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Napirendi javaslat  

 
1. Magyarország minisztériumainak felsorolásáról szóló 2014. évi XX. törvény és a 

központi államigazgatási szervekről, valamint a kormány tagjai és az államtitkárok 
jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat 
(T/6291. szám) 
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján) 
(Kijelölt bizottság) 
 

2. Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről: 
a) Magyarország Alaptörvényének hatodik módosításáról szóló törvényjavaslat 
(T/5963. szám) 
(Vona Gábor, Z. Kárpát Dániel, Apáti István, Mirkóczki Ádám (Jobbik) képviselők 
önálló indítványa) 
 
b) A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény és a szabálysértésekről, a 
szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. 
évi II. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat (T/5964. szám) 
(Vona Gábor, Z. Kárpát Dániel, Apáti István, Mirkóczki Ádám (Jobbik) képviselők 
önálló indítványa) 
  
c) A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/6082. szám) 
(Mirkóczki Ádám, dr. Staudt Gábor (Jobbik) képviselők önálló indítványa) 
 
d) A közpénzek elköltéséről szóló szerződések nyilvánossá tételéről szóló 
határozati javaslat (H/5795. szám) 
(Dr. Staudt Gábor (Jobbik) képviselő önálló indítványa) 
  

3. 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  
Dr. Vas Imre (Fidesz), a bizottság alelnöke  
Demeter Zoltán (Fidesz)  
Varga József (Fidesz)  
Vigh László (Fidesz)  
Dr. Bárándy Gergely (MSZP)  
Teleki László (MSZP)  
Apáti István (Jobbik)  
Dr. Staudt Gábor (Jobbik)  
 

Helyettesítési megbízást adott   
Dr. Rubovszky György (KDNP) dr. Vitányi Istvánnak (Fidesz)   
 

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

Meghívottak 

Hozzászólók   
Dr. Vitályos Eszter államtitkár (Miniszterelnökség) 
Dr. Bordás Gábor helyettes államtitkár (Miniszterelnökség) 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 8 óra 3 perc)  

Az ülés megnyitása, a napirend elfogadása 

DR. VITÁNYI ISTVÁN (Fidesz), a bizottság alelnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Jó reggelt kívánok mindenkinek! Üdvözlöm a bizottság tagjait, a meghívott előadókat. 
Diktálnám a helyettesítési rendet: Vitányi István, jómagam helyettesítem Rubovszky 
Györgyöt. Határozatképesek vagyunk.  

Mindenki megkapta a napirendi pontokat. Ahhoz módosítás nem érkezett. Aki 
a kiküldött napirendet elfogadja, az kézfelnyújtással szavazzon! (Szavazás.) 
Köszönöm. Megállapítom, hogy egyhangúlag elfogadtuk. 

Magyarország minisztériumainak felsorolásáról szóló 2014. évi XX. 
törvény és a központi államigazgatási szervekről, valamint a 
kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi 
XLIII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat (T/6291. szám) 
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján) (Kijelölt bizottság) 

Rátérünk az 1. napirendi pontra. Át is adom a szót az előadóknak. Először arra 
válaszoljon az előadó, hogy a házszabály 44. § (1) bekezdésének megfelel-e az 
előterjesztés. 

 
DR. VITÁLYOS ESZTER államtitkár (Miniszterelnökség): Jó reggelt kívánok! 

Köszönöm a szót. Igen, megfelel az előterjesztés a házszabály 44. §-ának.  
Tulajdonképpen a módosító javaslatok tekintetében szeretnék, miután még 

nincs kormányálláspont, ezért tárcaálláspontot mondani az előterjesztéshez. A 
törvényjavaslatnak az a célja, hogy felállításra kerüljön a minisztériumként működő 
miniszterelnöki kabinetiroda, és miután az Alaptörvény szerint a minisztériumok 
felsorolásáról törvény rendelkezik, ennek értelmében, amennyiben a kormányfő a 
munka hatékonyabb megszervezése érdekében úgy dönt, hogy új minisztérium 
felállítására van szükség, az Országgyűlés jóváhagyását kell kérni ennek 
megalakításához. Ezért is vagyunk itt a bizottság előtt. 

A beérkezett módosító javaslatok tekintetében a 6291/2. módosító javaslattal 
kezdenénk.   

 
ELNÖK: Bocsánat, egy pillanatra álljunk már meg, hadd szavaztassam meg 

még, a 44. § (1) bekezdésnek megfelel-e. Úgy nyilatkozott az előterjesztő, hogy igen. 
Megkérdezem a bizottságot, hogy megfelel-e az előterjesztés a házszabály 44. § (1) 
bekezdésének. Aki úgy találja, hogy igen, az kézfeltartással szavazzon. (Szavazás.) 7 
igen. Aki nemmel szavaz? (Nincs jelzés.) Tartózkodás? (Szavazás.) 4 tartózkodás. 
Elfogadtuk. 

Akkor most átadom a szót a módosító javaslatok kapcsán. Bárándy Gergely 
módosító javaslatáról van szó.  

 
DR. VITÁLYOS ESZTER államtitkár (Miniszterelnökség): Bárándy Gergely 

képviselő úr módosító javaslatát a tárca nem támogatja. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Megkérdezem, hogy van-e hozzászóló. A vitát megnyitom. 

(Jelzésre:) Bárándy Gergelynek megadom a szót. 
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DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretném 
kérni, hogy legyen lehetőség még reagálni, mert az első csak annyi lenne, hogy kérem, 
indokolja, hogy miért. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Tessék parancsolni! 
 
DR. VITÁLYOS ESZTER államtitkár (Miniszterelnökség): A kormánynak a 

hatályos szabályok szerint szervezetalakítási szabadsága van, amely alatt jelen 
helyzetben azt kell értenünk, hogy a megalakításra kerülő minisztérium vezetőjének a 
feladatairól és hatásköreiről a kormány eredeti jogalkotói hatáskörben megalkotott 
kormányrendeletben fog rendelkezni. Mindaddig, amíg a kormány arról nem határoz, 
addig a hatáskörök megoszlásának részletes rendjéről, a hatáskörök gyakorlásának 
módjáról nem áll módomban a tájékoztatás, viszont ez a szervezetalakítás olyan joga 
a kormánynak, amely 1990 májusa óta valamennyi kormány megilletett, és nem 
tudok olyan esetet sem megemlíteni, amikor a kormány szervezetalakítására 
vonatkozó javaslatát az Országgyűlés vagy annak bizottsága nem támogatta. Ezért 
nem tudjuk támogatni a módosító javaslatot. 

 
ELNÖK: Köszönöm. (Jelentkezések.) Először Bárándy Gergely. 
 
DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Érdeklődve 

hallgattam, de választ nem kaptam a kérdésre, mert amit el tetszett mondani, az 
gyakorlatilag annak az általános indokolása, hogy a kormánynak miért van 
jogosultsága átalakítani a saját szervezetét. Ez a módosító javaslat viszont 
konkrétumokról szól. Úgyhogy örülnék, hogyha a második körben legalább volna 
lehetőség arra, hogy arra konkrét választ kapjak, hogy ezt a módosító javaslatot miért 
nem támogatják. Amit el tetszett mondani, az arról szól, hogy az egész javaslatot 
miért támogatják, de nem arról, hogy az én módosítómat miért nem, ugyanis az én 
módosító javaslatom egy kodifikációs hibát javít ki.  

Az egy másik kérdés, és én ezt nem kívánom megismételni, mivel nem 
kívánom összekeverni az általános vitát a részletessel, hogy miért nem támogatjuk és 
hogy miért különbözik ez a mi álláspontunk szerint egy általános kormányalakítástól, 
ezt az általános vitában is és később is több fórumon elmondtam. Azonban ez a 
módosító javaslat kifejezetten egy kodifikációs hibát javít, ugyanis egyszerre egy 
ember nem lehet közvetlen alárendeltje a miniszterelnöknek is meg a miniszternek is. 
Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Staudt Gábor! 
 
DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik): Köszönöm szépen, elnök úr. Én csak annyit 

tennék hozzá, hogy gyakran halljuk ezt az érvet, hogy a kormányt megilleti. Nem 
öntől hallottuk először nyilvánvalóan, ez egy húszéves, azt nem mondom, hogy elv, 
hanem egy szépen hangzó szlogen, ugyanis jogilag nem illeti meg, hiszen akkor nem 
kell az Országgyűlés jóváhagyása. Tehát ha jogilag ez a kormányhoz vagy a 
miniszterelnökhöz lenne rendelve, akkor ő azt csinálhatná, amit akar. A jogrendszer 
alapján ehhez kell az Országgyűlés jóváhagyása, valószínűleg pont azért, hogy teljesen 
értelmetlen, csak személyi konfliktusokon alapuló vagy azoknak az elsimítására 
hivatott kormányátalakítások, amelyek nem az ország érdekét, hanem egyéni 
érdekeket szolgálnak ki, ehhez azért hadd legyen már az Országgyűlésnek is 
hozzászólása. Nyilvánvalóan, ha a kormány mögött nincs egy 50 százalék plusz egy 
fős parlamenti többség, akkor a kormánynak már eleve meginogna a pozíciója. Tehát 
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a többségen keresztül mindig megvan a joga ahhoz, hogy átalakítsa a saját működését 
is, de azt kell mondjam, hogy ez azért formálisan csak az Országgyűléshez tartozik.  

Tehát amikor itt módosító javaslatokról vitatkozunk, akkor nagyon is élő vitát 
kellene folytatni, néhol akár szakmai elemekkel. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e még hozzászóló? (Nincs jelzés.) Ha nincs, 

akkor visszaadom a szót az előterjesztőnek. 
 
DR. VITÁLYOS ESZTER államtitkár (Miniszterelnökség): Staudt képviselő úr 

hozzászólására azt szeretném mondani, hogy igen, természetesen az Országgyűlésnek 
kell erről rendelkeznie, ezért is vagyunk itt, és az Alaptörvény rendelkezése 
értelmében is törvény rendelkezik a minisztériumok felsorolásáról. 

Amennyiben visszatérnénk Bárándy képviselő úr módosító javaslatára, a 
minisztériumokon belül a politikai munka és a szakmai munka elválik egymástól, a 
szakmai irányítója pedig a közigazgatási államtitkár a minisztériumoknak. Ezért is 
szükséges az, hogy közigazgatási államtitkár legyen a minisztérium szervezetében. 

Helyettes államtitkár úr, ha esetleg… 
 
DR. BORDÁS GÁBOR helyettes államtitkár (Miniszterelnökség): A törvény 

nem mondja ki, hogy a miniszterelnök kabinetfőnöke egyben a miniszter is. Ez pedig 
egy belső, tehát a minisztérium szervezeti és működési szabályzatára tartozó kérdés. 
Tehát a törvényjavaslat jelen állapotában azt tükrözi, hogy a miniszterelnöki 
kabinetirodát vezető miniszter és a miniszterelnök kabinetje a miniszterelnök 
közvetlen irányítása alatt álló miniszterelnöki kabinet, amely szervezési munkákat lát 
el, egymástól elválhat. Abban az esetben beszélhetnénk kodifikációs hibáról, ahogy 
képviselő úr mondta, amennyiben kimondtuk volna vagy kimondaná a 
törvényjavaslat, hogy a miniszterelnöki kabinetirodát vezető miniszter egyben a 
miniszterelnök kabinetfőnöke is. 

 
ELNÖK: A válaszadás már megtörtént, valóban, lezártuk a vitát, úgyhogy 

szavazzunk. Ki támogatja Bárándy Gergely módosító indítványát? (Szavazás.) 4 igen. 
Ki nem támogatja? (Szavazás.) 7 nem. Elvetettük. 

Rátérünk Hegedűs Lorántné javaslatára. Megadom a szót az előterjesztőnek. 
 
DR. VITÁLYOS ESZTER államtitkár (Miniszterelnökség): Köszönöm szépen. A 

tárca nem támogatja. 
 

ELNÖK: Köszönöm szépen. A vitát megnyitom. Ki kíván hozzászólni? 
(Dr. Staudt Gábor: Indokolást hadd kérjünk.) Akkor indokolást kérünk. 

 
DR. VITÁLYOS ESZTER államtitkár (Miniszterelnökség): A jelenleg hatályos 

törvényi rendelkezések szerint a minisztériumok főosztályokra és osztályokra 
tagozódnak. Ettől a formától nem kívánunk eltérni az új miniszterelnöki kabinetiroda 
minisztériumként működő szervezete esetében sem. (Dr. Staudt Gábor: Bohócügyi 
államtitkár?) 

 
ELNÖK: Őrizzük meg a komolyságunkat, képviselő úr. Van-e még? (Jelzésre:) 

Bárándy Gergely következik. 
 
DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Mi támogatni 

fogjuk ezt a javaslatot, pontosan azért, mert úgy gondoljuk, hogy valóban, ha 
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komolyan vennénk a kormányzati struktúraátalakítást, és mondjuk egy komoly 
minisztériumot, mondjuk egy egészségügyit, ami tényleg hiányzik, hozna létre a 
kormány, akkor ott indokolt, hogy főosztályokra, osztályokra tagozódjon, legyen 
államtitkára.  

Itt azért vissza kell hogy utaljak egy kicsit az általános vitára. Amikor nincs 
másról szó, mint hogy egyrészt a miniszterelnök egy harcostársának szeretné a 
hűségét meghálálni azzal, hogy előlépteti, vagy ki tudja, mi más okból, és azért, mert 
Lázár János és Rogán Antal nem képesek együtt dolgozni, ezért egy külön 
minisztériumot kell alakítani, akkor érdemes lenne valóban, egy miniszteri fizetés 
még belefér, Rogán Antalnak egy miniszteri fizetést adni. Ezt hívják egyébként tárca 
nélküli minisztériumnak. Jó lenne, ha inkább errefelé mozdulna el a kormány, ha már 
politikai háláról van szó, és nem kötelezné teljesen fölöslegesen a magyar adófizetőket 
arra, hogy amiatt, még egyszer mondom, mert Lázár és Rogán képtelen egymással 
együtt dolgozni meg fasírtban vannak egymással, ezért még fizessünk egy halom 
osztályvezetőt, főosztályvezetőt, államtitkárt, helyettes államtitkárt, közigazgatási 
államtitkárt egy propagandaminisztérium szervezetrendszere érdekében. Azt 
gondolom, hogy ez tökéletesen fölösleges.  

Tulajdonképpen a Jobbik javaslata, ha jól értem, ezt célozza meg és ezt 
próbálja, ha úgy tetszik, karikírozni és a valósággal összhangba hozni, úgyhogy ezt a 
javaslatot egyébként támogatni fogjuk. 

Egy mondatot még engedjen meg, elnök úr. Amit helyettes államtitkár úr 
mondott az imént a módosító javaslat kapcsán, az pontosan fordítva volna igaz. Egy 
embernek két közvetlen főnöke nem lehet. Ha a két személy elválik egymástól, akkor 
vagy a miniszter közvetlen irányítása alá kerül, vagy a miniszterelnök közvetlen 
irányítása alá kerül. Olyan nincs, hogy mind a kettő alá. Ma ezt a törvény így 
határozza meg. Ha Rogán Antal lesz mind a kettő, akkor ez gyakorlati problémát nem 
fog okozni. Ha nem Rogán Antal lesz mind a kettő, márpedig itt ez egy egyszerű 
kormánydöntés, hogy hogy fog kinézni a történet, akkor viszont itt koherenciazavar 
lép fel. Úgyhogy ezt gondolják meg, ez egyszerű kodifikációs probléma. A 
Törvényalkotási bizottságon hátha majd olyan jön, aki jobban megérti ezt a kérdést. 
Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Megadom a szót az előterjesztőknek. 
 
