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Napirendi javaslat  

 

1. A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény, 
valamint a hatósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény módosításáról 
szóló törvényjavaslat (T/7406. szám)  
(Csizi Péter, Bánki Erik (Fidesz) képviselők önálló indítványa)  
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapán)  
(Kijelölt bizottságként) 

2. A választójoggal nem rendelkező személyek nyilvántartásával kapcsolatos 
egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat (T/7394. szám)  
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján)  
(Kijelölt bizottságként) 

3. A lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, 
vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. 
törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló törvényjavaslat 
(T/7409. szám)  
(Vantara Gyula (Fidesz) és képviselőtársai önálló indítványa)  
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján)  
(Kijelölt bizottságként) 

4. Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól 
szóló törvényjavaslat (T/7392. szám)  
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján)  
(Kijelölt bizottságként) 

5. Magyarország Alaptörvényének hatodik módosításáról címmel benyújtott 
törvényjavaslat (T/7471. szám)  
(Vona Gábor (Jobbik), Apáti István (Jobbik), Z. Kárpát Dániel (Jobbik), dr. 
Staudt Gábor (Jobbik) képviselők önálló indítványa  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről)  
 

6. Egyebek   
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Az ülés résztvevői  

A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: Dr. Rubovszky György (KDNP), a bizottság elnöke, valamint 
  
 
Budai Gyula (Fidesz), a bizottság alelnöke  
Dr. Vas Imre (Fidesz), a bizottság alelnöke  
Dr. Répássy Róbert (Fidesz)  
Varga József (Fidesz)  
Teleki László (MSZP)  
Apáti István (Jobbik)  
Dr. Staudt Gábor (Jobbik)  
 

Helyettesítési megbízást adott   
Demeter Zoltán (Fidesz) dr. Répássy Róbertnek (Fidesz)  
Dr. Vitányi István (Fidesz) dr. Rubovszky Györgynek (KDNP)  
Vigh László (Fidesz) Varga Józsefnek (Fidesz)   
 

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

Meghívottak 

Hozzászóló   
Z. Kárpát Dániel (Jobbik) országgyűlési képviselő  
Dr. Völner Pál államtitkár (Igazságügyi Minisztérium)  
Magyariné dr. Nagy Edit helyettes államtitkár (Belügyminisztérium) 
Dr. Kunfalvi Zoltán főosztályvezető (Nemzeti Fejlesztési 
Minisztérium)  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 5 perc)  

Az ülés megnyitása, a napirend elfogadása 

DR. RUBOVSZKY GYÖRGY (KDNP), a bizottság elnöke, a továbbiakban 
ELNÖK: Tisztelettel köszöntöm a bizottság megjelent tagjait, a bizottság 
munkatársait és mindenkit, aki figyelemmel kíséri a munkánkat. Megkülönböztetett 
tisztelettel köszöntöm az Eötvös Loránd Tudományegyetem joghallgatóit, akik meg 
kívánják hallgatni a bizottsági ülésünket. Jó munkát kívánok nekik is. 

Tisztelt Bizottság! Mielőtt a napirendre térnénk, indítványoznám, hogy az 
írásban kiosztott napirendi pontok közül az egyebeket vegyük elsőnek. Rögtön meg 
fogom indokolni, ha szükséges, hogy miért. Szeretnék egy ügyrendi határozatot 
hozatni a bizottsággal arra vonatkozóan, hogy ha bármely minisztérium vagy 
társszervezet arra kéri a bizottságot, hogy nyújtson be módosító indítványt, erre 
szabjunk egy határidőt. Erre a határidőre nekem nagyon jó mankónak tűnik a 
Törvényalkotási bizottság, amely azt mondja, hogy a bizottsági ülést megelőző 
munkanap 16 órájáig. Amit azért nem így tartanék fenn, de a lényeg az, hogy ezzel 
indoklom, hogy az egyebek napirendi pont kerüljön előre. Egyébként egyéb módosító 
indítványt a napirenddel kapcsolatban nem kaptam.  

Szeretném a határozathozatal előtt tájékoztatni a bizottságot, hogy Varga 
József képviselő úr helyettesíti Vigh László képviselőtársunkat, Répássy Róbert 
képviselő úr helyettesíti Demeter Zoltán képviselőtársunkat, én pedig Vitányi István 
alelnök urat helyettesítem. Ezzel a helyettesítéssel a bizottság határozatképes. 

Tehát a napirenddel kapcsolatban kérem ezt az ügyrendi szavazást, hogy 
cseréljük meg a sorrendet, egyébként az írásbelivel egyezően tartom fenn a napirendi 
javaslatomat. Kérdezem, van-e hozzászólás. (Dr. Staudt Gábor jelentkezik.) Staudt 
Gábor képviselő úrnak adok szót. 

 
DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik): Köszönöm, elnök úr. Tisztelt Bizottság! 

