavaslatot. Szerintem ez pont egy olyan törvényjavaslat, amelyet 
valamennyi politikai erő egyaránt tud támogatni, hiszen mindenki számára fontos az 
ősei, felmenői emlékének a méltó ápolása. Szerintem ez egy olyan ügy, amely 
valamennyi párt részéről támogatható lehet. Köszönöm szépen, elnök úr. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. A vitát megnyitom. Ki kíván hozzászólni? (Nincs 

jelentkező.) Miután nincs hozzászóló, a vitát le is zárom, és szavunk. 

Szavazás a tárgysorozatba vételről 

Ki támogatja a tárgysorozatba vételt? (Szavazás.) Megállapítom, hogy a 
bizottság egyhangúlag támogatta a törvényjavaslat tárgysorozatba vételét. 

Köszönjük szépen. 
 
L. SIMON LÁSZLÓ (Fidesz): Köszönöm szépen. További jó munkát kívánok. 
 
ELNÖK: Köszönjük. 

b) Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény módosítása a polgármesterek illetményének 
megállapításával kapcsolatban címmel benyújtott T/4975. számú 
törvényjavaslat  

A következő napirendi pont a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
törvény módosításáról, a polgármesterek illetményének megállapításáról szóló 
törvényjavaslat. Megadom a szót Hegedűs Lorántné előterjesztőnek. 

Hegedűs Lorántné szóbeli kiegészítése 

HEGEDŰS LORÁNTNÉ (Jobbik): Köszönöm a szót. Tisztelt Bizottság! Az 
előttünk fekvő törvényjavaslat azt az igen nehéz helyzetet kívánja rendezni, ami elé a 
2014-es választások után állhattak a kistelepülési polgármesterek. A helyzet már 
korábban is ismert volt és korábban is próbáltuk kezdeményezni azt, hogy legyen 
rendezve a kistelepülési polgármesterek fizetése, illetménye. Sajnos ez akkor nem 
sikerült. Tudjuk, hogy az a helyzet, hogy az ilyen kistelepüléseken sokszor nem tudják 
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főállásban betölteni a polgármesterek ezt a tisztséget, noha egyébként 24 órás 
szolgálat lenne.  

Amiatt, amit végeznek a kistelepülésen, igenis nagy szükség lenne rá, hogy 
főállásban tudják ellátni a feladataikat. Ha társadalmi megbízatásként látják el, akkor 
az a bizonyos törvényben meghatározott kategória fele, ami megilleti őket, és ez 
végképp nem elegendő arra, hogy valaki egy tisztességes egzisztenciát fenntartson, 
egy családot eltartson. Ezért is kezdeményezzük ebben a törvényjavaslatban, hogy a 
71. § a), b) pontokban legyen ez a bizonyos százalékos határsáv megállapítva egy 
jelentősen emeltebb összegben. Ezzel párhuzamosan szoktuk, most már mondhatom 
így, ajánlani azt is, hogy a költségvetési törvény 2. mellékletében az általános 
működési keretben biztosítsuk azt, hogy a központi költségvetés által adott 
támogatásból lehessen kifizetni a polgármesterek bérét. 

Nagyon remélem, hogy most ez alkalommal támogatást fogunk kapni önöktől, 
már csak azért is, mert ahogy hallottam Vigh László képviselőtársamtól az elmúlt 
héten, vagy mikor is találkoztunk egy fórumon, a Fidesz frakció ülésének témája volt 
ez a kérdés is. Tudom, hogy az önök polgármesterei esetében is ez egy problémás 
kérdés, amit rendezni kell. Gondolom, ez után most már nem lesz akadálya annak, 
hogy például ezt az önök előtt fekvő javaslatot támogassák. Ha további módosító 
indítványok lennének hozzá, akkor azt nagyon nagy lelkesedéssel szeretném 
megtárgyalni önökkel. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. A vitát megnyitom. Ki kíván hozzászólni? Apáti 

Istvánnak megadom a szót. 

Hozzászólások 

APÁTI ISTVÁN (Jobbik): Köszönöm szépen a szót. Röviden kívánok 
hozzászólni. Be kell látni, rendkívül kényes kérdés az, amikor bármelyik politikai 
szereplő politikai vezetők, jelesül a polgármesterek illetményemeléséről nyújt be 
javaslatot. Ez nagyon könnyű préda akár a sajtó számára, akár a politikai ellenfelei 
számára, hiszen a választópolgárok 99,9 százaléka, vagy 110 százaléka soha egyetlen 
normaszöveget vagy törvényjavaslatot sem olvas el, így nagyon könnyű azt 
kommunikálni, hogy duplájára, triplájára kívánjuk emelni jelen esetben a 
polgármesterek fizetését. Erről persze szó nincs. Azt hiszem, aki már egy-két évnél 
többet töltött ebben a házban, tudja, hogy mennyire veszélyes és ingoványos talajra 
tévedünk.  

De úgy hiszem, azért elgondolkodtató az is, amit a miniszterelnök úr mondott 
talán ennek a ciklusnak az elején Schiffer András LMP frakcióvezető úr felszólalására. 
Engem mélységesen megdöbbentett egyébként. Szó szerint az volt a viszonválasz egy 
percében, hogy a miniszterelnök úr életének egy jelentős részét egy kétezer lélekszám 
körüli vagy alatti településen élte és ebből kifolyólag meg van győződve arról, 
tisztában van azzal, hogy nem szükséges egy ilyen méretű településen feltétlenül 
főállású polgármester. Úgy gondolom, hogy aki valóban az élete nagyobb részét egy 
ilyen lélekszámú településen élte, ott született, ott nőtt fel, annak pontosan azzal 
kellene tisztában lennie, hogy nagyon nagy szükség van főállású polgármesterre. 
Ráadásul - talán, még azt is megkockáztatom, minél kisebb és minél inkább elöregedő 
a település, annál inkább igaz, amit mondok - ezeknek a polgármestereknek egy sor 
olyan tulajdonsággal kell rendelkezniük, amit soha sehol semmilyen főiskolán vagy 
egyetemen nem tanítanak, amire nem képezik ki, és gyakorlatilag a közösségnek 
egyfajta pásztorai ők. Pláne, mondom, elöregedő lakosság esetén, de majd minden 
településre igaz ez a kijelentés. Nem túlzás az, hogy egyfajta folyamatos készenlétet 
vagy ügyeleti szolgálatot kell ellátnia egy ilyen polgármesternek. 
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Emellett olyan fizetést kap, hogy sokszor a saját közmunkása, bocsánat a 
kifejezésért, kiröhögi, hiszen a saját közmunkása többet keres vagy aránytalanul kicsi 
a két fizetés közötti különbség, ez valóban megalázó. Ezzel egyébként két dolgot segít 
elő a kormányzat, vagy két dolgot segítenek elő a parlamenti többséghez tartozók. 
Egyrészt azt, hogy a színe-java ott fogja hagyni ezt a pályát, vagy eleve nem is kívánja 
magát megválasztatni, nem is akar elindulni választásokon. Másrészt rosszabb 
esetben - és nyilván tisztelet a kivételnek, nem általánosítok, ezt előrebocsátom - a 
korrupciós kockázatokat fogja növelni, hiszen lehetnek olyan elkeseredett emberek, 
bár ez nyilván nem menti adott esetben a súlyos közélet tisztasága elleni 
bűncselekmények elkövetését, akik úgy gondolják, hogy ha nem megy legálisan, akkor 
majd valamilyen illegális vagy bűnös utat próbálnak keresni a fizetésük 
kiegészítésére. Ez természetesen elítélendő, egy szóval sem mondom, hogy ezzel 
magyarázható lenne adott esetben néhány korrupciós jellegű tevékenység.  

Nem vagyok arról sem meggyőződve, hogy a mai viszonyok között önmagában 
ez a bruttó 150-160-as fizetés - egy 24 órás állásban gyakorlatilag, más munkavégzés, 
kiegészítő jövedelemszerző tevékenység végzését szinte lehetetlenné teszi - olyan 
magas egzisztencia lenne, inkább egyfajta minimális megbecsülése ennek a 
munkának. Kérem a fideszes képviselőtársaimat, arra való tekintet nélkül 
szíveskedjenek támogatni, hogy ezt nem önök közül nyújtotta be valaki, mert 
minimum arra szükség lenne, hogy átengedjük az első szűrőn és majd a plenáris 
ülésen meglátjuk, mi lesz a vége. De nagyon komoly problémát kíván legalább alap 
szinten orvosolni a törvényjavaslat. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Teleki Lászlónak adom meg a szót. 
 