DR. VITÁLYOS ESZTER államtitkár (Miniszterelnökség): Köszönöm szépen. 

Az általános vitához tartozó hozzászólásra nem kívánok válaszolni, illetve az előző 
módosító javaslatnál elmondtam a tárcaálláspontot. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Szavazunk. Ki támogatja a módosító javaslatot? 

(Szavazás.) 4 igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) 7 nem. Elvetettük.  
Tekintettel arra, hogy elfogadott módosító indítvány nincs, a részletes vitát 

lezárom. Előadót nem kíván állítani a bizottság. Köszönöm szépen az előadóknak. 

Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről: 
Magyarország Alaptörvényének hatodik módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/5963. szám) (Vona Gábor, Z. Kárpát Dániel, 
Apáti István, Mirkóczki Ádám (Jobbik) képviselők önálló 
indítványa) 

Rátérünk a 2. napirendi pontunkra. Vona Gábor és társai, Magyarország 
Alaptörvényének hatodik módosítása. Ki kíván ehhez szólni? (Jelzésre:) Az 
előterjesztők nevében Apáti Istvánnak megadom a szót. 
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Apáti István szóbeli előterjesztése 

APÁTI ISTVÁN (Jobbik): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Bizottság! 
Nagyon sajnálom, hogy ez ilyen késéssel kerül a bizottság elé, hiszen ha ezt előbb 
tudta volna tárgyalni az Igazságügyi bizottság, akkor meg tudtuk volna akadályozni 
azt az üzemzavart, működési zavart, amelyet a kormányzat saját magának idézett elő 
azzal, hogy ahelyett, hogy a veszélyhelyzet fogalmát bővítette volna, mint tettük mi 
azt ebben a javaslatban, teljesen meggondolatlanul, nem tudom, kinek a tanácsára 
vagy kiknek a tanácsaira hallgatva kreálta a válsághelyzet fogalmát.  

Mi már akkor is azt mondtuk, hogy ahhoz, hogy egyébként ezt a 
migránsproblémát legalább tüneti szinten hatékonyan tudjuk kezelni minimum rövid 
távon, az szükséges, hogy az Alaptörvényt módosítsuk és a veszélyhelyzet fogalmát 
bővítsük ki, az eddig meglévő fogalmakhoz egy humanitárius katasztrófa fogalmat 
rendeljünk, tehát úgymond egy új altípusát alakítsuk ki a veszélyhelyzetnek. Sajnálom 
egyébként, hogy efölött már az idő elrohant, elhaladt, mert gyakorlatilag most 
kullogunk az események után, és sajnos borítékolható egyébként, hogy mi lesz ennek 
a javaslatnak a sorsa. 

Ez egyébként már első nekifutásra alkotmányossá, alaptörvényszerűvé, az 
Alaptörvénynek megfelelővé tette volna a honvédség bevetését is. Ez volt az a vita, 
ami a TAB-ban kibontakozott, amikor éppen Bárándy Gergely képviselő úr hosszan 
taglalta azt az alkotmánysértő fideszes javaslatot, amely egyébként valóban nagyon 
erősen súrolja ezt a kategóriát, hiszen gyakorlatilag megint azt kell mondanom, a 
magyar nyelv végtelen gazdagsága adta lehetőséget nem kihasználva vagy azzal 
visszaélve itt veszélyhelyzet helyett önök válsághelyzet fogalmat kreáltak, amik ilyen 
értelemben szinonimái egymásnak. Lehet persze megerőltetve, megerőszakolva 
magyarázni, hogy ez nem ugyanaz, de gyakorlatilag ugyanaz, tisztelt hölgyeim és 
uraim, ugyanaz volt.  

Sokkal logikusabb lett volna a Jobbik érvelését követni. Egyetlenegy oka volt 
annak, hogy önök nem ezt tették. Mi megint korábban ébredtünk, egy nappal 
korábban adtuk be ezt a javaslatot, önök egy nappal később adták be a válsághelyzet 
megfogalmazásáról szóló javaslatukat, és egész egyszerűen Orbán Viktor hihetetlen 
önérzete nem hagyta azt, nem engedte azt, hogy itt a Jobbiknak legyen igaza, holott 
az elképesztő médiafölényükkel valószínűleg így is a maguk javára tudták volna 
fordítani, de nem. Tehát sem szakmai, sem politikai érvekre nem hallgattak, pedig itt 
teljesen a szakmai érdeket kellett volna figyelembe venni. Jóval hamarabb tudtuk 
volna egyébként a katonákat is levezényelni.  

Miután önök is érzékelték, hogy az, amit beadtak, problémás lehet, ezért 
egyébként időcsúszásba, legalább egy vagy két hét időcsúszásba kerültünk. Egyébként 
ettől függetlenül, hiszen ezt nem pont, nem csak erre a helyzetre szabtuk, még akkor 
is, ha nyilván a migránsválság kényszerítette ki, hogy ilyen értelemben, ilyen irányban 
gondolkodjunk. Nem lenne haszontalan egyébként, ki tudja, milyen 
katasztrófahelyzetek alakulhatnak még ki, akár egyébként később a migránsválság 
kapcsán, elképzelhető, hogy kicsit lecsitul, bár nem úgy néz ki, aztán majd megint 
szükségessé válik egy humanitárius katasztrófahelyzet kihirdetése.  

Tehát attól függetlenül, hogy látszólag ez talán mintha aktualitását vesztette 
volna, de mivel nem tudhatjuk, hogy akár a migránsválság kapcsán, akár egyébként 
mit hoz a jövő, ezért ettől függetlenül megfontolásra javasoljuk, legalább annak a 
megfontolására, hogy az előselejtezőn - én csak így szoktam nevezni - engedjük át, és 
aztán meglátjuk, hogy akár módosító indítványokkal, akár egyébként hogy kezelhető 
ez a helyzet, hiszen sokkal egyszerűbb egy meglévő, jól bevált, évtizedek óta jól bevált 
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fogalomnak egy altípusát kialakítani, mint megerőszakolva, nyilvánvalóan gyenge 
lábakon állva új fogalmakat kreálni. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Megnyitom a vitát. Ki kíván hozzászólni? 

(Jelzésre:) Bárándy Gergely! 
 
DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP): Köszönöm szépen a szót. Tartózkodni 

fogunk a szavazásnál, és azt is megmondom, hogy miért. Egyrészt amit Apáti 
képviselő úr elmondott, azzal annyiban egyetértünk, hogy az az elfogadott törvény, 
ami ma hatályos, egészen biztosan alaptörvény-ellenes, alkotmányellenes, amit a 
Fidesz elfogadott, ugyanis valóban, ahhoz, hogy ezeket a szabályokat át lehessen 
vezetni, az Alaptörvény módosítására lett volna szükség. Ennyiben egyetértünk. 

Azt is osztom, és ezt az elmúlt bizottsági ülésen a saját módosító javaslatom 
kapcsán elmondtam, hogy elfogadhatatlannak tartom azt, hogy ilyenkor az 
Igazságügyi bizottság kicentizi a házszabályban előírt határidőt, és az utolsó 
pillanatban hozza ide a tárgysorozatba-vételi kérelmeket, akkor, amikor érdekes 
módon a migránsproblémával kapcsolatban önök a saját javaslataikat folyamatosan 
házszabálytól eltéréssel vagy pedig valamilyen más különleges jogrendben kívánják 
elfogadni, amikor ellenzéki javaslatokból gyakorlatilag összelapátolják a saját 
javaslataikat, akkor lehetne arra gondolni. Erről van szó, tisztelt képviselőtársaim, 
mert ez, amit most a Jobbik javasol, ha egyetértek, ha nem, nagyjából az, amit önök 
benyújtottak és elfogadtak. Az a büntető törvénykönyvi szigorítás, ami az 
embercsempészésre vonatkozott, ugyanaz, mint amit mi lényegesen korábban, 
hónapokkal korábban benyújtottunk és egyébként kértük a házszabálytól eltéréssel 
való tárgyalását. Ezekből önök összelapátolják a saját javaslatukat. 