Valóban egyetértünk azzal, hogy egy határidőt szabjunk. Annyiban vagyok most 
gondban, hogy ha az egyebekben ezt megtárgyaljuk, ez a mai napirendet is érintheti, 
például az első napirendi pont a kiküldöttek alapján a csődeljárásról szóló törvény, ez 
is már ebbe esik, hogy láttuk a javaslatokat, amelyek érdemi módosításokat 
tartalmaznak. Tehát nehezen látom ezt most megtárgyalhatónak. De egyébként azt, 
amit az elnök úr elmondott, támogatni fogjuk. De a napirend szavazásánál, ha ezek 
most rajta maradnak, csak tartózkodni fogunk, mert már érinti a probléma a mai 
munkarendünket. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Képviselő úr, én nem teszek olyan indítványt, hogy visszamenő 

hatállyal legyen érvényes egy… (Dr. Staudt Gábor: Volt már ilyen!) Volt, de én nem 
erre teszek javaslatot. Arra teszek javaslatot, hogy a mai napirenddel kapcsolatban 
lesz, ami magyarázatul szolgál, lesz, amit még meg fogunk tárgyalni, de minden 
körülmények között a következő üléstől kezdődően lépne hatályba ez az általam 
előterjesztett javaslat, ha ezt a bizottság elfogadja.  

Kérem, hogy először döntsünk a sorrendről és utána a napirendet kell 
elfogadni. Tehát kérdezem, hogy ki az, aki támogatja azt, hogy először ez az ügyrendi 
határozat szülessen meg és utána tárgyaljunk a napirendekről. Aki ezt támogatja, 
kérem, kézfelemeléssel szavazzon! (Szavazás.) Megállapítom, hogy a bizottság 
egyhangúlag elfogadta. 

Kérdezem, hogy az így módosított napirendet elfogadja-e a bizottság. Aki 
elfogadja, kérem, kézfelemeléssel szavazzon! (Szavazás.) Kilenc igen szavazat. Ki van 
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ellene? (Senki sem jelentkezik.) Ki tartózkodik? (Szavazás.) Két tartózkodás mellett a 
bizottság elfogadta.  

Egyebek 

Tisztelettel tehát az történt, hogy a titkárság a legkörültekintőbben járt el 
véleményem szerint. Volt olyan módosító indítvány, amit fel tudtak dolgozni a 
bizottsági ülésig, azt megtették, de van olyan módosító indítvány, amelyet nem. A 
csődtörvénnyel kapcsolatban a Bírósági Hivatal egy 8 oldalas anyagot küldött meg és 
kérte, hogy a bizottság adja be bizottsági indítványként. Ezt, mivel ma 8 óra után 
érkezett, már nem tudták feldolgozni. Azért kérem, hogy erre figyelemmel hozzuk 
meg azt a döntést, hogy a bizottsági ülést megelőző munkanapon a munkaidő végéig 
fogadjuk be az ilyen indítványokat, különben nem vállaljuk az indítványok 
teljesítését. Tegyük félre a Bírósági Hivatal dolgát. Annyit tudok tenni, hogy most 
továbbítom ezt a hozzám érkezett indítványt a Törvényalkotási bizottságnak és majd 
ők eldöntik, hogy kívánnak-e ebből valamit érvényesíteni vagy sem. Ezzel az ügyrendi 
javaslat fölött nyitok vitát. Kérdezem, hogy ki kíván hozzászólni. (Jelzésre.) Staudt 
Gábor képviselő úrnak adok szót. 

 
DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik): Elnök úr, egyetértünk a javaslattal. Egy 

dologgal szeretném a jegyzőkönyv kedvéért kiegészíteni. Lesz olyan ugyanis, hogy 
valami mégis később érkezik be. Kérem, hogy akkor azt a szakértőink és képviselőink 
felé azonnal továbbítsák, hogy fel tudjunk rá készülni. Tehát ha mégis csúszás van, 
vagy ezt az előterjesztett ügyrendünket mégis átlépi egy javaslat határidőben, akkor 
azt kaphassuk meg minél előbb, akár félórával az ülés előtt, az is jobb, mint rögtön az 
ülésen szembesülni vele. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Ha az ügyrendi javaslatomat elfogadja a bizottság, a titkárság vissza 

fogja utasítani ezeket az előterjesztéseket, és akkor ilyen előterjesztés nem lesz. Ezzel 
tudom biztosítani azt, hogy a bizottsági ülés előtt minden képviselő az összes 
bizottságot érintő irathoz hozzájusson. Vas Imre alelnök úrnak adok szót. 

 
DR. VAS IMRE (Fidesz), a bizottság alelnöke: Hogy egyértelmű legyen. Tehát 

nyilvánvalóan akkor ez a tilalom nem vonatkozik, mondjuk, olyan technikai 
módosításra, mint például egy helyesírási hiba. A Törvényalkotási bizottságnál is 
találunk ilyet. Tehát ez csak az érdemi módosításokra vonatkozik. Mondok egy példát. 
Például a TAB-ülésen egyszer a polgárőrtörvénynél felmerült, hogy hatósági mellényt 
írtak a láthatósági mellény helyett. Ilyen biztosan lesz még, amit szóban is akár ki kell 
javítani. 