TELEKI LÁSZLÓ (MSZP): Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt 

Bizottság! A Magyar Szocialista Párt támogatni kívánja ezt az előterjesztést, többek 
között azért, mert azt gondoljuk, hogy a polgármesterek jelenlegi helyzete 
tarthatatlan és fontos lenne, ha minél többet tudnának tenni a saját településekért. A 
versenyképességet kockáztatják, mert ha nem teremtjük meg azt a lehetőséget, hogy 
minél többször ott legyenek a településen és főállásban foglalkozzanak a 
feladataikkal, akkor azokat az EU-s forrásokat, amelyek vonatkozásában többször 
hangoztatta a kormány, hogy mennyire fontosak, mert a települések abból tudnak 
fejlődni, nem tudják lehívni. Nem tudják lehívni azok a polgármesterek, akik 
egyébként nem főállásúak, mert nem lesz annyi idejük, hogy ezzel is tudjanak 
foglalkozni. Tehát ha azt akarják, hogy az ilyen települések versenyképesek legyenek 
más településekkel, ahol főállásban végzik a tevékenységüket, akkor, azt gondolom, 
ennek szabad utat kellene adni. Ezt fontosnak tartanánk. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Vas Imrének adom meg a szót. 
 
DR. VAS IMRE (Fidesz): Köszönöm szépen a szót. A felvetett problémák 

jogosak. A kormányon belül, egész pontosan a Belügyminisztériumban dolgoznak 
ennek a problémának a megoldásán. Megmondom őszintén, a probléma itt a 
következő: 1500 fős és 1500 fős település között is az elvégzendő munka tekintetében 
óriási különbségek vannak. Ráadásul ez a javaslat most a 600 fős és a 9900 fős 
település polgármesteri fizetései között irreálisan alacsony összeget határoz meg, 
mert 501 és 1500 között fölviszi 40-ről 55 százalékra, viszont az 1501 és 10 000 
közöttinél meg 60 százalékon hagyja. És mondom, még azonos lélekszámú település 
esetén is a polgármester által végzett munkában óriási különbségek vannak. 
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Ezen a problémán dolgozik a Belügyminisztérium, úgyhogy reményeink szerint 
rövid időn belül erre törvényjavaslatot fog beterjeszteni a kormány. Köszönöm 
szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Vigh Lászlónak adom meg a szót. 
 
VIGH LÁSZLÓ (Fidesz): Köszönöm a szót. Egyetértünk az emeléssel, én is 

egyetértek Apáti képviselő úrral is, hogy rendezni kell a béreket. Szeretnék 
visszamutatni arra az időszakra, amikor megtörtént a polgármesterek díjazásának 
megállapítása, a Jobbik és más ellenzéki párt részéről jött az az észrevétel, hogy senki 
nem fog indulni polgármesternek kistelepülésen. Az élet ellentmondott ennek, láttuk, 
hogy három-négy-öt-hat polgármesterjelölt volt egy-egy településen, és amikor 
elvállalták a munkát, az már ezzel a bérezéssel történt. 

Ismételten mondom, egyetértünk a béremeléssel, azon dolgozunk, hogy 
minden polgármester tisztességes bért kapjon. Ebben a javaslatban annyi a gond, és 
nem bántva a képviselőtársamat, aki nem volt kistelepülésen polgármester, mint én 
húsz évig, tehát ők ezt nem tudhatják minden ponton, hogy ez mennyi munkával jár. 
Egyetértek avval, hogy nagyon sok munkával jár, viszont óriási különbség van két 
olyan 500-as lélekszámú település között, ahol van például iskola, óvoda, háziorvos, 
védőnői szolgálat; óriási különbség van két 500-as lélekszámú település között, ahol 
három közmunkást foglalkoztatnak, vagy ahol 73-at. Ez a javaslat összemossa a 
munkát, nem tükröződik az, hogy egy polgármester mennyi munkát végez reggeltől 
estig. Vannak sajnos olyan kistelepüléseink, ahol semmilyen intézményrendszer 
nincs, és ugyanazt a bért akarja adni neki az előterjesztő, mint annak, aki óriási 
intézményrendszert működtet. Például a régi tanácsi rendszerből megmaradt a 
központi státusa, és ott van egy nagy iskola, ahova nyolc-tíz településről járnak, közös 
hivatal van, ahova négy-öt település tartozik, a háziorvosi szolgálatához három-négy 
település. Ez a javaslat pedig teljesen összemossa ezt.  

Mi inkább azt szeretnénk, úgy tervezzük, hogy a munkához igazítsuk a béreket, 
és kicsit finomítottabb bérezést szeretnénk adni a polgármestereknek. Tehát teljesen 
igazat adok abban a képviselő asszonynak, fontos, hogy emeljünk, fontos, hogy 
rendezzük, de mi a módját másképp szeretnénk megtalálni. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e még hozzászóló? (Nincs jelentkező.) Ha 

nincs, akkor megadom a szót az előterjesztőnek. 

Hegedűs Lorántné válaszai 

HEGEDŰS LORÁNTNÉ (Jobbik): Köszönöm szépen a lehetőséget. 
Válaszolnék az itt felmerült kérdésekre. 

A kormánypárti képviselők bizonyosfajta aránytalanságot emlegettek a 
tekintetben, hogy egy ötszázegynéhány fős és egy ezervalahány fős településnek a 
polgármestere akkor majdnem ugyanannyi bért kapna. Nem. Éppen azt mondtam az 
előterjesztésben, hogy itt hatalmas nagy a különbség a tekintetben is, hogy egy 
kistelepülés ki tudja-e gazdálkodni a főállású bért vagy sem. És mivel a kistelepülések 
a főállást sem tudják kigazdálkodni, ezért adnak társadalmi megbízatást. Tehát igen, 
itt egy párezer fő esetében már nagyon valószínű, hogy ki tudják gazdálkodni, illetve 
kötelező is már bizonyos lélekszám fölött főállásban betölteni a polgármesterséget. 
Tehát ilyen kérdés nem is merülhet fel. 

Itt az a probléma, amit Apáti képviselőtársam is elmondott, hogy kistelepülési 
polgármester esetében nem beszélhetünk sok esetben, az esetek döntő többségében 
főállásról, mert nem tudják kigazdálkodni, ezért kapja a társadalmi megbízatásút, 
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tehát a felét, és ez már igen, pontosan, betűre ugyanannyi, mint egy közmunkás bére. 
De hát milyen tekintélye van annak a polgármesternek, aki egyébként adott esetben, 
mondjuk, a munkájukat felügyeli és vezeti, aki pontosan ugyanannyit kap, mint az ő, 
mondjuk, segédmunkás beosztásban lévő, tehát még csak nem is szakmunkás 
közmunkása? Tehát nyilvánvalóan ezt a kérdést ilyen értelemben is rendezni kell. 

A munkák kapcsán pedig az, hogy kinek mennyi munkája van: én azt 
gondolom, hogy ha egy kistelepülési polgármesternek megadnánk azt a lehetőséget, 
ahogy az előbb is mondtam - a költségvetési törvény 2. mellékletének 1. pontja, tehát 
az általános működési keretet olyan módon változtassuk meg, hogy a központi 
költségvetési támogatásból is finanszírozható legyen a polgármesterek illetménye -, 
akkor tudnának esetleg több munkát is vállalni. Ilyen módon üzenném tehát a BM-
nek, hogy én nem látok ilyen nagy problémát, mint önök, nem beszélve arról, hogy az, 
amit a BM próbált volna előzetesen benyújtani a múltkor, hogy a közmunkások 
számához legyen kötve a polgármester fizetése, illetve a fizetéskiegészítése, ez annyira 
katasztrofális volt, hogy még önök vonták vissza. Úgyhogy egyértelműbb lenne ezt 
ilyen módon rendezni. Kiszámoltuk: 1 milliárd forintot kellene pluszban a 
költségvetésbe beletenni. Egymilliárd forintot! Ezt le tudnám fordítani Andy Vajna 
kaszinóira (Derültség.), Andy Vajna megkapott adókedvezményeire, az önök által 
fölépített stadionokra, és így tovább. (Zaj.) Tehát számtalan más olyan formában is ki 
tudnám fejezni, ami az önök számára talán közérthetőbb. Higgyék el, nem sok pénz! 

Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. 

Szavazás a tárgysorozatba vételről 

ELNÖK: Köszönöm szépen. A vitát lezárom. Szavazunk a tárgysorozatba 
vételről. Ki támogatja a tárgysorozatba vételt? (Szavazás.) Ez 3 igen. Ki van ellene? 
(Szavazás. - Nincs ilyen.) Ki tartózkodott? (Szavazás.) Megállapítom, hogy 7 
tartózkodás mellett a bizottság nem vette tárgysorozatba. Köszönöm szépen. 

f) Egyes törvényeknek a közhatalom gyakorlásának 
átláthatóságához szükséges módosításáról szóló T/5078. számú 
törvényjavaslat 

Következik az egyes törvényeknek a közhatalom gyakorlásának 
átláthatóságához szükséges módosításáról szóló törvényjavaslat; Szél Bernadett és 
Schiffer András képviselők indítványa. Jelezték, hogy Sallai R. Benedek fogja 
képviselni mindhárom következő pontban az előterjesztőket. Megadom a szót. 

Sallai R. Benedek szóbeli kiegészítése 

SALLAI R. BENEDEK (LMP): Köszönöm szépen, elnök úr. Négy jogszabály 
lesz előttünk, amely LMP-s, és mind a négyet igyekszem képviselni.  

A legelső esetében mind a sajtóban, mind pedig a kommunikációs felületeken 
Raszputyin-törvényként jelent meg a törvényjavaslat címe, amely valójában egy lex 
Habony és lex Vajna egybegyűrve. (Közbeszólások. - Apáti István Budai Gyulának: 
Te vagy a sértődékeny! Ultraszenzitív vagy, Gyula! - Budai Gyula és Apáti István 
egymás között vitatkoznak.)  