Én ezt egy elfogadhatatlan magatartásnak tartom, ahogy Apáti képviselő úr is 
elmondta, bármelyik ellenzéki párttól is jöjjön, ha önök ezt a kérdést fontosnak 
tartják, akkor tessék idetenni az összes javaslatot az asztalra, és tárgyaljuk meg 
együtt, hogy melyik a legjobb. 

Azt is elmondtuk többször, és itt ennek a javaslatnak a kapcsán is elmondjuk, 
bár a tartózkodás jórészt arra is vonatkozik, hogy idejétmúlt a dolog, ahogy a saját 
javaslatunknál is egyébként tartózkodtunk, hogy partnerek vagyunk az ötpárti 
egyeztetésben, partnerek vagyunk az Alaptörvény módosításában. Ha olyan kérdésről 
van szó, ahol egy nemzeti egységes álláspontot ki tudnánk alakítani, akkor ott mi a 
kétharmados többséghez adjuk a szavazatunkat. 

Én azt tudom, ahogy Apáti képviselő úr is elmondta, hogy ez gyakorlatilag 
azért nem tud létrejönni, mert akkor elveszne egyrészt a „csak a Fidesz” szlogen, 
másrészt pedig nem lehetne azt a szembeállító politikát eljátszani, amit önök most 
már csinálnak hónapok óta ebben a témában a bevándorlásellenes meg a 
bevándorláspárti politikusokkal, illetve politikai pártokkal. 

Éppen ezért mi, még egyszer mondom, tartózkodni fogunk ennél, és arra 
kérném a tisztelt bizottság vezetését, most alelnök urat is, hogy figyeljen oda arra, 
hogy ha önök a saját javaslataik vonatkozásában ilyen témakörben különleges 
eljárásokat kérnek, akkor legalább azt tegyék lehetővé, hogy ésszerű időn belül tudjuk 
megtárgyalni ezeket a javaslatokat, nem pedig kicentizve a házszabály adta 
lehetőségeket. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Mielőtt továbbadnám a szót, Bárándy Gergelynek 

válaszolnék. Benne vagyunk a 30 napos határidőben, jövő hét hétfőn járt volna le a 
határidő, tehát időben tárgyaltuk. (Dr. Bárándy Gergely: Azt mondtam, hogy nem 
kellene kicentizni.) Ide nagyon sok tárgysorozatba vétel érkezik, folyamatosan 
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tárgyalunk. Tehát ez a vád megalapozatlan. (Apáti István: Időszerű lett volna akkor, 
amikor az ég zengett.) Ki kíván még hozzászólni? (Dr. Bárándy Gergely jelentkezik.) 
Még egyszer. 

 
DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP): Elnök úr, akkor félreértett, úgy tűnik, 

pedig próbáltam nagyon világosan fogalmazni. Nem azt mondtam, hogy 
házszabálysértően hozták ide. Azt mondtam, hogy kicentizik a házszabály adta 
lehetőségeket, és ahelyett, hogy egyébként ugyanúgy, ahogy a saját javaslataikat e 
témakörben gyors eljárási módban tárgyalnánk meg, itt minden lehetőséget 
kihasználnak arra, hogy a lehető legtovább lehessen eltolni ennek a javaslatnak vagy 
ezeknek a javaslatoknak a megtárgyalását. Elnök úr, én ezt mondtam, és nem azt, 
amit ön az előbb. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kíván-e még valaki hozzászólni? (Jelzésre:) Vas 

Imrének megadom a szót. 
 
DR. VAS IMRE (Fidesz): Igen, ezt a vitát egyébként már többször lefolytattuk 

más törvények kapcsán. A mi álláspontunk az, hogy a tömeges bevándorlás okozta 
válsághelyzetben előírt rendelkezések, tehát amit a két törvénnyel elfogadtunk, nem 
meríti ki azokat a pontokat, amiket az Alaptörvényünk különleges jogrend alatt 
szabályoz. Tehát nincsenek benne olyan rendelkezések, hogy bármilyen jog 
felfüggeszthető lenne, mint egyébként különleges jogrendben az Alaptörvény szerint, 
hanem pusztán arról van szó, hogy az államnak, illetve az önkormányzati szerveknek 
mit kell tenni. Tehát az állampolgárokra, a gazdálkodó szervezetekre a tömeges 
migráció okozta válsághelyzet szabályai nem hoznak semmiféle jogkorlátozást, ami 
egyébként indokolná az Alaptörvény módosítását, a különleges jogrend kiegészítését, 
amiről ez az Alaptörvény-módosítás szól. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e még hozzászólás? (Nincs jelzés.) Ha nincs, a 

vitát lezárom, és átadom a szót az előterjesztőnek. 
 
APÁTI ISTVÁN (Jobbik): Köszönöm szépen. Az a kivételes helyzet állt elő, 

hogy Bárándy képviselő úrral nagyobbrészt egyet kell értenem, hiszen természetesen 
30 napon belül vagyunk, ilyen értelemben házszabályszerű, tehát nem lehet 
megtámadni, nem lehet kifogásolni az önök eljárását. No de hát a 30 napon 
belüliséget lehet az első vagy a második napon is teljesíteni meg lehet a 
harmincadikon is. Tehát látható, hogy a javaslat egyébként mikor került benyújtásra. 
Akkor, amikor ezt a problémát frissiben kezelni kellett volna, vagy már nem is 
frissiben egyébként, hanem igencsak elfajult helyzetet kellett valamilyen módon 
kezelni. Vallják be, legalább legyenek annyira őszinték, hogy elmondják, hogy igen, az 
fájt önöknek, lehet, hogy nem pont az itt ülőknek, ezt megengedem, de az fájt, hogy 
egy nappal korábban adtunk be egy olyan javaslatot, amely akár a rendkívüli jogrend 
kereteiben, de akár egyébként ha megnézem a többi javaslatunkat, más törvényeket, 
akár kétharmados, akár feles törvényeket érintően, szakszerűen kezelte volna ezt a 
helyzetet. 

Azon önöknek kell elgondolkodni, hogy azzal a hihetetlen hatalmi 
gépezetükkel, mindenféle siserahaddal, tanácsadókkal a hátuk mögött hogy nem 
tudtak elébünk kerülni vagy nem tudtak gyorsabban beadni szakszerű javaslatokat, 
mint amint a Jobbik Magyarországért Mozgalom.  

Egy picit hadd lépjek túl a jelen vita keretein. Itt azért a honvédség bevetéséről 
beszéltünk, és akkor, amikor az önökhöz nehezen tagadható módon közel álló, 
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mindenféle civilnek álcázott kormánypárti szervezetek egyébként azt a pártot, annak 
a pártnak az elnökét is sértő plakáthadjáratba kezdtek, amely párt nélkül most a 
magyar katonák nem lennének ott a határon, amely párt nélkül a magyar honvédek 
nem tudnák segíteni a rendőrség munkáját, hiszen ha tetszik önöknek, ha nem, a 
kétharmaduk véget ért, tehát ha a Jobbik nem támogatja a magyar katonaság, a 
Magyar Honvédség bevetését, a magyar hadsereg határokra küldését, akkor a Magyar 
Honvédség most nincs ott, akár a magyar-szerb határon, akár a magyar-horvát, 
magyar-szlovén határon, és ne adj’ isten, nehogy szükség legyen még rájuk a magyar-
román határszakaszon is. Nekünk azért van egy ilyen erős balsejtelmünk, hogy akár 
arrafelé is tolódhat ez a migránshullám.  