 
ELNÖK: Tisztelt Bizottság! Azt javaslom, hogy ha eltérő, sürgős és indokoltnak 

látszó indítvány mégis megérkezik, azt a bizottság csak akkor fogadja be, ha a 
bizottság e fölött dönt és elfogadja. Tehát nem fogom egyénileg mérlegelni, hogy ki az 
érdemi döntést támadja, ki a technikai dolgokat, mert tudniillik nem tudunk rá 
felkészülni. Staudt Gábor képviselő úrnak adok szót. 

 
DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik): Köszönöm. Csak akkor megint ott vagyunk, 

ahol a part szakad. Erre mondtam az előbb, hogy ha mégis érkezik, akkor kapjuk meg. 
Az elnök úr azt mondta, hogy akkor ide sem jön. Azt akartam mondani, hogy akkor 
fejet hajtok az elnök úr előtt, ha ez mindig vissza lesz dobva, de Vas képviselőtársam 
rögtön megnyitotta a kiskaput.  
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Egyébként azt szeretném elmondani, hogy a TAB előtt, Vas 
képviselőtársamnak mondom, kérem, figyeljen, a technikai módosításokat, 
elírásokat, nyelvtani módosításokat még meg lehet tenni. Tehát ez a bizottság nem az 
a bizottság, amely a vessző, meg a pont és mindenféle ilyesmi javítgatásokat megteszi, 
hanem az érdemi módosító javaslatok megtárgyalását teszi meg és utána a TAB elé 
valóban az utolsó pillanatig, ha technikai módosító van, be szokott jönni. Egyébként 
hozzáteszem, hogy sok esetben ott is vita van, hogy mi a technikai és mi nem. Talán a 
képviselőtársam emlékszik, amikor a legutóbbi ülésen, illetve az ülés után vitát 
folytattunk Gulyás elnök úrral. Van egy népi sport, hogy kölcsönösen mindenki 
próbálja jégre vinni a másikat, hogy mi a technikai és mi nem. Tehát az elnök úr 
eredeti javaslatával értek egyet, főleg, hogy a különböző korrekciókra még a 
Törvényalkotási bizottság előtt is van mód. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Répássy Róbert képviselő úrnak adom meg a szót. 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT (Fidesz): Elnök úr, mivel már csak 45 percünk maradt 

az érdemi munkára, ezért röviden szeretnék hozzászólni. Szerintem ennek a mostani 
döntésünknek a házszabállyal összhangban kell lennie. Tehát amennyiben a 
házszabály szerint van lehetőség későbbi időpontban is benyújtani módosító 
javaslatot, akkor nyilvánvalóan ez a mostani döntésünk a házszabállyal ellentétes lesz. 
(Dr. Staudt Gábor: És mit mond a házszabály?) Én nem tudom pontosan felidézni, 
hogy a házszabály szerint meddig kellene benyújtani, az a gyanúm, hogy nem szab 
ilyen korlátot, hogy meddig lehet egy módosító javaslatot benyújtani. De ha mégis 
van ilyen korlát, azzal adekvát legyen a mi döntésünk. 

 
ELNÖK: Képviselő úr, ezzel kapcsolatban engedjen meg egy megjegyzést. 

Egyetlen esetben sem érkezett önálló módosító indítvány. Minden esetben olyan 
kérés érkezett az Igazságügyi bizottsághoz, hogy szíveskedjen ilyen és ilyen módosító 
indítványt előterjeszteni. (Dr. Staudt Gábor: A saját nevében, így van!) Ezzel a 
kérdéssel a házszabály nem foglalkozik, és mivel a Törvényalkotási bizottság ezt 
megszabta magának, az ő ügyrendjükből vettem ki ezt az ötletet. Eszerint javaslom, 
hogy kellően fel tudjon készülni a bizottság, hogy az arra való megfelelő idő okán 
kössük ki, hogy csak akkor vagyunk hajlandók bárkinek a kérésére módosító 
indítványt előterjeszteni, ha erre megvan a kellő felkészülési idő. Répássy Róbert! 

 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT (Fidesz): Ezt úgy tudnám elfogadni, elnök úr, hogy 

kivéve, ha a bizottság tagjától érkezik módosító indítvány, mert ha a bizottság tagjától 
érkezik módosító indítvány, akkor azt házszabályszerű időben lehet még 
előterjeszteni. Mert most arról beszélünk, hogy mi van akkor, ha valaki kérést 
fogalmaz meg a bizottsághoz. (Dr. Staudt Gábor: Akkor majd a nevetekre veszitek!) 
Hát, ezt akartam mondani. Ne játsszunk egymással, mert gyakorlatilag innentől 
kezdve a kormány ide fogja adni nekem a módosító javaslatát és én be fogom nyújtani 
természetesen, ha egyetértek vele. Ez így volt mindig is és a jövőben is így lesz. Az 
elmúlt 25 évben így volt. (Dr. Staudt Gábor: Akkor duplastrómanos lesz!) 

 
ELNÖK: Staudt Gábor képviselő úrnak adok szót. 
 
DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik): Köszönöm. Tényleg csak nagyon röviden, mert 

érdemi napirendi pontok vannak.  
Répássy államtitkár úr, nem azt szeretném, hogy duplastrómanos játékot 

játsszunk! Az elnök úrnak igaza van. Ha valaki a bizottság nevében azt kéri, hogy a 
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bizottság a saját nevében nyújtsa be a módosítót, akkor küldje be időben. Azon nem 
segít, ha ideküldik egy perccel előtte, ha már nem a bizottság lesz kvázi a stróman, 
hanem Répássy Róbert is, aki majd elküldi a bizottságnak. Ez nem segít a helyzeten, 
tehát az elnök úr eredeti javaslatát támogatjuk. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Tisztelettel én nem tudom feloldani ezt az ellentmondást. Úgyhogy 

azt kérem, hogy ezt az elvi döntést hozzuk meg, aztán esetleg eseti döntéssel szükség 
esetén el lehet ettől térni. Nincs jobb javaslatom. Elviekben azt kérem, hogy a 
bizottsági titkárság legyen felhatalmazva egy ilyen döntésünkkel arra, hogy az 
elkésetten érkezett indítványokat visszaküldje. Nem is ez a lényeg, hogy vissza 
akarom küldetni, hanem az a lényeg, hogy megkérem a titkárságot, hogy az összes 
érintett hivatalnak, szervnek ezt a bizottsági döntést most sürgősen küldje meg, hogy 
legyen idő erre felkészülni. Nem tudom, ez így elfogadható-e, hogy általánosságban 
abban állapodunk meg, hogy… (Dr. Vas Imre: De a bizottság ettől eltérhet!) Tessék? 
(Dr. Vas Imre: Arról volt szó, hogy a bizottság ettől eltérhet.) Egy általános 
állásfoglalástól a bizottság mindig eltérhet, házszabálytól való eltérés is létezik. 

Kérdezem a bizottságot, hogy van-e valaki, aki módosítani kívánja az én 
általánosságban előterjesztett indítványomat. (Senki sem jelentkezik.) Ilyen nincs. 
Kérdezem, ki támogatja, hogy ez a döntés szülessen meg a bizottságban. (Szavazás.) 
Nyolc igen szavazat. Ki nem támogatja? (Senki sem jelentkezik.) Ki tartózkodott? 
(Szavazás.) Három tartózkodással a bizottság elfogadta. (A képviselők egymással 
beszélgetnek.) Türelmet kérek és kérem, hogy szíveskedjen a bizottság abbahagyni 
ezeket a magántrécseléseket! 

A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX 
törvény, valamint a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. 
törvény módosításáról szóló T/7406. számú törvényjavaslat 
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján) 

Megkezdenénk az érdemi munkát, az első napirendi pontunk a csődeljárásról 
és a felszámolási eljárásról szóló törvény, 7406. szám alatt előterjesztett módosítására 
vonatkozik az eljárásunk. Vas Imre alelnök úr az előterjesztő. Kunfalvi Zoltán 
főosztályvezető urat tisztelettel köszöntöm. Két dologban kell döntenünk. Egyszer van 
egy felkérés a bizottság felé, hogy terjesszünk elő módosító indítványt, ez kiosztásra 
került, de előbb arról kell döntenünk, hogy a 7406. számú törvényjavaslat a 
házszabály 44-45. §-aiban foglalt előírásoknak megfelel-e. A főosztályvezető urat 
kérdezem, hogy tud-e ebben nyilatkozni. 

 
DR. KUNFALVI ZOLTÁN főosztályvezető (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): 

Igen. A házszabály előírásainak megfelel a módosító indítvány. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A minisztérium szerint megfelel. Az előterjesztő 

szerint? 
 
DR. VAS IMRE (Fidesz) előterjesztő: Az előterjesztők álláspontja szerint is 

megfelel a házszabály rendelkezéseinek. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Tisztelt Bizottság! Azt az indítványt terjesztem elő, 

hogy a bizottság állapítsa meg, hogy a 7406. szám alatt előterjesztett törvényjavaslat a 
házszabályi feltételeknek megfelel. Aki ezt támogatja, kérem, kézfelemeléssel 
szavazzon! (Szavazás.) Megállapítom, hogy 10 igen szavazat. Ki van ellene? 
(Szavazás.) Egy nem szavazat. 
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Tisztelt Bizottság! Következik az előterjesztő indítványa, hogy a 8 pontban 
foglaltak szerint terjesszük be az Országgyűlésnek a módosító indítványunkat. 
Kérdezem az előterjesztőt, kívánja-e indokolni. Megadom a szót. 

 
DR. VAS IMRE (Fidesz) előterjesztő: Köszönöm szépen. Az 1., 2., 3., 4. 

módosító indítványok abszolút technikaiak. Az 5. pontban azt teszi lehetővé a 
javaslat, hogy a zálogtárgy értékesítésének bevételéből 1 százalékot az irattárolásra 
lehessen fordítani. A 6. pontnál pedig a bírósági végrehajtási törvényt kívánja úgy 
módosítani, hogy bizonyos esetekben meg kelljen szüntetni a végrehajtást, ha a 
kötelezettséget már teljesítették. Illetve a 7. és 8. is pont is abszolút technikai 
módosítást tartalmaz. Kérem, támogassák a módosító indítvány benyújtását. 
Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Most a kormányt kérdezem meg. Ha lehet, mind a 8 ponttal 

kapcsolatban szíveskedjen nyilatkozni! 
 