 
ELNÖK: Bocsánat, ezt majd megtárgyalják… Tessék! 
 
SALLAI R. BENEDEK (LMP): Köszönöm, elnök úr, megvárom a soromat… 
Gyakorlatilag tehát a jogszabályalkotás során azt vettük figyelembe, hogy a 

politikai szerepvállalás mindenkor egy fényen való állást, átláthatóságot kell hogy 
biztosítson. Önök valamennyien országgyűlési képviselőként saját környezetükben 
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kiállnak, vállalnak egy megmérettetést, vállalják azt, hogy önöket megismerjék; 
vállalják azt, hogy vagyonnyilatkozatukat közzétegyék, és vállalják azt, hogy a 
véleményük a sajtóban napvilágot lásson. Ennek ellenére vagy emellett vannak olyan 
emberek, akik mindezt nem vállalják; nem akarják, hogy a nevük szerepeljen a 
lapokban, nem akarják, hogy a fényen álljanak, hogy lássák őket az emberek, és mégis 
meghatározó véleményeket tudnak formálni, és mégis meghatározó befolyást tudnak 
gyakorolni a kormányra, a jogszabályalkotásra és Magyarország közéletére. Az a 
kérdés, hogy ez helyes-e. 

Nemrégen voltunk Vigh képviselő úr választókörzetében egy lakossági 
fórumon, ahol egy kormánymegbízott elmondta, hogy szerinte, igen, az a jó, ha sok 
politikus van, és a kormánymegbízott is politikusként jár el. Igen ám, csak a 
politikusok jelentős részét emberek választják, és társadalmi, demokratikus 
felhatalmazást adnak ahhoz, hogy vezessék őket, hogy véleményt formáljanak, és 
irányítsák az országot. 

Azoknak, akik nem kaptak ilyen felhatalmazást, akiknek nem adott semmiféle 
demokratikus rendszerben a társadalom jogot arra, hogy formálják Magyarország 
közéletét és jövőjét, azoknak véleményünk szerint lényegesen kisebb kellene hogy 
legyen a mozgásterük. Jelen pillanatban mégis azt látjuk, hogy olyan emberek 
sündörögnek a kormány mellett itt is, ott is feltűnve, akik semmilyen minisztériumi 
állományba nem tartoznak, nem történt meg az átvilágításuk, nincs 
vagyonnyilatkozatuk. Fogalmunk nincs, hogy Habony Árpád és a hozzá hasonlók 
miből szerzik a megélhetésüket, nem tudjuk, hogyan tudnak véleményt formálni a 
miniszterelnök és a kormány részére, mégis ott vannak nap mint nap. 

Ugyanígy meglepő az, hogy a kormány rendszeresen olyan embereket bíz meg 
vezető feladatokra, akik szintén semmiféle átvilágításon nem esnek át, társadalmi 
felhatalmazásuk nem létezik, mégis a kormány nagy-nagy bizalommal kezeli őket. 
Arra kérem önöket, kormánypárti képviselőtársaimat, akik megméretik magukat, 
kiállnak a fényre és vállalják a nevüket, hogy tegyék lehetővé, hogy olyan emberek 
vezessék ezt az országot, akik ehhez hasonlóan járnak el. Arra kérem önöket, 
támogassák azt, hogy legalább a parlament elé kerüljön ez a jogszabály, beszéljünk 
arról, hogy mit jelent az átláthatóság Magyarországon, milyen kormányzati 
magatartással kellene irányítani az országot, hogy az nyilvánvalóan leginkább a 
társadalom céljait szolgálja, és olyan emberek vezessenek, akik társadalmi 
felhatalmazást kaptak erre. A jogszabály viszonylag egyszerű kodifikációval 
megteremti a lehetőségét annak, hogy erről a parlamenti vita megnyíljon, ehhez 
kérem a támogatásukat. Köszönöm, elnök úr. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A vitát megnyitom. Ki kíván hozzászólni? Staudt 

Gábornak megadom a szót. 

Hozzászólások 

DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik): Köszönöm szépen, elnök úr. Csak nagyon 
röviden. Természetesen támogatjuk a javaslatot és szerintem nem kell ezen 
felháborodni a Fidesz részéről. A lényeg az, hogy átlátható közéletet szeretnénk. Aki 
úgy gondolja, hogy ma minden egyes politika közeli szereplőnek a helyzete átlátható, 
a jövedelmi, vagyoni viszonyuk és a politikára gyakorolt hatásuk egyértelmű, az vagy 
nem ebben az országban él, vagy tudatosan szeretné a háttérbe söpörni a tényeket.  

Úgy gondoljuk, hogy egy ilyen javaslat önmagában nem ördögtől való és még 
nem is oldja meg a helyzetet. Tehát minimális javaslatnak tekintjük az előttünk fekvő 
LMP-s javaslatot, de ha a tárgysorozatba-vétele megtörténik, akkor egyéb módosító 
javaslatokkal tudunk ezen szigorítani. Köszönöm. 
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Vas Imrének adom meg a szót. 
 
DR. VAS IMRE (Fidesz): Köszönöm szépen. Az átvilágítás, mint 

nemzetbiztonsági ellenőrzés nem a teljes kormányzati szférában van. Például az 
országgyűlési képviselők közül is csak a Nemzetbiztonsági, valamint a Honvédelmi és 
rendészeti bizottság tagjait, ha jól emlékszem, előbb-utóbb a Külügyi bizottság tagjait 
kell átvilágítani, tehát ez egy félreértés. Ráadásul a javaslat 1. §-a azt írja, hogy „a 
szerv vezetőinek nyújtott tanácsadási tevékenységet ide értve”, ha jól értem, ezzel 
egészül ki a korábbi törvényjavaslat. Ha elmegy egy miniszter egy lakossági fórumra, 
majd utána azt mondja neki egy ott lévő személy, hogy miniszter úr, vagy hölgy 
szerintem ezt nem így vagy nem úgy kellene csinálni, ezen törvény szerint ez is 
tanácsadási tevékenységnek minősülne. Ráadásul a jogszabály-előkészítéseket vagy 
egyéb döntés-előkészítéseket amúgy is a törvény szerint csak kormánytisztviselők 
végzik, illetve az itt felsorolt állami vezetők. Tehát azok, akikre önök gondolnak, 
közvetlenül döntés-előkészítésben nem vesznek részt. Szerintem (Dr. Staudt Gábor: 
Kire gondol?) nem megalapozott a törvényjavaslat. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Apáti Istvánnak adom meg a szót. 
 
APÁTI ISTVÁN (Jobbik): Köszönöm szépen. Szerintem meg nagyon is 

megalapozott a törvényjavaslat, mert ne nézzük madárnak egymást, arra kérem a 
kormánypárti képviselőket. Nézzük meg, hogy Andy Vajna kapcsán milyen problémák 
merülnek fel. Gyakorlatilag olyan szégyenteljes törvényalkotási folyamatnak lehetünk 
ellenzékből szemtanúi, mások meg elkövetői, részesei, hogy gyakorlatilag majdnem az 
alvilági tényező szintjére süllyesztették a törvényhozást, egész egyszerűen 
újraosztották a piacot. Tehát ahogy az alvilág felosztja egymás között a prostitúcióval, 
a kábítószerrel, a fegyverkereskedelemmel, egyéb különböző üzelmekkel kapcsolatos 
piacokat, területeket, úgy osztották fel önök újra a szerencsejáték-ipar egy igen fontos 
részét, a nyerőgépekkel kapcsolatos tevékenységet. Lefejeztek egy komplett üzletágat. 
Persze be lehetett ezt burkolni szociális máz mögé, hogy hány szerencsétlen szegény 
ember játszotta el a fizetésének egy jó részét a gépeken. Ebben önmagában komoly 
igazság volt egyébként, ezt én is nehezen tudnám cáfolni, de gyakorlatilag több ezres 
vagy talán tízezres nagyságrendben tettek embereket munkanélkülivé. Olyan 
vendéglátó-ipari egységben is dolgoztak, ahol kiegészítő tevékenység volt, mondjuk, a 
nyerőgépezés és mellette még hagyományos italmérést vagy egyéb szolgáltatást 
végeztek, az volt a fő profil. De ezáltal emberek váltak munkanélkülivé, ami önöket 
nem zavarta.  