És ahelyett, hogy idiótábbnál idiótább plakátokkal támadják ezt a pártot… 
Mert az, hogy adott esetben hogy címkézik a baloldalt vagy a liberálisokat, egy más 
kérdés, ott is lehetnek helytálló kijelentések, ott is lehetnek túlzások, legyünk 
korrektek egymással, azért ott is lehetnek túlzások, csúsztatások. De hogy azt a pártot 
is elkezdik ekézni, amely nélkül önök nem tudtak volna boldogulni, az azért a politikai 
pofátlanság egy többszörösen minősített esete egyébként, hiszen nyilvánvalóan sem a 
CÖF, sem a lakosság széles köre nem tájékozódhat arról, hogy pontosan mi voltunk 
azok, akik egyébként már a kommunikáció szintjén is hetekkel korábban, hetekkel 
megelőzve önöket a katonák bevetéséről beszéltünk, mert azért ennek a javaslatnak 
valahol ez az egyik legfontosabb része. 

Tudom, hogy a hála ezúttal sem válik politikai kategóriává, de azért azt 
rögzítsük egymás között, egyébként azt igyekszünk majd minden sajtófelületen 
keresztül hangsúlyozni, hogy a Jobbik szavazatai nélkül nem lett volna megoldható a 
helyzet, hiszen a katonákat nem tudták volna kivezényelni. És mi nem tettük ezt 
pártpolitikai kérdéssé. Most kérkedésnek tűnik, pedig nem annak szánom, csak itt a 
tegnapi események kapcsán mégis ezeket az erősebb megjegyzéseket meg kell 
fogalmaznom, hiszen nem tettük pártpolitikai kérdéssé. Nem az volt számunkra az 
elsődleges, a legőszintébben tudom mondani, hogy ki fog ebből népszerűségi 
százalékokat bekaszálni, kinek hogy fog alakulni rövid vagy hosszabb távon a 
népszerűségi mutatója, hanem azt vettük figyelembe, hogy hogyan kezelhető ez a 
helyzet. Mi is láttuk, érzékeltük, tudomásul vettük, hogy a magyar rendőrség 
önmagában ezt a helyzetet már kezelni nem tudja, ezért szükség van a katonák 
bevetésére. 

Ha történetesen megmarad mondjuk 2014-15-re, tehát megmaradt volna a 
klasszikus Fidesz-baloldal-szembenállás, látszólagos szembenállás, tehát mondjuk a 
Jobbik nem is létezik, játsszunk el ezzel a gondolattal, a jelenlegi parlamenti 
matematika szerint önök… (Dr. Bárándy Gergely: Tetszik! - Derültség.) Nekem meg 
az tetszik, hogy az MSZP lassan az 5 százalékért fog küzdeni, tehát nekem meg ez egy 
szimpatikus gondolat, hogy azért úgy fénysebességgel csapódnak az 5 százalékos 
küszöb alá. Gergő, ha te így, akkor én meg úgy, tehát én is meg tudok… (Dr. Bárándy 
Gergely közbeszól.) Persze, vannak azért, a biztos pártválasztók körében azért kicsit 
más a matek. Nos, ha ezzel a gondolattal eljátszunk, akkor akárhogy erőlködnek 
önök, nem tudták volna a katonákat levezényelni, és akkor most ki tudja, hogy állna a 
helyzet.  

Nem várunk hálát, nem várunk köszönetet, de azt azért minimum elvárhatjuk, 
hogy a pártelnökünknek egy pontos, abszolút nem idetartozó, nem a témába vágó - és 
ezt önök is tudják - kijelentését nem kezdik el idióta módon az önökhöz közel állók 
felcímkézni. Az a kijelentés sok mindenre vonatkozott, de pontosan nem arra, hogy 
iszlám vallású emberekkel raknánk tele az országot. Egyébként mi is találtunk olyan 
Orbán-idézeteket, amelyek finoman szólva is kimerítik az iszlámbarát kategóriát. 
Köszönöm szépen. 
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Szavazás a tárgysorozatba vételről 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Mielőtt a Jobbik mennybe szállna, 
határozathozatal következik. Ki támogatja a tárgysorozatba vételt? (Szavazás.) 2 igen. 
Ki nem támogatja? (Szavazás.) 7 nem. Ki tartózkodott? (Szavazás.) 2 tartózkodás. 
Nem vettük tárgysorozatba az indítványt. Köszönjük szépen. 

Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről: A 
Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény és a 
szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési 
nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény módosításáról 
szóló törvényjavaslat (T/5964. szám) (Vona Gábor, Z. Kárpát 
Dániel, Apáti István, Mirkóczki Ádám (Jobbik) képviselők önálló 
indítványa) 

Rátérünk a következő napirendi pontra, szintén a Jobbik előterjesztése. 
Szintén Apáti István az előterjesztők nevében. Megadom a szót. 

 

Apáti István szóbeli kiegészítése 

APÁTI ISTVÁN (Jobbik): Köszönöm szépen. Ehhez már igazán csak röviden 
szeretnék hozzászólni. Gyakorlatilag majdnem minden kijelentés igaz azok közül, 
amelyeket az előbb elmondtam. Itt pusztán a Btk.-módosítást, szigorítást másképp, 
más fogalommeghatározással képzeltük volna el, azzal együtt, hogy egyébként 
teljesen mindegy, hogy hogyan nevezzük el az adott tényállást, határzár tiltott 
átlépése vagy határzár megsértése vagy éppen jogellenes határátlépés.  

Tekintettel arra, hogy a válság valószínűleg nem fog, legalábbis rövid távon 
biztosan nem fog megszűnni vagy esetleg mérséklődni, ezért azon kell elgondolkozni, 
hogy azok, akik mondjuk többször is majd a magyar bíróságok elé kerülnek, és 
mondjuk teszik ezt másodszor vagy harmadszor, végrehajtásában felfüggesztett 
szabadságvesztéssel a nyakukban, és gyakorlatilag a második vagy harmadik ítélet 
már akárhogy próbálnánk kerülgetni, de nem lehet más, mint a végrehajtandó 
szabadságvesztés kiszabása, akkor egyébként a magyar büntetés-végrehajtás jelenlegi 
140-200 százalékos közötti túlterheltségi állapotában hogyan fog tudni eleget tenni 
egyébként annak a kötelezettségének - bár ez a javaslat ezen kicsit túlmegy -, hogy 
végrehajtsák a magyar fegyintézetekben ezeket a szabadságvesztés büntetéseket. 
Mindenesetre erről is el fogom azt mondani, hogy biztos, ami biztos alapon nem 
ártana ezzel a plenáris vita keretei között is foglalkozni, nemcsak a büntetés-
végrehajtás kérdéseivel, mert az túlmegy ezen a javaslaton, hanem az itt leírt 
javaslattal is. Ezért kérem ehhez is a támogató szavazatokat. Köszönöm. 

 

Szavazás a tárgysorozatba vételről 

ELNÖK: Köszönöm szépen. A vitát megnyitom. Ki kíván hozzászólni? (Nincs 
jelzés.) Jelentkezőt nem látok. Akkor válaszolni sem kell. Szavazunk. Ki támogatja a 
tárgysorozatba vételt? (Szavazás.) 2 igen. Ki van ellene? (Szavazás.) 9 ellene. 
Megállapítom, hogy nem vettük tárgysorozatba. 
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A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 
módosításáról szóló törvényjavaslat (T/6082. szám) (Mirkóczki 
Ádám, dr. Staudt Gábor (Jobbik) képviselők önálló indítványa) 

Rátérünk a következő napirendi pontunkra. Staudt Gábor! Megadom a szót az 
előterjesztőnek. 