DR. KUNFALVI ZOLTÁN főosztályvezető (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): 

Tisztelt Bizottság! Tárcaálláspontról tudok nyilatkozni. Valamennyi módosító 
javaslatot támogatja a tárca. 

 
ELNÖK: A következőt indítványozom. A 8 pontot együtt vitassuk meg és egy 

határozatot hozzunk. Aki ezt az ügyrendi javaslatot elfogadja, kérem, szavazzon! 
(Szavazás.) Megállapítom, hogy 9 igen szavazat. Ki van ellene? (Senki sem 
jelentkezik.) Ki tartózkodott? (Szavazás.) Két tartózkodással elfogadtuk. Akkor 
megnyitom a vitát. Staudt Gábor képviselő úrnak adok szót. 

 
DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik): Köszönöm, elnök úr. Nagyon rövid leszek. 

Azért fogunk tartózkodni a szavazáson, mert nem tudtuk kellőképpen átnézni, de 
egyébként kiderült számomra, hogy a 8. javaslat nem technikai, hiszen a folyamatban 
lévő végrehajtási eljárásokban is alkalmazni kell, ami nem tűnik csupán technikai 
dolognak. De ha nem másfél percünk lett volna átnézni és esetleg a témafelelőssel is 
tudtunk volna egyeztetni, akkor lehet, hogy alaposabban meg tudtuk volna nézni, 
úgyhogy tartózkodni fogunk. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. További hozzászólás? (Dr. Vas Imre jelentkezik.) 

Megadom a szót Vas Imre alelnök úrnak. 
 
DR. VAS IMRE (Fidesz) előterjesztő: Köszönöm szépen. Csak zárásként 

mondom, hogy az eljárási törvényeknél, legyen ez polgári eljárás, büntetőeljárás, 
szabálysértési eljárás, alapelv hogy az eljárási szabályokat a folyamatban lévő ügyekre 
is alkalmazni kell. Ez a 8. módosítás ezt teszi egyértelművé. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Határozathozatal következik. Kérdezem, hogy ki 

támogatja az előterjesztést, hogy a bizottság ezt a 8 pontban foglalt indítványt 
előterjessze. (Szavazás.) Megállapítom, hogy 8 igen szavazat. Ki van ellene? 
(Szavazás.) Egy ellenszavazat. Ki tartózkodott? (Szavazás.) Két tartózkodással a 
bizottság elfogadta, tehát benyújtja ezt a módosító indítványt. Ezzel a 7406. számú 
törvényjavaslat részletes vitáját lezárom. 
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A választójoggal nem rendelkező személyek nyilvántartásával 
kapcsolatos egyes törvények módosításáról szóló T/7394. számú 
törvényjavaslat (Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján) 

Következik a választójoggal nem rendelkező személyek nyilvántartásával 
kapcsolatos törvény módosítása 7394. számon. Itt is két kérdésről kell dönteni. 
Először is tisztelettel köszöntöm dr. Völner Pál államtitkár urat a bizottsági ülésen. 
Államtitkár úr, az első kérdésem az lenne, hogy az előterjesztett eredeti 
törvényjavaslat megfelel-e a házszabályi feltételeknek. Kérem, nyilatkozzon!  

 
DR. VÖLNER PÁL államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): Megfelel. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Az államtitkár úr álláspontja az, hogy megfelel. Én 

is ezt a határozati javaslatot terjesztem elő, hogy a bizottság állapítsa meg, hogy a 
7394. számú törvényjavaslat a házszabály 44-45. §-aiban foglalt feltételeknek 
megfelel. Aki ezt támogatja, kérem, szavazzon! (Szavazás.) Megállapítom, hogy 10 
igen szavazat. Ki van ellene? (Szavazás.) Egy ellenszavazat. Akkor tartózkodásról szó 
sem lehet.  

Az előterjesztő indítványozza, hogy 6 pontban abszolút technikai jelleggel, 
technikai tartalommal nyújtsunk be módosító indítványt. Indítványozom, hogy a 6 
pontról egyben tárgyaljunk. Az a kérésem az államtitkár úrhoz, hogy csak azt a 
megjegyzést szíveskedjen megerősíteni, hogy igazából csak technikai dolgokról van 
szó. 

 
DR. VÖLNER PÁL államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): Valóban technikai 

dolgokról van szó. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Megnyitom a vitát. Ki kíván hozzászólni? (Senki 

sem jelentkezik.) Jelentkezőt nem látok, a vitát lezárom és nincs mire válaszolni.  
Tisztelt Bizottság! Indítványozom, hogy ezt a 6 pontban lévő előterjesztői 

felkérést teljesítve a bizottság nyújtsa be ezeket a módosító indítványokat. Aki ezt 
támogatja, kérem, szíveskedjen szavazni! (Szavazás.) Megállapítom, hogy 10 igen 
szavazat. Ki van ellene? (Szavazás.) Egy nem szavazat. Tisztelt Bizottság! Ezzel a 
napirendi pont részletes vitáját lezárom. 

A lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, 
vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi 
CCVI törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 
T/7409. számú törvényjavaslat (Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a 
alapján) 

Következő napirendi pontunk a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról 
előterjesztett 7409. számú törvényjavaslat. Itt is a kormány részéről Völner Pál 
államtitkár úr van jelen. Az előterjesztők részéről pedig Vas Imre képviselő úr. 
Először is arról kell nyilatkoznia az előterjesztőnek, hogy a házszabályi előírásoknak 
megfelel-e a törvényjavaslat.  

 
DR. VAS IMRE (Fidesz) előterjesztő: Az előterjesztők álláspontja szerint 

megfelel a házszabály rendelkezéseinek. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A kormány képviselőjét is kérem, hogy 

nyilatkozzon. 
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DR. VÖLNER PÁL államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): Igen, megfelel. 
 
ELNÖK: Azt az indítványt terjesztem elő, hogy állapítsa meg a bizottság, hogy 

az előterjesztés a házszabályi előírásoknak megfelel. Aki ezt támogatja, kérem, 
kézfelemeléssel szavazzon! Megállapítom, hogy ez egyhangú.  

A háttéranyagunk megtárgyalása következik. Ez 34 pontból áll, de hála a 
jóistennek nagyon sok összefüggéssel. Az 1. pont rögtön összefügg a 4., 7., 11, 16., 18-
21., 23-30., 32., 33. pontokkal. Ezekről együtt kell tárgyalnunk. Kérdezem az 
előterjesztőt, hogy mi a véleménye az 1. pontról és az összefüggő pontokról. 

 
DR. VAS IMRE (Fidesz) előterjesztő: Az előterjesztők nem támogatják. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem az államtitkár urat, hogy nyilatkozik-e 

ebben a kérdésben. 
 
DR. VÖLNER PÁL államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): Tárcaálláspontot 

tudunk közölni, nincs kormányálláspont. Az 1-16. pontokat nem támogatjuk. A 17. és 
a 22. pont tekintetében… 

 
ELNÖK: Nincs benne az összefüggésekben, államtitkár úr! Oda fogunk jutni. 

(Dr. Völner Pál: Akkor nem támogatjuk.) Most csak az 1. pontról van szó és ezzel 
összefüggésben a 4., 7., 11., 16., 18-21., 23-30., 32., 33. pontokról. Tehát amit említett 
az államtitkár úr, az nincs benne. Ezeket nem támogatja a minisztérium. (Z. Kárpát 
Dániel megérkezik.) Kérdezem a bizottságot, kíván-e valaki hozzászólni. (Senki sem 
jelentkezik.) Hozzászólót nem látok. Kérdezem a bizottságot, ki támogatja az 1. pontot 
az összefüggésekkel. (Szavazás.) Megállapítom, hogy 1 igen szavazat. Ki nem 
támogatja? (Szavazás.) Nyolc nem szavazat. Ki tartózkodott? (Szavazás.) Két 
tartózkodással a bizottság nem fogadta el. 

A 2. pontban Tóbiás József képviselő úr módosító indítványa. Kérdezem az 
előterjesztőt! 

 
DR. VAS IMRE (Fidesz) előterjesztő: Az előterjesztők nem támogatják. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Kérdezem a minisztériumot! 
 
DR. VÖLNER PÁL államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): A tárca álláspontja, 

hogy nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: A tárca sem támogatja. Mondhatom azt, államtitkár úr, hogy csak a 

17. és a 22. pontot támogatják, a többit nem, mert akkor nem fogom mindig 
megkérdezni, hanem ezt akkor an bloc elfogadtuk. Jó? 

 
DR. VÖLNER PÁL államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): Igen. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. 
 
DR. VAS IMRE (Fidesz) előterjesztő: Az előterjesztők is csak a 17. és a 22. 

pontban Mirkóczki képviselő úr módosító indítványát támogatják. A többit nem. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ezzel gyorsítottuk az eljárást. Kérdezem, hogy a 

bizottság tagjai a 2. pont kapcsán kívánnak-e hozzászólni.  
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DR. VÖLNER PÁL államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): A 17. és a 22. 

pontot tartalmilag támogatjuk, de további pontosításokat majd szükségesnek tartunk.  
 
ELNÖK: Az is nemnek minősül. Tehát így, ahogy most előttünk fekszik…  
 
DR. VÖLNER PÁL államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): Ebben a formában 

nem. (Dr. Répássy Róbert: A vitában majd részt veszek!) 
 
ELNÖK: Jó, ha odakerülünk a 17. és 22. ponthoz, ezt pontosítjuk. 
Kérdezem, hogy a 2. pontot ki támogatja? (Szavazás.) Egy igen szavazat. Ki 

nem támogatja? (Szavazás.) Nyolc nem szavazat. Ki tartózkodott? (Szavazás.) Két 
tartózkodás. 

A 3. pontban Schiffer András képviselő úr módosítása. Kérdezem, ki kíván 
hozzászólni? (Senki sem jelentkezik.) Sem az előterjesztő, sem a tárca nem támogatja. 
Most határozathozatal következik. Ki támogatja a 3. pontot? (Szavazás.) Egy igen 
szavazat. Ki nem támogatja? (Szavazás.) Nyolc nem szavazat. Ki tartózkodott? 
(Szavazás.) Két tartózkodással a bizottság elutasította. 