Az sem zavarta, hogy nem teljes egészében száműzték a szerencsejátéknak ezt a 
formáját, hanem gyakorlatilag a saját haverjaik nagyon szűk körének osztották le. 
Nehezen tudunk szabadulni attól a gondolattól, hogy valószínűleg pártkasszát és 
magánzsebeket tömköd erőteljesen és táplál folyamatosan hónapról hónapra ez a 
tevékenység. Persze könnyű azzal jönni, hogy akkor tegyünk feljelentést, ilyenkor 
szoktak jönni a szokásos kormánypárti lózungok, hogy tegyünk feljelentéseket, 
álljunk elő bizonyítékokkal. Jelzem önöknek, hogy sem az LMP, sem a Jobbik 
egyelőre nincs olyan helyzetben, hogy olyan technikai eszközökkel, személyi 
állománnyal rendelkezzen vagy olyan személyi állományt és technikai eszközöket 
mozgasson, amelyek ezeknek az üzelmeknek a feltárásához szükségesek, mert ez 
bizonyos speciális rendőri vagy titkosszolgálati tevékenység nélkül az életben soha 
nem lesz bizonyítható, ezt mindannyian tudjuk. Azt pedig egy országgyűlési 
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képviselőtől számon kérni, hogy nem kezd bizalmas információgyűjtésbe, ami 
egyébként bűncselekmény minősített esettel együtt, az már külön arcpirítóan cinikus.  

Van miről beszélni. Van miről beszélni, mondjuk, Habony úr és Vajna úr 
kapcsán is, mert amellett hogy hogy történt részükre ennek az üzletágának a 
kijátszása, azt az előbbiekben vázoltam, de azért még arra sem tudnánk választ adni, 
hogy milyen rendszámú az autójuk, vagy az általuk használt akár állami, vagy 
önkormányzati fenntartású autó. Nem szerepel az országos gépjármű-
nyilvántartásban és senki nem hajlandó erre a kérdésre válaszolni. Tehát 
gyakorlatilag majdnem a Terrorelhárítási Központ szintjére vannak emelve, hiszen 
lehet, hogy a TEK-nek vagy bizonyos szolgálatoknak van lehetőségük jogszerűen arra, 
hogy nem beazonosítható rendszámú autókat használjanak, ez az ő esetükben 
megalapozott, ez nem is vitás. De azért ez elég furcsa Habony úr esetében, akinek 
elvileg semmilyen szerződése nincs sem minisztériummal, sem a 
Miniszterelnökséggel, sem semmivel. Lázár János, több kormányzati szereplő, 
kormánytag bevallotta, hogy rendszeresen kérnek és kapnak tőle tanácsot. Akkor 
valamilyen kapcsolat van önök között ezek szerint. Nem önök között, egyszerű 
képviselők között, hanem a nagymesterek (Derültség.) és ezen tanácsadók között. Azt 
látjuk, hogy Habony úr több tízmilliós autókkal szaladgál, a nyúl hozta neki Húsvétra, 
meg a Télapó decemberben. Semmilyen kimutatható legális jövedelme 
Magyarországon a mi tudomásunk szerint nincs, ha van, akkor én leszek az első, aki 
megkövetem, de több tízmilliós, igen-igen ritka típusú autók, több százezer forintos 
ruhadarabok, antilop bőrnadrágok, én nem tudom mik vannak. Miből, honnan? Egy 
átlag magyar embernek 3-4-5 havi fizetése, amit ő az altestén hord! (Derültség.) Hol 
élünk? Hol élünk, tisztelt hölgyeim és uraim! Legalább ne védjék a védhetetlent! 
Akkor mondják azt, hogy igen, van még mit tenni a korrupció felszámolása terén és 
akkor tudom, hogy önök sem mehetnek egy bizonyos ponton túl. Úgy látszik, Habony 
úr annak idején nagyon jól őrizhette a szent koronát, hogy ennyire felfigyeltek rá és 
őstehetség lakozik őbenne. Csak gondolják meg, hogy ha ezt egy napi 16-18 órában, 
akár a szívinfarktusig robotoló kisvállalkozó próbálja Magyarországon művelni, akkor 
a NAV és a különböző hatóságok hány nap vagy hónap alatt szedik atomjaira. Ez az 
igazán pofátlan! Önök joggal kritizálják, hogy a szocialisták és a liberálisok idején 
milyen szintű pénzkitalicskázás folyt, igazuk van. De hogy ennek a többszöröse folyik 
2010 óta a gyakorlatilag korlátlan hatalmuk birtokában, azért arról sem kellene 
megfeledkezni! Akinek nem inge, ne vegye magára. 

Egy szóval sem mondtam, hogy valamennyi fideszes vagy KDNP-s képviselő 
bűnöző lenne, egy szóval sem mondtam, hogy mindenki a százalékolásnak hívott, 
már-már szokásos mértékű ajándékokat elfogadja, egy szóval sem mondtam. Csak azt 
mondtam, hogy például a habonyizmus és Vajna úr háza tájékán lenne bőven 
sepregetni való. Többek között ezt is érinti a javaslat, ezért nagy lelkesedéssel 
támogatjuk. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Vas Imre! 
 
DR. VAS IMRE (Fidesz): Köszönöm szépen. Azért kértem újra szót, mert Apáti 

képviselőtársunk Andy Vajnát emlegette. Az ő vonatkozásában ez a törvényjavaslat 
semmi újat nem hoz, mert az én emlékeim szerint… (Dr. Staudt Gábor: Akkor 
alkalmatlan. - Apáti István: Miért? Volt kormánybiztos is, nem?) Kormánybiztos, de 
idáig is kormánybiztos volt, és az én emlékeim szerint a 2010. évi XLIII. törvény 5. § 
(4) bekezdése a kormánybiztost idáig is említette.  

Az meg, hogy ön valakinek a jövedelméről nem tud, merthogy nem is kell 
tudnia… (Apáti István: De a miniszterelnök sem tud! Hogy én nem tudok, az egy 
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dolog!), az nem jelenti azt, hogy valakinek nincs legális jövedelme, azért, mert ön 
nem tud róla. Én biztos vagyok benne, hogy legalább 9,9 millió magyar állampolgár 
jövedelméről nem tudok, de lehet, hogy még ennél többéről sem. Úgyhogy szerintem 
abba a hibába esett képviselőtársam, hogy azért, mert ő nem tud valamiről, úgy 
gondolja, hogy attól az már nem is létezik. (Apáti István: Szeretném megtudni. Ez a 
lényege!) Hát, szeretné megtudni… Én is nagyon sok embernek egyébként szeretném 
megtudni a jövedelmét, de olyanok a magyar jogszabályok, hogy van egy bizonyos 
kör, akinek nyilvánosságra kell hozni a vagyonnyilatkozatát, aztán van egy másik, a 
lakosságnak a 99,9 százaléka, amelyiknek meg nem kell nyilvánosságra hozni, hanem 
az adóhivatalnál be kell vallania a jövedelmét, és be kell fizetnie a megfelelő adót. 
Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e még hozzászóló? (Nincs ilyen jelzés.) Akkor 

megadom a szót válaszadásra, mivel több hozzászólót nem látok. 

Sallai R. Benedek válaszai 

SALLAI R. BENEDEK (LMP): Köszönöm a szót, elnök úr, és köszönöm szépen 
a hozzászólásokat, mind a támogató hozzászólásokat, mind pedig a felmerülő 
aggályokat. Összességében olyan sok érv elhangzott, hogy én inkább a jelen lévő 
kormánypárti képviselők felé szeretnék nyomást gyakorolni, hogy támogassák ezt a 
jogszabályt, hiszen még egy későbbi szakaszban is el lehet vetni, lehet módosítást 
benyújtani hozzá, lehet alakítani rajta.  

Arra lennék kíváncsi, hogy saját maguknak mennyire maradt meg az önérzete. 
Látják azt, hogy a kormány mellett milliárdosok nőnek fel, valakik itt sok-sok pénzt 
visznek ki a közvagyonból, önökkel pedig elvitetik a balhét, mert itt kell állniuk, az 
arcukat adni mindehhez. És önök a magyar társadalomtól, énszerintem elhibázottan, 
de ez mellékes, de mégiscsak kaptak egy felhatalmazást, hogy vezessék ezt az 
országot. Ugyanakkor ezt nem tudják megtenni, mert olyan boszorkánykonyhákban 
születnek jogszabálytervezetek meg ötletek, amelyek egyértelműen arról szólnak, 
hogy hogyan lehet a közvagyont kivinni magánzsebekbe, minél kevésbé átláthatóan. 
Két úriembernek sokat emlegettük most a nevét a bizottsági ülésen, de említhetnénk 
Kiss Szilárdot is, aki úgy volt Fazekas Sándor agrárminiszter keleti nyitásért felelős 
megbízottja, hogy megpróbálták, hogy a harmadik átvilágításon ne kelljen átesnie, 
nem lett minisztériumi alkalmazott. Egy jó darabig mennek a kis bulijai, utána meg 
önök felemelik a kezüket, hogy semmi közünk hozzá. Ez a jogszabály megteremtené a 
lehetőséget, hogy ilyen ne forduljon elő. Ez az önök kormányzását tenné átláthatóbbá 
és szerethetőbbé, hogy megteremtik a lehetőségét annak, hogy akik konkrétan a 
magyar társadalom sorsát meghatározó kérdésekben döntenek és tanácsokat adnak, 
lehetőség szerint átláthatóak legyenek a társadalom számára, hogy mégis kicsodák.  