 

Dr. Staudt Gábor szóbeli kiegészítése 

DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik): Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Bizottság! 
A javaslat, amelyet Mirkóczki Ádám képviselőtársammal nyújtottunk be, arra irányul 
leegyszerűsítve, hogy a politikusok által elkövetett korrupciós bűncselekmények ne 
évüljenek el. Ez azért lenne fontos, mert azt látjuk, hogy sok esetben azért úszhatják 
meg politikai szereplők a felelősségre vonást, mert elévülnek a bűncselekmények, és 
nem látjuk azt… Ez sajnos az elmúlt 25 évre kormányoktól függetlenül jellemző volt, 
hogy abban az esetben, hogy ha az éppen regnáló garnitúrából érint valakit a 
bűncselekmény, akkor a bűnüldöző szervek nem járnak el nemhogy kellő 
hatékonysággal, hanem gyakorlatilag egyáltalán nem.  

Felmerülhet itt még a mentelmi jog intézménye is, bár közvádas 
bűncselekmények esetében nyilvánvalóan a mentelmi jog megszűnése után ezek a 
bűncselekmények még nem évülnek el, viszont ennél is nagyobb baj, hogy sokszor ki 
se kéri mondjuk a legfőbb ügyész vagy a mindenkori legfőbb ügyész ezeket a 
cselekedeteket, tehát vádat sem kívánnak emelni. Így viszont nagyon könnyen 
elévülnek. 

Azt láthatjuk, hogy az elmúlt 25 évben, miközben Magyarország az egyik olyan 
ország volt, ahonnan a legtöbb pénzt kilopták nemzetközi statisztikák alapján és 
nemzetközi kutatások alapján is, felelősöket szinte alig látunk, olyan esetre meg én 
nem is emlékszem, amikor valaki méltó büntetését elnyerte volna és komoly 
szabadságvesztés büntetését töltené. Úgyhogy erre vonatkozik a javaslatunk.  

Az elmúlt időszak tapasztalatai alapján nyilvánvalóan pusztába kiáltott szó 
marad, de a Jobbik nem tesz le arról, hogy az elmúlt 25 év berögződésein 
változtasson. Az is egy formája ennek - vagy lenne -, hogyha tárgysorozatba vennénk. 
Egyébként a múltban több hasonló javaslatot fogalmaztunk meg és fogunk is. 
Köszönöm. 

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

(Jelentkezések.) Vas Imre. 
 
DR. VAS IMRE (Fidesz): Köszönöm. Tehát ha a legfőbb ügyész kéri valakinek 

egyébként bármilyen bűncselekménynél a mentelmi jogának kiadását, és azt az 
Országgyűlés nem adja ki, akkor nem tud elévülni a bűncselekmény büntethetősége, 
hanem nyugszik. Ha pedig a legfőbb ügyész vagy az ügyészi szervezet valaki ellen nem 
emel vádat, az azt jelenti az én olvasatomban, hogy az ügyészi szervezet úgy látja, 
hogy mondjuk ő nem gyanúsítható megalapozottan bármilyen bűncselekmény esetén 
is. Tehát ezért nem támogatjuk a tárgysorozatba vételt. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Bárándy Gergely! 
 
DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP): Köszönöm szépen, alelnök úr, a szót. 

Ezzel, amit Vas Imre elmondott, ha csak szakmai szempontból néznénk a problémát, 
akkor még egyet is tudnék érteni. Ami miatt nem tudok egyetérteni vele, azt a 
véleményem pontosan ismerik a legfőbb ügyész, a mostani, regnáló legfőbb ügyész 
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tevékenységével kapcsolatban, aki pontosan úgy működik, ahogy Staudt képviselő úr 
elmondta, hogy akkor emel vádat, ha a Fidesz politikai ellenfeleiről van szó, és amikor 
a fideszes politikusok korrupciós cselekményeiről, akkor pedig mélyen hallgat, de 
hogy vádat nem emel, az egészen biztos, és ki se kéri a mentelmi jogot. Mivel egy ilyen 
szituációval állunk szemben, ez sajnos meglepő megoldásokat kíván.  

Azért fogok tartózkodni vagy fogunk tartózkodni ennél a javaslatnál ennek 
ellenére - abszolút, amit elmondok, meg fogja érteni Apáti képviselő úr is, mielőtt 
még az indokolás előtt elmosolyodik -, mert szakmailag nem tartjuk jónak, ugyanis 
az, hogy teljes mértékben elévülhetetlenné teszünk egy olyan bűncselekményt, 
amelyet politikus követ el mondjuk a mentelmi jog fennállása idején, nem indokolja 
azt, hogy mondjuk 80 éves vagy 90 éves koráig ez ne évüljön el. 

Tehát én azt mondom, hogy vannak erre példák. Például, ha jól emlékszem, 
akkor a Btk.-ban, amikor fiatalkorú sérelmére követnek el mondjuk szexuális 
bűncselekményeket, amikor betölti a 18-at, onnantól számított x ideig nem évül el. 

Tehát én azt el tudom képzelni, hogy egy olyan megoldást választunk, hogy ha 
nem is emelt vádat a legfőbb ügyész vagy nem indított eljárást a rendőrség, nem kérte 
ki a mentelmi jogot, akkor a mentelmi jog megszűnésétől számított x ideig ne 
évüljenek el bűncselekmények. Ezt el tudom képzelni, tehát ha egy ilyen szakmai 
megoldással jönne elő.  

Én ezt nem tudom módosítani, ez egy új indítvány, képviselő úr, ez egy olyan 
rövid kis indítvány, amire ha így tárgysorozatba vétel mellett szavazok, akkor az azt 
jelenti, hogy ezt a jogpolitikai szándékot támogatom. Ha benyújtanak egy olyat, akár 
ötpártiban benyújtunk egy olyat, amely erről szól, azt én nagyon szívesen 
megtámogatom, mert valóban a mentelmi jog intézménye nem arra való, hogy valakit 
ne lehessen megbüntetni az általa elkövetett bűncselekmény miatt, hanem arra való, 
hogy az ő politikai pályafutása alatt az ő politikai véleményét ilyen módon ne lehessen 
befolyásolni.  

Éppen azért mondom még egyszer, és látom, a fideszes képviselőtársaim közül 
is egy-ketten bólogatnak, hogy azt, hogy legyen egy bizonyos idő, az lehet akár három 
hónap, lehet akár három év, nekem mindegy, ameddig még megindíthatóak ezek az 
eljárások, mi támogatni fogjuk. Ezt így ezért nem, szakmai indokok alapján. 
Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Apáti Istvánnak adom meg a szót. 
 
APÁTI ISTVÁN (Jobbik): Köszönöm szépen. Azt kell mondanom, hogy 

Bárándy képviselő úr kicsit szűklátókörűen vizsgálja ezt a problémát. Próbáljuk kicsit 
a látókörét vagy a látóterét kibővíteni, kiterjeszteni. Akkor elmondom, hogy miért 
nincs igaza Bárándy úrnak. 

Azért ne felejtsük el, hogy a ’90-es évek eleje óta itt komoly maffiaszerű 
bűncselekmény-sorozatok történtek, amelyek igencsak köthetőek a legfelső politikai 
szintekhez. Kezdjük csak az egyik legközismertebbel, az olajszőkítési ügyekkel. De 
mondhatnánk, felsorolhatnánk itt sok egyéb olyan, akár privatizációval kapcsolatos 
gyanús ügyleteket, akár a magyar bankrendszert is érintő ügyeket, amelyek egyébként 
jóval a normál elévülési időn túl vannak. Sajnos itt gyakran alkalmazta azt a 
megoldást a magyar politika, különböző pártok, akár a Fidesz, akár a baloldali pártok, 
hogy ha nagyon meleg lett a pite, akkor államtitokká vagy szolgálati titokká 
minősítettek különböző ügyeket, és akkor nagyszerűen meg lehetett magyarázni, hogy 
nemzetbiztonsági érdek meg államérdek fűződik ahhoz, hogy ezek az ügyek soha ne 
derüljenek ki. Egyáltalán nem erről volt szó. Arról volt szó, hogy amikor a lángok már 
a politika legfelsőbb szintjéig értek, akkor úgy oltották el a tüzet, hogy az államtitok 
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nevű Jolly Jokerrel próbálták fedni, takargatni a problémákat, amely egészen 
elképesztő és egészen arcátlan.  