A 4. ponton túlvagyunk. 
Az 5. pontban szintén Schiffer András és Ikotity István képviselő urak 

módosító indítványa. Ezt sem az előterjesztő, sem a kormány nem támogatja. Ki 
kíván hozzászólni? (Senki sem jelentkezik.) Jelentkezőt nem látok. Ki támogatja? 
(Szavazás.) Ilyet sem látok. Ki nem támogatja? (Szavazás.) Nyolc nem szavazat. Ki 
tartózkodott? (Szavazás.) Három tartózkodással a bizottság nem fogadta el. 

A 6. pontban Schiffer András képviselő úrnak van módosító indítványa. 
Kérdezem, hogy ki kíván hozzászólni. (Senki sem jelentkezik.) Jelentkezőt nem látok. 
Támogató nincs? (Senki sem jelentkezik.) Akkor ki tartózkodik? (Szavazás.) Ilyen 
sincs. Ki van ellene? (Szavazás.) Kilenc ellenszavazat.  

A 7. pontot megtárgyaltuk. 
A 8. pontban Schiffer András képviselő úr indítványa összefüggésben a 12. és 

15. pontokkal. Kérdezem a bizottságot, ki kíván hozzászólni. (Senki sem jelentkezik.) 
Jelentkezőt nem látok. Azt kérdezem, hogy ki támogatja. (Szavazás.) Egy igen 
szavazat. Ki nem támogatja? (Szavazás.) Nyolc nem szavazat. Ki tartózkodott? 
(Szavazás.) Két tartózkodással a bizottság nem fogadta el. 

A 9. pontban Ikotity István képviselő úr adott be módosítást. Kérdezem, hogy 
ki kíván hozzászólni. (Senki sem jelentkezik.) Jelentkezőt nem látok. Ki támogatja? 
(Szavazás.) Egy igen szavazat. Ki nem támogatja? (Szavazás.) Nyolc nem szavazat. Ki 
tartózkodott? (Szavazás.) Két tartózkodás. 

A 10. pontban Schiffer András képviselő úr kér módosítást, amely az én 
olvasatom szerint a 9/d. pont teljes 3. alpontja elhagyását indítványozza. Kérdezem, 
hogy ki kíván hozzászólni. (Senki sem jelentkezik.) Jelentkezőt nem látok. Ki 
támogatja? (Szavazás.) Ilyet sem látok. Ki nem támogatja? (Szavazás.) Kilenc nem 
szavazat. Ki tartózkodott? (Szavazás.) Két tartózkodás. 

A 12. ponton túlvagyunk. 
A 13., 14. és 31. pontok összefüggnek. Kérdezem, ki kíván hozzászólni. (Senki 

sem jelentkezik.) Ilyet nem látok. Akkor határozathozatal következik. Kérdezem a 
bizottságot, hogy a 13. pontot az előbb ismertetett összefüggéssel ki támogatja. 
(Szavazás.) Támogatót nem látok. Ki nem támogatja? (Szavazás.) Nyolc nem 
szavazat. Ki tartózkodott? (Szavazás.) Három tartózkodással a bizottság nem fogadta 
el. 

A 14. és 15. ponton túlvagyunk. 
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Most jön a 17. pont. Itt van a vita, hogy tartalmilag támogatjuk, de így nem. 
 
DR. VÖLNER PÁL államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): Ténylegesen 

támogatjuk, csak lehet, hogy TAB ülésen módosítást kérünk. 
 
ELNÖK: Vas Imre alelnök úrnak adok szót. 
 
DR. VAS IMRE (Fidesz) előterjesztő: Az előterjesztők támogatják. Egyébként 

majd a TAB-ülésen ezt pontosítani kell. 
 
DR. VÖLNER PÁL államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): Tehát a tárca is 

támogatja. 
 
ELNÖK: Tehát a tárca is ilyen feltételekkel támogatja. (Dr. Vas Imre: De a 

tartalmával az előterjesztők mindenképpen egyetértenek, csak - mondom - TAB-on 
ezt pontosítani kell.) Két jelentkező van, Staudt Gábor és Répássy Róbert. Staudt 
Gábor képviselő úrnak adok szót. 

 
DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik): Úgy gondolom, hogy ezt most támogatnia kell 

a bizottságnak és TAB-on majd módosító javaslattal lehet esetleg ezt orvosolni. 
Remélem, Répássy Róbert államtitkár úr is ezt fogja mondani. Bízom benne. 

 
ELNÖK: Répássy Róbert! 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT (Fidesz): Elnök úr, nincs előttem az eredeti módosító 

javaslat, csak a háttéranyag. A 11. § (1) bekezdés az egyházi jogi személyről szól. Ha 
ide beilleszkedik a helyére ez a szakasz, akkor gondolom, az egyházi jogi személy 
szabályai… (Elnök: Odaadom! - A képviselő kap egy iratot. - Olvassa.) Köszönöm 
szépen. Rendben van, az eredeti módosító javaslatból kiderül, hogy ezt a bekezdést 
pluszként, kiegészítésként kívánja Mirkóczki képviselő úr a törvényjavaslatba 
behozni. Ez azért fontos, mert egyébként elvesznének az egyházi jogi személyre 
vonatkozó szabályok, de most már látom, hogy ez kiegészítő szabály. Csak ezt 
akartam tisztázni. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A tárca álláspontján túlvagyunk. Kérdezem, hogy 

ki támogatja a bizottság részéről. (Szavazás.) Megállapítom, hogy 10 igen szavazat. Ki 
nem támogatja? (Szavazás.) Ilyet nem látok. Ki tartózkodott? (Szavazás.) Egy 
tartózkodás mellett a bizottság ebben a formában elfogadta, tudomásul veszi, hogy a 
későbbiek során módosítás szükséges lehet. 