Képviselőtársam azt mondta, hogy ön is szeretné tudni, de mégsem tudja 
9,9 millió emberről, hogy miből szerzi a jövedelmét. Igen ám, csak azoknak az 
embereknek egy jelentős részét látjuk iskolába járni, tudjuk, hogy kapnak nyugdíjat, 
meg látjuk őket dolgozni - ez a legfontosabb. (Derültség.) Azokat, akikről most szó 
van, nem látjuk, csak azt, hogy fontos helyeken sündörögnek, és mindenféle okos 
dolgokat mondanak minden bizonnyal vezető politikusaink fülébe; akkor 
nyilvánvalóan szeretnénk tudni, hogy kik ők, milyen múlttal rendelkeznek, honnan 
szerzik a megélhetésüket. Ez nem egy olyan ördögtől való javaslat!  

Én megértem azt, ha a szövegnek bármelyik szakasza vagy szava esetleg nem 
tetszik önöknek. De azért kell tárgysorozatba venni, hogy megvitathassuk érdemben! 
Azért kell önöknek ezt támogatni, hogy az önök kormányzása jobb legyen. Ez nem a 
mi érdekeinket szolgálja elsősorban, hanem a társadalom és az önök érdekeit. Arra 
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kérem önöket, gondolják ezt meg, és támogassák. Önök választott képviselői a magyar 
társadalomnak, és ez a jogszabály olyan emberekről szól, akik ezt magukról nem 
mondhatják el, holott mégiscsak meghatározó a személyük a mindennapjainkra.  

Kérem, hogy a tárgysorozatba vételt támogatni szíveskedjenek, és segítsék azt, 
hogy legalább a vita megnyílhasson a parlament keretein belül erről a 
jogszabályjavaslatról. Köszönöm szépen, elnök úr. 

Szavazás a tárgysorozatba vételről 

ELNÖK: Köszönöm szépen. A vitát lezárom, szavazásra teszem föl a kérdést. Ki 
támogatja a javaslat tárgysorozatba vételét? (Szavazás.) Ez 2 igen. Ki nem támogatja? 
(Szavazás.) Megállapítom, hogy 7 nem szavazat mellett a bizottság nem vette 
tárgysorozatba az indítványt. Köszönjük szépen. 

g) Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvénynek a 
képviselői vagyonnyilatkozatok tartalmának kiegészítésére irányuló 
módosításáról szóló T/5093. számú törvényjavaslat 

A következő napirendi pontnak szintén Sallai R. Benedek az előadója: ez az 
országgyűlési törvény képviselői vagyonnyilatkozat tartalmának kiegészítésére 
irányuló módosítása. Megadom a szót az előadónak. 

Sallai R. Benedek szóbeli kiegészítése 

SALLAI R. BENEDEK (LMP): Köszönöm szépen, elnök úr. Előre elnézést 
kérek a jobbikos képviselőtársaimtól, hogy ne tűnjön majd úgy, hogy plagizálni 
akarok a képviselői hozzátartozók vagyonnyilatkozatának nyilvánossá tételével 
kapcsolatban, hiszen a parlamenti kereteken belül jobbikos képviselőtársaim ezt már 
felvetették és hangoztatták.  

Ez év tavaszán több alkalommal kormányzati körökből személyesen engem 
politikai támadások értek, hogy mennyi állami földnek vagyok a haszonélvezője. 
Ugye, az első ezzel kapcsolatos pert már meg is nyertem, a személyiségvédelmi perek 
is már zajlanak, hiszen egyszerű ténykérdés volt, hogy egyetlen négyzetméternek 
semmiféle hasznát nem húzom és bérlője sem vagyok. Ennek ellenére a sajtót tele 
lehetett ezzel kürtölni.  

Én azt mondtam akkor, hogy ezzel nincs gond, de akkor elő a farbával: tegyük 
nyilvánossá mindenkiét! Az LMP összes képviselője - hiába mosolyognak, hogy ez 
nem sok, ennek ellenére az egész frakció - nyilvánossá tette a hozzátartozói 
vagyonnyilatkozatát: az LMP honlapján mindegyikünk gyermekeinek, feleségének 
vagy párjának vagyonnyilatkozata nyilvános. Azt szeretnénk, hogy akkor mindenki 
más is tegye ezt meg. Ez az első része a kérésünknek. Ez nem tér el attól a jobbikos 
törekvéstől, amelyet korábban előterjesztettek.  

A második része viszont már egyértelműen rámutatott arra, hogy legyen akkor 
nyilvános az is, hogy ki hogyan használ állami vagyont. Nézzük meg, vannak-e a 
hozzátartozóknak állami földbérletei; nézzük meg, kapnak-e koncessziót vagy bármit 
az államtól; nézzük meg, hogy a politikusi kapcsolatok mit érnek a szeretteink és 
hozzátartozóink részére; nézzük meg, hogy akár a miniszterelnök feleségének milyen 
ingatlanvagyonai vannak! Miért ne lehetne ez nyilvános? Ha egyszerűen 
elengedhetjük a fülünk mellett azt, amit a magyar politikusokról gondol a magyar 
társadalom, hogy itt az egész elit a parlamentbe csak lopni jár, akkor nyilvánvalóan 
tenni kell ellene. Tegyük nyilvánossá azt, hogy ha önöknek nincs félnivalójuk, akkor 
tegyék azt lehetővé, hogy az országgyűlési képviselők és a vezető kormánytagok összes 
hozzátartozójának vagyonnyilatkozata nyilvános legyen, és az államtól kapott összes 
juttatást, ami nem csak pénzügyi juttatás, hanem bármilyen jogcímen szerzett egyéb 



 18 

lehetőség, legyen az bérleti jog vagy koncesszió vagy bármi más, azt nyilvánossá 
kelljen tenni. Mi megtettük ezt a lépést, tudtommal a Jobbik országgyűlési képviselői 
is nyilvánossá tették a hozzátartozóik vagyonnyilatkozatait.  

Most azt szeretnénk, hogy mindez kodifikálva kerüljön a parlament elé, és 
nyissunk erről vitát, hogy a magyar társadalom, akitől önök a felhatalmazást kapták, 
megismerhesse az önök véleményét ebben a témában. Ehhez kérem megtisztelő 
segítségüket és támogatásukat. 

Szavazás a tárgysorozatba vételről 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Ki kíván hozzászólni ehhez a napirendi ponthoz? 
(Nincs jelentkező.) Mivel hozzászóló nincs, a vitát lezárom; gondolom, így választ sem 
kell adni. Szavazásra teszem föl a kérdést: ki támogatja a törvényjavaslat 
tárgysorozatba vételét? (Szavazás.) Ez 2 igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) 
Megállapítom, hogy 6 nem szavazat mellett nem vettük tárgysorozatba az indítványt.  

h) A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény kistelepülési polgármesterek méltányosabb 
díjazása érdekében történő módosításáról szóló T/5228. számú 
törvényjavaslat 

A következő napirendi pont előadója szintén Sallai R. Benedek: a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény kistelepülési polgármesterek 
méltányosabb díjazása érdekében történő módosításáról szóló törvényjavaslat. Egy 
előző napirendi pont kapcsán lefolytattuk már ezt a vitát, de hátha újat is hallunk. 

Sallai R. Benedek szóbeli kiegészítése 

SALLAI R. BENEDEK (LMP): Az sem baj, ha nem hallanak újat, mert ezek 
szerint nem értették meg annak a napirendi pontnak az előadójának az érveit, pedig 
Hegedűs Lorántné képviselőtársam viszonylag érthetően elmondta, hogy a magyar 
parlamentnek nem lenne szabad lemondania a kistelepülésekről. És ez azért 
probléma, mert ezt nyilvánvalóan a korábbi kormányzások, az MSZP évei alatt 
megtették, a közszolgáltatásokkal, a közinfrastruktúrával gyakorlatilag 
ellehetetlenítették a kistelepüléseket. És ez azért jelent egyértelműen problémát, mert 
emberek egy jelentős része a magyar településszerkezetben olyan helyeken él, 
amelynek a megközelíthetősége a közút kapcsán, a közszolgáltatások elérése 
hátrányosabb helyzetű állampolgárrá fokozza vissza, mondjuk, a XII. vagy az V. 
kerületben vagy bármelyik fővárosi kerületben élővel szemben. Meg kellene teremteni 
a lehetőségét, hogy ide olyan vezetők jöjjenek, akik alkalmasak ezeket a településeket 
kivezetni ebből a kátyúból, akik alkalmasak érdekképviseletre és alkalmasak a 
településük vezetésére.  

Nyilvánvalóan látható volt, hogy 2006-2010-2014 között minden esetben a 
polgármesteri tisztségekért ringbe szállók száma majdhogynem feleződött 
négyévente. Ennek egyetlen oka van: hogy olyan emberek, akik tudják, hogy ez napi 
24 órás elfoglaltságot jelent és mellette gyakorlatilag a gyermeküket kellene nevelni és 
ellátni esetleg a magánéletükkel kapcsolatos dolgokat. Itt nem is csak arról van szó, 
hogy milyen az aránya a közmunkásokéval, hanem egyszerű egzisztenciális kérdés. El 
tudja-e látni ezt a feladatot, megteremti-e a kormányzás annak a lehetőségét, hogy 
kapjon olyan fizetést a kistelepülésen, amely a feladatokkal egyenes arányban van? 
Jelen pillanatban ez nincs így. Azért furcsállom ezt a helyzetet, mert az önök soraiban, 
a kormánypárt soraiban egy halom olyan ember van, aki személyesen érintett 
kistelepülések életében. Aki országgyűlési képviselőként jól ismeri ezeknek az életét, 
aki kistelepülési polgármester volt és tudja, hogy mi feladat hárul egy kistelepülési 
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polgármesterre. Mégis egy rettenetesen méltatlan, lekezelő bánásmóddal 
gyakorlatilag semmi megbecsülést nem kapnak és el van lehetetlenítve, hogy 
megéljenek ezekből a jövedelmekből.  