Itt egy háromhónapos meg hároméves meg néhány éves elévülési időkről 
beszélünk és nem az elévülhetetlenségről, ami után mindenki megúszta. Én meg úgy 
gondolom, tisztelt képviselő úr, és nem a karalábétolvajlásról beszélek, hogy akik 
10 milliárd meg 100 milliárd számra követtek el olajszőkítéssel kapcsolatos 
bűncselekményeket, hozzákapcsolódóan a rengeteg életellenes cselekményt, mert 
azért abban az időben a Dél-Alföldön nagyon sok ember eltűnt nyomtalanul, állítólag 
különböző sertéstelepeken végezték sokan, sajnos ezt is meg kell jegyezni, akkor igen, 
95 éves korában meg 120 éves korában se legyen nyugodt az a korábbi politikus, 
akinek ehhez köze volt, teljesen mindegy, hogy milyen színű. Felőlem lehet nemzeti 
radikális, szocialista, vérliberális, fideszes, jobbközép, balközép, nekem teljesen 
mindegy. Aki ilyen galád cselekményeket követett el, egyébként a vám- és 
pénzügyőrség, az akkori határőrség, a rendőrség, az összes hivatásos állományú, az 
összes egyenruhás szervezet manipulálásával, befolyásolásával, az ne legyen nyugodt, 
az egy percet se töltsön nyugodtan nyugdíjas korában.  

Megint mondom, nyilván a piti vagy ehhez képest pitiáner cselekmények sem 
éppen a bocsánatos bűn kategóriájába tartoznak, de persze, súlyozzunk, és a 
legfajsúlyosabb ügyeket vegyük elő. Ha nem tesszük elévülhetetlenné, akkor ezek a 
gazemberek ezt megússzák. Jó néhányan egyébként a mai napig kiváló egészségnek 
örvendenek, aminek természetesen örülünk, hiszen adott esetben akkor majd kiváló 
egészséggel tud nekivágni a hosszú börtönbüntetés vagy fegyházbüntetés 
letöltésének. 

Másrészt mondott itt egy nagyon érdekes dolgot a legfőbb ügyész úr nyolc 
nappal ezelőtt. A jegyzőkönyvből is egyébként visszakereshető, de talán jó páran 
emlékezünk még rá. Azt mondta a legfőbb ügyész úr, hogy sok esetben azt látja, hogy 
a titkos információgyűjtés eredményre vezetne - tartalmi idézetet mondok -, viszont 
sokszor leállítják ezeket a megfigyeléseket. Nem árulta el, hogy politikai szereplőkre 
vonatkozóan vagy gazdasági szereplőkre vagy közismert szervezett bűnözői körökre 
vonatkozóan, gyanítom, vegyes módon. Ezek a megfigyelések, információgyűjtések 
bizonyos esetekben - és ezzel ő sem ért egyet - megállnak, leállnak, akár bírói döntés 
folytán, akár egyéb okokból, és ő is úgy látja, hogy a titkos információgyűjtés 
szabályait szigorítani, módosítani kellene, hiszen nagyon sok olyan cselekmény van, 
amelyet másképp nem is lehet föltárni. 

Hogy az olajszőkítéstől a legfőbb ügyész nyolc nappal ezelőtti meghallgatásáig, 
egy egészen friss cselekményig eljussunk, ez is azt támasztja alá, hogy bizony, amikor 
majd egyszer remélhetőleg valamikor lesz olyan kormánya ennek az országnak, amely 
elő meri szedni majd, lévén, nem érintett egyébként benne, mert ide fogunk 
kilyukadni, csak az akarja ezt felszámolni vagy az akar utánanézni, aki nem érintett, 
mert aki érintett, az nem fogja székelyesen szólva maga alá terelgetni a vizet, hiszen 
ez tartotta együtt az elmúlt 25 év politikai maffiáját, hogy én nem buktatom le a te 
emberedet, mert akkor te is leszeded az enyémet. Ez a játék megy 25 esztendeje. Na 
ennek kellene egyszer véget vetni, és hogyha néhány vezető politikust vezetőszáron 
látnánk a tárgyalóterem előtt, rettenetes módon javulna a közbizalom, hihetetlen 
javulna az emberek politikába vetett hite és fényéveket javulna az országgyűlési 
képviselők megítélése is.  

Úgyhogy tekintettel arra, hogy egyelőre az elévülhetetlenség lehet az vagy egy 
extrém, még azt is megengedem, egy extrém hosszú, több évtizedes elévülési idő, a 
kettő ilyen értelemben most majdnem azt mondom, hogy ugyanaz, ezért az elmúlt 25 
év valóságának felismerése juttatott minket arra a következtetésre, hogy ezt így oldjuk 
meg jelen keretek között. Egyébként valamennyi politikai szereplőnek érdeke lenne, 
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hogy legalább hozzákezdjünk a kifehérítéshez ezen a fronton is, úgyhogy ezért kérjük 
a támogatásukat. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Mivel több hozzászóló nincs, a vitát lezárom, de 

egy mondatot, ha megengedi. A legfőbb ügyész nem azt mondta, hogy leállítják, 
hanem nem használhatják fel bizonyítékként. A kettő nem ugyanaz. (Apáti István: 
Bírói döntés folytán, használhatatlanná válik.) 

Staudt Gábornak mint előterjesztőnek megadom a szót. 
 
DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik): Köszönöm, elnök úr. Csak nagyon röviden. 

Egyrészt nem kötelező lopni meg nem kötelező politikusnak lenni, tehát azért a 
közéleti szerepekkel pluszfelelősség is jár. Nem előjogok meg a törvények elől csak a 
pozitív dolgokban élvezett kiváló pluszjogosítványok, hanem kellene hogy járjon 
ennek egy másik oldala is, hogy ha viszont elkövet valamit, akkor vagy időben is 
tovább büntethető legyen, vagy akár súlyosabb büntetéseket is ki lehessen szabni. Azt 
hiszem, ez egy olyan igény, ami az emberek részéről nem túlzó, főleg a 25 éves 
országszétlopási gyakorlat után. 

Legyünk egészen egyértelműek. Senki nem mondja, hogy az ügyészség abban 
az értelemben független, vagy pontosabban, ami még nagyobb baj, hogy az egyes 
ügyészek nem függetlenek az ügyészi rendszeren belül sem, tehát nem dönthetik el 
lelkiismeretük szerint, hogy mely ügyben emelnek vádat és melyikben ejtik, mert egy 
hierarchikus parancsuralmi rendszerben működik az ügyészség. Ez egy nem jó 
rendszer, nyilvánvalóan mi ezt meg szeretnénk változtatni. Aki viszont meg tud 
választani egy legfőbb ügyészt, a mindenkori politikai garnitúra tulajdonképpen be 
van védve, mert aki ellen szeretnének, könnyű vádat emelni, aki ellen meg el akarják 
ejteni vagy nem is szeretnének vádat emelni, ott ez könnyen megtörténik egy 
hierarchikus rendszerben. Tehát ezen változtatni kellene. 