Elfogadom, hogy a magyar társadalom önöket hatalmazta fel arra, hogy 
irányítsák az országot, de erről a problémáról akkor is beszélni kell. Mondják azt, 
hogy melyik szakasz rossz! Mondják azt, hogy hol nem jó az arány! Mondhatják 
részletekben azt, hogy az egyiket túl alacsonynak tartják, a másikat túl soknak, nem 
jók az egymáshoz viszonyított arányok. Mondják azt, hogy helyezzük előtérbe azokat, 
akik az önök kormányprogramját, a közmunka-társadalmat megvalósítják, azok 
kapjanak többet! De legalább tárgyaljunk róla, legalább tiszteljük meg a kétezernél 
több kistelepülési polgármestert azzal, azt hiszem, még a tízezres városokat is 
nagyjából ide sorolhatnánk, így tehát akár háromezres vagy háromezer-egynéhány 
százas nagyságrendről beszélünk, tiszteljük meg azzal, hogy vigyük a parlament elé a 
problémájukat, beszéljünk róla és teremtsük meg a lehetőségét annak, hogy 
változtassunk ezen. 

Az önök frakciójában is van olyan országgyűlési képviselő, aki kezdeményezett 
hasonlót és tudok róla, hogy saját lakókörzetemben is olyan fideszes országgyűlési 
képviselő van, aki korábban egy kis falunak volt a polgármestere. Ezekkel a 
problémákkal meggyőződésem szerint önök tisztában vannak, önök látják ezt. 
Mindössze annyit kérek, hogy nyíljon meg a lehetősége a parlament keretein belül, 
hogy erről tárgyaljunk, vitassuk meg, hozzák a módosító javaslataikat, azt, hogy 
miként lehet jobbá tenni, de kérem, ne tegyék azt, hogy simán leseprik vagy 
tartózkodnak, mondván, hogy ez nem fontos. Tehát nyilvánítsanak véleményt, hogy 
önök szerint ezzel a kérdéssel kell foglalkoznia a parlamentnek vagy nem kell. Ha 
önök szerint érnek annyit a magyarországi települések polgármesterei, hogy kelljen, 
akkor, kérem, támogassák a tárgysorozatba-vételt. Köszönöm szépen, elnök úr. 

Hozzászólások 

ELNÖK: Köszönöm szépen. A vitát megnyitom. Vas Imrének adom meg a szót. 
 
DR. VAS IMRE (Fidesz): Köszönöm szépen. Ha jól látom, ez a törvényjavaslat 

a 2014. október 12-e előtti állapotot kívánja behozni. Abban egyetértünk a 
képviselőtársammal egyébként, hogy a problémával kell foglalkozni. Ezt a kettővel 
vagy hárommal előbbi napirendi pontnál is elmondtuk. 

Ez a javaslat azt mondja, hogy nem kell elfelejteni a kistelepüléseket, ezzel is 
egyetértünk, de azzal nem, hogy a nagy településeket meg el kell felejteni. Mert az ön 
javaslata szerint a megyei jogú városi és fővárosi kerületi polgármester fizetése, 
akinek most egyébként 748 ezer forint az illetménye, hivatalosan így hívják, és aki 5 
és 50 milliárd forint közötti költségvetésért felel, visszamenne 560 ezer forintra. 
Ráadásul azt az aránytalanságot is benne hagynák a törvényjavaslatban, hogy például 
ha valaki fővárosi kerületben társadalmi megbízatású alpolgármester és második 
emberként felel tíz milliárd körüli költségvetésért, akkor lehet a tiszteletdíja 251 ezer 
forint. Hogy mondjam? Azzal, hogy a kistelepülések polgármestereinek a fizetésén 
egyébként kétségtelenül ez a javaslat javítana, a nagyobb településeknél, most értsük 
rajta általában tízezer lakos fölöttieket, viszont igen-igen erősen visszavenne és 
ráadásul, mondom, ebben a javaslatban a társadalmi megbízatású díjazása nincs 
meghatározva csak 2999 főig. Nem gondoskodik például a javaslat arról, hogy akár 
egy 60-65 ezres kerületben is lehet társadalmi megbízatású alpolgármester mai napig 
is egyébként és az 1990-es önkormányzati választásoktól folyamatosan lehetett. Nem 
elszenvedője, de az előző önkormányzati ciklusban én is abban a helyzetben voltam, 
hogy míg az önkormányzatnál töltöttem napi nagyon sok órát, addig a díjazásom 251 
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ezer forint bruttó volt. Úgyhogy szerintem nem biztos, hogy ezt vissza kellene hozni. 
Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Vigh Lászlónak adom meg a szót. 
 
VIGH LÁSZLÓ (Fidesz): Igazat adok a képviselő úrnak, akkor valóban 

beszéljünk a kistelepülésekről. Egy nagyon érdekes szót látok éppen az elején, azt, 
hogy az ezer lélekszám alatti településeknek mennyi lenne a szorzója. Mondanám a 
képviselő úrnak, hogy a választókerületembe tartozik Iborfia, mely 13 fős. Ahol én 
lakom, ott a polgármester 18 közmunkással foglalkozik, van egy iskola, óvoda, 
háziorvos, védőnői szolgálat. Tehát ön egy szintre teszi egy nagy központi település 
üzemeltetését egy 13 fős Iborfiával. Ismételten mondom, mint a múltkori vitában, 
hogy amikor kinn voltunk, nagyon meglátszott, ki az, aki kimegy és beszél a 
polgármesteri funkcióról, az ottani feladatokról, egy település üzemeltetéséről, holott 
nem csinálta. Nagy tiszteletem az LMP-nek amikor segíteni igyekszik a 
kistelepüléseken, de azt gondolom, hogy az általunk behozandó javaslat majd 
közelebb lesz a valósághoz és az igazsághoz. Úgyhogy támogatjuk továbbra is a 
kistelepülési polgármesterek illetményének rendezését, de nem ilyeténképpen, ahogy 
önök ezt letették az asztalra. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kíván-e még valaki hozzászólni a vitához? (Senki 

sem jelentkezik.) Ilyet nem látok. Megadom a szót az előterjesztőnek. 

Sallai R. Benedek válaszai 

SALLAI R. BENEDEK (LMP): Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen a 
kormánypárti képviselőtársaim hozzászólásait. Nem szeretnék most belemenni a 
részletes vitába, hogy vannak-e aránytalanságok vagy nincsenek. (Dr. Vas Imre: 
Vannak!) Én azt mondom, hogy elfogadom, hogy ez nem tökéletes javaslat. 
Elfogadom, hogy esetleg önök néhány dologban másként látják. Pont azért kell 
tárgysorozatba venni, hogy az önök javaslatai módosító indítványként 
beépülhessenek ebbe és jobbá tegyék ezt. Ennek semmi akadálya nincs. Nyilvános, 
normális vitában ezeket minden további nélkül meg lehet tenni és lehet 
módosításokat hozni. 

Az a baj, hogy amikor háromezer-egynéhány száz kistelepülési polgármesterről 
beszélünk, nyilvánvalóan találunk köztük mindenfélét. Jártam olyan településen, ahol 
a polgármester egyébként főállásban uzsorás és ebből él meg, így lett polgármester. 
Jártam olyan településen, ahol nyilvánvalóan a polgármester a Leader-csoport 
vezetőjeként az összes hozzátartozója nevében tízmilliós pályázatokkal újítja fel a 
családi házát, a horgász tavát és minden ilyesmit. Nyilvánvalóan sokféle polgármester 
van, vannak semmirevalók, vannak olyanok, akik kiválóan végzik a munkájukat. (Dr. 
Staudt Gábor: Képviselőben is van!) Azt szeretném hinni, hogy a magyar 
településeket a lehető leginkább arra kellene ösztönözni, hogy a legjobbjaink 
vezessék. A települések legalkalmasabb embereinek kell megteremteni a lehetőséget, 
hogy a keretek alkalmasak legyenek a település irányítására.  

Ha aránytalanságokról beszélnek a képviselőtársaim, akkor beszéljünk azokról 
az aránytalanságokról, hogy a fővárosi önkormányzati kerületek önkormányzati 
képviselői kivétel nélkül minden kerületben többet keresnek, mint a kistelepülési 
polgármesterek egytől egyig. Ez a rettenetes! Ez nem aránytalanság? Az nem 
aránytalanság, hogy gyakorlatilag a kerületi önkormányzati képviselőknek kétszeres 
juttatása lehet egy-egy polgármesterhez képest? Ez nyilvánvalóan egy eltolt buta 
rendszer, amin változtatni kell. Önök azt mondják, hogy ismerik a problémát és 
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támogatják a kistelepülések polgármestereit. Akkor itt a lehetőség, hogy a 
szavazataikkal tegyék ezt meg és javasolják ennek a tárgysorozatba-vételét. A 
parlamentben önöknek is megnyílik a lehetőség, hogy módosító indítványaikkal, 
véleményükkel képviseljék a saját javaslataikat, és miután kormánytöbbségük van, 
ezért még érvényt is tudnak szerezni az ilyen javaslataiknak. Mindössze arról van szó, 
hogy oda kell hozni a parlament elé, hogy végre ott legyen a Ház előtt. Mert csak 
beszélgetni róla már egy éve, hogy majd visszük meg gondolunk rájuk, ez nem sokat 
segít. Kérem, hogy a tárgysorozatba-vételt támogatni szíveskedjenek és ezáltal 
fejezzék ki ez irányú véleményüket. Köszönöm szépen, elnök úr. 

Szavazás a tárgysorozatba vételről 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Akkor szavazzunk! Ki támogatja a tárgysorozatba-
vételt? (Szavazás.) Két igen szavazat. Ki nem támogatja? (Senki sem jelentkezik.) 
Nem volt ellenszavazat. Ki tartózkodott? (Szavazás.) Megállapítom, hogy 2 igen 
szavazattal, 7 tartózkodás mellett nem lett tárgysorozatba véve a javaslat. 

i) A MET Csoport magyar energiapiaci szerepének nemzetgazdasági 
következményeit vizsgáló bizottságról szóló H/5087. számú 
határozati javaslat 

Áttérünk a következő napirendi pontra: a MET Csoport magyar energiapiaci 
szerepének nemzetgazdasági következményeit vizsgáló bizottságról szóló határozati 
javaslat. Ismételten megadom a szót Sallai R. Benedek előadónak. 

Sallai R. Benedek szóbeli kiegészítése 

SALLAI R. BENEDEK (LMP): Köszönöm szépen, elnök úr. 2010-ben Orbán 
Viktor miniszterelnök-jelöltként azt mondta, hogy az őáltala vezetett kormányzásnak 
az összes offshore hátteret ki kell söpörni az országból. Azt mondta, hogy átlátható és 
világos kormányzati kereteket teremt.  

A MET létrejötte és működése és a magyar energiapiacon való szereplése 
sajnos az egyik legfontosabb és legnagyobb súlyú cáfolata ezeknek az akkori 
kormányzati terveknek és ígéreteknek. Világosan látszik, hogy a MET azért tud évente 
egyes esetekben százmilliárd forintos profitra szert tenni, mert az MVM és a magyar 
állam szabályozásai egyéb eszközökkel ezt lehetővé teszik a piaci pozíciói 
létrehozásával. Ez a cég semmi mást nem csinál, mint leszed egy profitot; 
gyakorlatilag megvesz valamit olcsóbban, olyat, amihez kormányzati felhatalmazás 
kell, és csak kormányzati szereplő tehetné meg, megkapja hozzá a felhatalmazást, 
megveszi, ráteszi a saját hasznát, és eladja a magyar államnak. Ezzel meggyőződésünk 
szerint minden magyar állampolgárt meglop és minden magyar állampolgárt 
elszegényít. 

Nyilvánvalóan a MET működésével egy jól meghatározható, kormányhoz közel 
álló üzleti háttérország jár jól. 40 százalékban a MOL tulajdonában áll, offshore-
tulajdonok is vannak, és a maradékon négy magánszemély osztozkodik: Garancsi 
István, a miniszterelnök úr futballbarátja, a Videoton tulajdonosa; Nagy György, a 
Wallis-csoporthoz köthető üzletember; Lakatos Benjamin, aki újságíróból lett európai 
szintű energiamogul; és egy orosz–kanadai üzletember. Nyilvánvalóan a MET-ben 
orosz tulajdon is van, és ezért egy szűk, a miniszterelnökhöz közeli tulajdonosi kör 
magánprofitja kedvéért még szorosabban elköteleztük magunkat Oroszország felé is, 
ami további kockázatokat rejt az energiaellátás biztonságára és a magyar adófizetők 
érdekeivel ellentétes szabályozás megvalósítására. 

Ez az ellenzéki pártok frakciói által támogatott javaslat ennek a 
vizsgálóbizottságnak a létrehozásáról csak azt szeretné megteremteni, hogy világosan 
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lehessen látni, hogy ezek a százmilliárdos profitok, miközben az MVM egyes években 
veszteséges, hogyan jöhetnek létre; ki áll konkrétan ezek mögött, milyen döntési 
mechanizmusok, milyen érvek szólnak a működése mellett; és nyilvánvalóan az 
ellenzéki képviselők is meggyőzhetőek, ha ez bármilyen szinten a társadalom érdekeit 
szolgálná. Amit tudni lehet erről az egészről, az az, hogy ez egy újabb hatalmas 
közpénzszivattyú, amivel lehetőséget teremtünk arra, hogy bizonyos érdekkörök 
nagyon-nagyon sok pénzt tegyenek úgy zsebre, hogy ehhez kormányzati segítséget 
kapnak.  

Arra kérem kormánypárti képviselőtársaimat, teremtsék meg annak a 
lehetőségét, hogy a vizsgálóbizottság létrejöjjön. Kérem, vegyék azt figyelembe, hogy a 
javaslattétel során biztosítottuk annak a lehetőségét, hogy a Fidesz–Magyar Polgári 
Szövetség és a Kereszténydemokrata Néppárt bizottsági többséget kapjon a 
bizottságban, tehát a kormányzati pozíciójának megfelelően a többsége meglegyen, 
kisebbségben vannak az ellenzéki képviselők, tehát megvan a lehetőségük ott is, hogy 
korlátokat teremtsenek az ellenzéki képviselőknek.  

A tisztánlátás érdekében legalább a hátteret ennek a bizottságnak a 
felállításával, kérem, hogy teremtsék meg. Ehhez kérem kormánypárti 
képviselőtársaim támogatását. Köszönöm szépen, elnök úr. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A vitát megnyitom. Megadom a szót Vas Imrének. 

Hozzászólások 

DR. VAS IMRE (Fidesz): Köszönöm szépen. Egyébként nincsenek többségben 
a kormánypárti képviselők, de így is írja egyébként a házszabály. (Sallai R. Benedek: 
De, 7-6.) Nem, az 7-7. Az 5+2 is 7, és a 3x2+1 szintén 7, az én matematikai ismereteim 
szerint. De egyébként ez így rendben van, a vizsgálóbizottságnak paritásosnak kell 
lenni, ez így van az Országgyűlésről szóló törvényben és a házszabályban. Csak 
szerettem volna ezt kijavítani.  

Nekem van egy olyan érzésem, hogy az ellenzéki képviselők ugyan nagyon jól 
tudják egyébként, milyen tárgykörben nem lehet benyújtani vizsgálóbizottság 
létrehozására vonatkozó javaslatot, de mindig ezzel próbálkoznak, annak érdekében, 
hogy jó színben igyekezzenek feltűnni, és aztán tudják azt mondani a sajtóban, hogy 
ezek a csúnya kormánypárti képviselők nem vették tárgysorozatba. Most megint abba 
a helyzetbe hozták a kormánypárti képviselőket, hogy benyújtanak egy olyan 
javaslatot, amelyet egyébként nem lehet tárgysorozatba venni. A döntő része olyan, 
ahol az Állami Számvevőszéknek vizsgálati jogköre van, elsősorban az állami 
tulajdonú cégek gazdálkodása vonatkozásában; illetve egy másik vonatkozásban, ami 
a magántulajdonú cégekre vonatkozik, ott meg nincs az Országgyűlésnek vizsgálati 
jogköre, tehát arra vonatkozóan nem lehet felállítani vizsgálóbizottságot. Az én 
érzésem szerint talán tudják a benyújtó ellenzéki képviselők, hogy ezt nem lehet 
tárgysorozatba venni, de azért, hogy el tudják mondani, hogy a kormánypártok 
hányszor nem vették tárgysorozatba a vizsgálóbizottsági javaslataikat, ezért 
benyújtják.  

Én úgy gondolom, ez nem szerencsés. Fel kellene azt vállalni a benyújtó 
képviselőknek, hogy igyekezzenek olyan vizsgálóbizottság felállítására javaslatot 
tenni, amelyet tárgysorozatba lehet venni. De rendszeresen benyújtani olyan 
javaslatokat, amit nem lehet tárgysorozatba venni, az a másik emberrel szembeni 
tiszteletlenség véleményem szerint. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Staudt Gábornak adom meg a szót. 
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DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik): Köszönöm, elnök úr, nagyon röviden: 
támogatjuk a javaslatot. De Vas Imrének annyit azért elmondanék, hogy ez a 
gumiszabály, amit ön elmondott, régen nem volt benne a törvényekben, és nagyon jól 
szimbolizálja a Fidesz–MSZP kettős játékot, ami most hál’ istennek az MSZP 
kiesésével legalább tompulni látszik, lévén, hogy marginalizálódik; mondjuk, ezt nem 
sajnálatként mondom. (Közbeszólások.) De, marginalizálódnak, viszont kiestek abból 
a kétpárti játékból, amit önök nagyon jól el tudtak játszani. Ennek az volt a lényege, 
hogy ha valaki kormányon van, akkor viszi a prímet, esetleg visszajuttat az 
ellenzéknek; lehetett itt 70-30-as leosztásról hallani. De a lényeg az, hogy amikor 
kormányváltás van, akkor nyilván egymás ügyeit nem vizsgálják oly mértékben, hogy 
bárkinek komoly bántódása essen. 