Aztán az sem véletlen, hogy nincs külön statisztika az ellenzéki politikusok 
irányában a váderedményességről, ami 96,6 százalékos egyébként, ha jól emlékszem. 
Ezzel mindig dicsekednek, hogy milyen nagy a váderedményesség, most nem mennék 
bele a számok mélyébe, viszont ez az 50 százalékot se nagyon éri el, abban az esetben, 
mondjuk ellenzéki közéleti szereplők esetében, ami sok olyan vádra utal, ami egészen 
egyszerűen hadd mondjam úgy, hogy koncepciós. Most legutóbb például Gaudi-Nagy 
Tamást mentették fel, meg lehetett őt a sajtó előtt vádolni mindennel. Ilyenkor egy 
nagyon okos ügyészségi szóvivő bólogatva, a saját fontosságát hangsúlyozva mindig 
elmondja, hogy itt milyen súlyos bűncselekmény került elkövetésre. Ezek általában 
enyhébb bűncselekmények, tehát könnyű mondjuk rágalmazással, garázdasággal 
vagy egyéb ilyen apróbb bűncselekménnyel, bűncselekménynek éppen hogy minősülő 
kategóriákkal megvádolni ellenzéki politikusokat. Persze a korrupciós 
bűncselekmények kicsit más körbe esnek. És utána, amikor felmenti a bíróság őket, 
akkor arra már ki emlékszik.  

Tehát amíg ennek nincsenek felelősei, és ezt a gyakorlatot napi szinten látjuk, 
addig nemcsak mi nem fogunk bízni az ügyészségben, hanem az emberek se.  

Zárszónak még egyet mondanék. Korrupció elleni vitanapot kezdeményezett a 
pártunk, remélem, hogy akkor ezt önök is támogatták, hogyha valóban a korrupció 
ellen szeretnének küzdeni. 

Még egy dologra felhívnám a figyelmet, mert ténykérdésről beszélünk, hogy 
amíg bűnüldözésből… Vas képviselőtársamnak is mondom, mert ez egy fontos dolog. 
Ha visszaemlékszik az elmúlt időszak eseményeire, teljesen egyértelmű, hogy 
bűnüldözésből több és jobb jár a regnáló garnitúrának. Amikor azt látjuk, hogy az 
ORFK vezetőjének egy betörés esetén DNS-vizsgálat, nyomozócsoport jár, vagy egy 
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mobiltelefon-lopás esetében az életvédelmi osztály nyomoz és elköltenek 10 millió 
forint nagyságrendű összegeket DNS-vizsgálatra, miközben ha egy állampolgár 
bemegy az újonnan vásárolt telefonjával, akár a számlát is beviszi, hogy ellopták két 
hete, akkor az 49 900 forint lesz akkor is, hogyha 200 ezer forintért vásárolta, hiszen 
ez a szabálysértési értékhatár lopás esetén. Tehát amíg ezt látják az emberek, addig 
azt érzékelik, hogy - és ez teljesen egyértelmű az elmondottak alapján - bűnüldözésből 
is jobb jár egy bizonyos rétegnek és a felelősségre vonásból meg kevesebb. Tehát amíg 
ezen nem változtatunk, addig a közélet irányában sem fog sajnos helyreállni a 
bizalom. Ez egy közös érdekünk, tegyünk érte. Köszönöm. 

 

Szavazás a tárgysorozatba vételről 

ELNÖK: Köszönöm szépen. A vitát lezárom. Szavazunk. Ki támogatja a 
tárgysorozatba vételt? (Szavazás.) 2. Ki nem támogatja? (Szavazás.) 6 nem. Ki 
tartózkodott? (Szavazás.) 3 tartózkodás. 

A közpénzek elköltéséről szóló szerződések nyilvánossá tételéről 
szóló határozati javaslat (H/5795. szám) (Dr. Staudt Gábor (Jobbik) 
képviselő önálló indítványa) 

Rátérünk a következő napirendi pontra. Mielőtt az előadónak megadnám a 
szót, 9-től megemlékezéssel kezd a parlament, úgyhogy mindenki próbálja magát 
visszafogni. Nincs már tévé, úgyhogy… Ja, bocsánat, még itt van, de ki van kapcsolva. 
(Derültség.) 

Tessék! 
 

Dr. Staudt Gábor szóbeli kiegészítése 

DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik): Köszönöm szépen. Ha már egy képviselőt is 
sikerült meggyőznünk, vagy legalább elindítani azon az úton, akkor azt hiszem, hogy 
nem keltünk föl hiába 

Összefoglalom gyorsan az utolsó javaslatot, amit ma az én előterjesztésemre 
tárgyalunk. A közpénzek elköltéséről van szó. Direkt határozati javaslatot nyújtottunk 
be, hogy ne lehessen belekötni abba, hogy részletszabályokban esetleg a kormány 
máshogy szeretné szabályozni. Arról van szó, hogy érvényességi kellékként 
szeretnénk szabályozni bizonyos közpénzekről szóló szerződések esetében a 
nyilvánosságra hozatalt, legyen ez egy beépített mechanizmus, ami ezeknél a 
szerződéseknél működik. Nyilvánvalóan a jövőre nézve ez könnyű, mert mindig föl 
kell tenni majd az internetre, és csak akkor lehet érvényes egy ilyen szerződés, hogyha 
ez megtörténik.  

Arra is felhívnánk a kormányt, hogy az üzleti titok fogalmát a Ptk.-ban a régi 
szabályok szerint fogalmazza meg, és ne lehessen e mögé bújtatni a közpénzeknek sok 
esetben sajnos az ellopását. Illetőleg december 31-ig felhívná az Országgyűlés a 
kormányt, hogy hozzon létre egy olyan internetes felületet, ahol egyszerűen, könnyen 
nyilvánosságra hozhatóak ezek a szerződések. Erről szól a javaslat. Szerintem minden 
jóérzésű képviselő támogathatja. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A vitát megnyitom. (Jelentkezések.) Bárándy 

Gergely! 
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DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP): Köszönöm szépen. Én is nagyon rövid 
leszek, elnök úr. Minden olyan javaslatot, amely a közpénzek elköltésének 
átláthatóságát segíti, támogatjuk, így ezt is támogatni fogjuk. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Vas Imre! 
 
DR. VAS IMRE (Fidesz): Köszönöm szépen. Az új polgári törvénykönyv 

elfogadásakor ezek a szabályok átkerültek az információs önrendelkezésről szóló 
2011. évi CXII. törvénybe, a 27. §-ába. Egyébként szerintem annak idején, mikor ezt 
bevezették, akkor sem volt helyes, hogy a polgári törvénykönyvbe kerültek be ezek a 
szabályok. Tehát a mindenkori infotörvényben ezek jobb helyen vannak. Köszönöm.  

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

(Nincs jelzés.) Ha nem, a vitát lezárom és átadom a szót az előterjesztőnek. 
 
DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik): Köszönöm, elnök úr. Csak röviden. Csak 

részben kerültek át ezek a szabályok, illetve az elmúlt időszakban, nyár elején a 
Fidesz-KDNP többségű Országgyűlés jelentősen lerontotta. Most nem mennék bele 
részletesen, önök is tudják, tökéletesen látják, nyilvánvalóan lehet csikicsukizni, de 
mindenki tudja, miről szólt az a javaslat, miközben előbb egy nem is, talán 2-3 héttel 
korábban egy EU-s irányelv átültetése kapcsán meg előremutató lépések is történtek. 
Nyilvánvalóan ez kötelező volt, mármint az EU-irányelv átültetése. Azt hiszem, hogy 
mivel ez egy határozati javaslat, ezért a kormánynak nagyfokú szabadságot adna, 
mindenképpen kérem, hogy támogassák. Köszönöm. 

 

Szavazás a tárgysorozatba vételről 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Szavazunk. Ki támogatja a tárgysorozatba vételt? 
(Szavazás.) 4 igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) 7 nem. Elvetettük. 

Egyebek 

Napirendi pontjaink végére értünk. Az Egyebekben annyit szeretnék mondani, 
hogy jövő héten, meg nem határozható időpontban, kedd és péntek között valamikor 
ülést fogunk tartani. Köszönöm szépen. 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 8 óra 55 perc)  
  

Dr. Vitányi István 
a bizottság alelnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Földi Erika 