Ez a javaslat, amely az MSZP-től származott - ugye, hogy a 
vizsgálóbizottságokhoz nem elég a megfelelő aláírások összegyűjtése, hanem kell 
ahhoz olyan kritériumokat teljesíteni, ami gumiszabály, tehát bármire rá lehet húzni; 
természetesen ezt meg is teszik, nem is állt föl egy vizsgálóbizottság sem, amihez a 
Fidesz ne adta volna a maximális áldását -, tehát ezt a szabályt az MSZP terjesztette 
elő, a Fidesz meg támogatta ezt a törvénymódosítást, lévén, hogy az MSZP félt, hogy 
akkor most vizsgálóbizottságok létrehozására kerül sor. Egyébként nem került erre 
sor, de sajnos ezáltal az ellenzéki kezdeményezések előtt a Fidesz–MSZP közös 
koalícióban elvágta a teret, és most is ez előtt állunk. Tehát a hátteréről a jegyzőkönyv 
kedvéért ennyit azért el kell mondani.  

A téma - hogy erről is beszéljünk -, az valóban érdekes, hogy egyelőre offshore 
hátterűnek minősíthető vállalkozások extrahasznot szednek a közösen befizetett, az 
energiáért kifizetett pénzekből. Ezt mi is mindenképpen szeretnénk részletesen látni, 
és támogatjuk a javaslatot. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e még hozzászóló? (Nincs jelentkező.) 

Hozzászólót nem látok, a vitát lezárom. Megadom a szót az előterjesztőnek. 

Sallai R. Benedek válaszai 

SALLAI R. BENEDEK (LMP): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Vas képviselő 
úr, nagyon kérem, meg ne sértődjön, hogy ezt mondom, de úgy tűnik nekem itt a 
bizottsági ülésen, hogy ön azért dolgozik, hogy valamivel nehogy munkája legyen 
(Derültség.), tehát hogy hogyan lehet kikerülni ezeket, nehogy valamivel dolgozni 
kelljen. (Derültség. - Dr. Vas Imre, nevetve: De megsértődöm.) Nem állt 
szándékomban. Jogászként gyakorlatilag mindig ahhoz keresi az érveket, hogy 
valamit a parlamentnek hogyan ne kelljen tárgyalni. Keresik itt a kifogásokat, hogy mi 
miért rossz, miközben a Fidesz által, a kormány által előterjesztett jogszabályokat egy 
évben háromszor hozzák vissza, hogy helyesírási hibákat javítgassunk bennük, meg a 
végre nem hajthatóság miatt meghosszabbítgassunk. Tehát mindenképpen furcsa a 
jogszabályalkotásnak az a tevékenysége, hogy itt betűszinten azt mondják, hogy azért 
nem kerülhet tárgysorozatba vételre, mert van benne két elütés, miközben amiket a 
kormány hoz, azok meg nyilvánvalóan sokszor nem állják ki a jogszabályalkotás 
próbáját. 

Mindig az a kérdés ilyenkor, hogy ki van benne a buliban, ki kap ebből pénzt. 
Miért érdeke önöknek, hogy ez ne legyen átlátható? 2011-ben az állami tulajdonú 
Magyar Villamos Művek teljes mértékben átengedte a MET-nek a Nyugatról 
beszerzett olcsó földgáz-értékesítési lehetőségét. Így az állam helyett a MET 
részvényesei gazdagodnak, évente több tízmilliárd forintot bezsebelve. Kiderült, 
nyilvánvalóan látjuk a nyilvántartásokat, hogy a MET és a Magyar Villamos Művek 
között jelentős személyi összefonódások vannak. Tehát menedzserek oda-vissza 
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vándorolnak a két cég között, és ami állami, az veszteséges, ami pedig magánzsebbe 
megy, piszok nagy nyereséges. Önöknek ez nem feltűnő? 

Ilyenkor mindig azon rágódom, hogy benne van mindenki vagy tényleg csak 
önökkel lenyeletik az ilyeneket? Látom, hogy az önök soraiban vannak olyan 
emberek, akik tényleg akarják a közt szolgálni. Látom, hogy jelentős része a 
képviselőknek nincs benne ezekben a disznóságokban és nem értem, mégis hogy 
engedhetik, hogy elfedésre kerüljön. Miért érzik úgy, hogy az önök érdekeivel 
ellentétes az, hogy valamit átláthatóan kelljen működtetni és ne tudjanak mindenféle 
pénzszivattyúk az emberek zsebéből és a közpénzből rengeteg pénzt hazavinni? 

Szerintem nagyon egyszerű ez a kérdés. Meg kellene ezt vizsgálni, és ha önök 
felelős kormányzást akarnának végrehajtani, akkor ezeket teljesen átláthatóvá kellene 
tenni, hogy legalább a vizsgálata megkezdődjön, nézzük meg, hogy ez vajon hogyan 
szolgálja a magyar társadalom érdekeit. Arra kérem önöket, kormánypárti 
képviselőtársaim, fontolják meg saját lelkiismeretük alapján, hogy vajon a 
választóknak tett ígéreteik és képviselői esküjük hogyan van összhangban azzal, amit 
a MET csinál és azok a tíz- és százmilliárdok, amelyek magánzsebekbe kivándorolnak 
ennek kapcsán, azok vajon mennyire szolgálják azt a célt, amit önök felvállaltak, 
amikor politikusok lettek. Ez egy nagyon egyszerű vizsgálóbizottsági előterjesztés, 
arról van szó, nézzünk már meg valamit, hogy mégis hogy történik, mert így első 
ránézésre valami piszok nagy disznóság van itt. Ehhez kérem a támogatásukat. 
Köszönöm szépen, elnök úr. 

Szavazás a tárgysorozatba vételről 

ELNÖK: Köszönöm szépen. A vitát lezárom. Ki támogatja a javaslatot? 
(Szavazás.) Két igen szavazat. Ki nem támogatja? (Szavazás.) Hét nem szavazattal 
nem kerül tárgysorozatba-vételre. (Sallai R. Benedek: Köszönöm, elnök úr. - Távozik 
a teremből.) 

j) A nők esélyegyenlőségét szolgáló egyes törvények módosításáról 
szóló T/5127. számú törvényjavaslat  

A következő napirendi pontunk a nők esélyegyenlőségét szolgáló egyes 
törvények módosításáról szóló törvényjavaslat. Oláh Lajos az előadó. Nem látom, 
hogy itt lenne, nem is jelzett, hogy nem jön, de ettől függetlenül le tudjuk tárgyalni. A 
vitát megnyitom. Ki kíván hozzászólni? (Senki sem jelentkezik.) Tekintettel arra, hogy 
hozzászólót nem látok, a vitát lezárom. 

Szavazás a tárgysorozatba vételről 

Ki támogatja a javaslat tárgysorozatba-vételét? (Szavazás.) Ki van ellene? 
(Szavazás.) Ki tartózkodott? (Szavazás.) Hét nem szavazattal, 2 tartózkodás mellett 
nem vettük tárgysorozatba. 

k) Az egyes polgári és büntetőügyekben eljáró bíróságok 
illetékességéről szóló T/6244. számú törvényjavaslat  

A következő napirendi pont az egyes polgári és büntetőügyekben eljáró 
bíróságok illetékességéről szóló törvényjavaslat. Tuzson Bence képviselő úr önálló 
indítványa. Ő sincs jelen, de ettől függetlenül tárgyalhatjuk. Kérdezem, hogy ki kíván 
hozzászólni. (Senki sem jelentkezik.)  
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Szavazás a tárgysorozatba vételről 

Tekintettel arra, hogy jelentkezőt nem látok, kérdezem, ki támogatja. 
(Szavazás. - Dr. Staudt Gábor: Mondtuk, hogy Szeged túl lesz terhelve!) Kilenc igen 
szavazattal támogattuk. 

Egyebek 

Több napirendi pont nem lévén, egyebekben van-e valakinek mondanivalója. 
(Senki sem jelentkezik.) Én arról szeretném a bizottságot tájékoztatni, hogy 
szeptember 8-án találkoztam az ENSZ Kínzás és Embertelen Bánásmód Elleni 
Albizottságának tagjaival. Az ott elhangzottakról mindenki megkapta a tájékoztatót. 
Ezzel kapcsolatban van-e valami észrevétel? (Senki sem jelentkezik.)  

Az ülés berekesztése 

Ha nincs, a mai ülést bezárom. Köszönöm a részvételt. A következő bizottsági 
ülés 28-án 9 órakor lesz. 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra 46 perc)  
  

Dr. Vitányi István 
a bizottság alelnöke 

Jegyzőkönyvvezetők: Prin Andrea és dr. Lestár Éva 