Tisztelt Bizottság! Következik a 22. pont. Emlékeztetőül mondom, hogy a 
kormány is és az előterjesztő képviselője is úgy nyilatkozott, hogy a 22. pontban 
foglalt módosító indítványt támogatja. Kérdezem a bizottságot, kíván-e valaki 
hozzászólni. (Senki sem jelentkezik.) Pontosításként azt kérdezem, hogy erre is 
vonatkozik a 17. ponttal kapcsolatos… (Dr. Vas Imre: Igen.) Tehát itt is az van, hogy 
egy tartalmi támogatás van és majd a jogalkotás későbbi fázisában lesz a pontosítás. 
Hozzászólásra jelentkezést nem látok. Kérdezem, hogy ki támogatja a bizottság 
részéről. (Szavazás.) Megállapítom, hogy 10 igen szavazat. Ki nem támogatja? 
(Szavazás.) Ilyen nincs. Ki tartózkodott? (Szavazás.) Egy tartózkodással a bizottság 
elfogadta. 

Tisztelt Bizottság! Minden egyes pontot megtárgyaltunk, kivéve a 34. pontot, 
amelyben Schiffer András és Ikotity István képviselő urak terjesztenek elő 
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módosítást. Gondolom, erre is vonatkozik az előterjesztők és a tárca véleménye. 
Kérdezem, ki kíván hozzászólni. (Senki sem jelentkezik.) Jelentkezőt nem látok. Ki 
támogatja a 34. pontot? (Szavazás.) Ilyet sem látok. Ki nem támogatja? (Szavazás.) 
Kilenc nem szavazat. Ki tartózkodott? (Szavazás.) Két tartózkodás. 

Ezzel a háttéranyagot lezártuk. A 17., és a 22. pont a részletes vitát lezáró 
módosító indítványként lesz előterjesztve és ezzel ennek a törvényjavaslatnak a 
részletes vitáját lezárom. Köszönöm szépen. 

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános 
szabályairól szóló T/7392. számú törvényjavaslat (Részletes vita a 
HHSZ 44-45. §-a alapján) 

Tisztelt Bizottság! Következik az elektronikus ügyintézés és bizalmi 
szolgáltatások általános szabályairól szóló törvényjavaslat 7392. számon. Tisztelettel 
köszöntöm Magyariné dr. Nagy Edit helyettes államtitkár asszonyt, a 
Belügyminisztériumból. Az az első kérdésem, államtitkár asszony, ha tetszene arról 
nyilatkozni, hogy a törvényjavaslat a házszabályi előírásoknak megfelel-e. 

 
MAGYARINÉ DR. NAGY EDIT helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): 

Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Megfelel. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Tisztelt Bizottság! Én is ezt az indítványt 

terjesztem elő, hogy a bizottság állapítsa meg, hogy a 7392. szám alatti 
törvényjavaslat a házszabályi előírásoknak megfelel. Aki ezt támogatja, kérem, 
kézfelemeléssel szavazzon! (Szavazás.) Tíz igen szavazat. Ki nem támogatja? 
(Szavazás.) Egy nem szavazat. Ki tartózkodott? (Szavazás.) Tartózkodásra nincs 
mód, mert mindannyian leadtuk a szavazatunkat.  

Tisztelt Bizottság! Van ez a háttéranyagunk, amely 2 pontból áll. A 2 pont 
összefügg, tehát az 1. és 2. pontot egyszerre tárgyaljuk. Az előterjesztő Vas Imre 
képviselő úr. Kérdezem az államtitkár asszonyt, hogy a Belügyminisztérium 
álláspontját vagy netán kormányálláspontot tud-e velünk közölni. 

 
MAGYARINÉ DR. NAGY EDIT helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): 

Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Tárcaálláspontot tudok közölni és a tárca 
támogatja. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A tárca támogatja Vas Imre képviselő úr 

előterjesztését. Kérdezem, a bizottság részéről kíván-e valaki hozzászólni. (Dr. Staudt 
Gábor: Nincs indoklás, ezért csak indoklást kérek!) Staudt Gábor képviselő úr a 
módosítás indoklását szeretné megtudni. Megkérdezem a tárcát, hogy meg tudja-e 
indokolni a két módosítást. 

 
MAGYARINÉ DR. NAGY EDIT helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): 

Természetesen, ha szükséges. A tárca azért ért egyet ezzel a benyújtott módosítóval, 
mert a rendvédelmi szervek hivatásos állományáról szóló törvény pillanatnyilag is a 
Ház előtt van. Ezzel a törvénnyel egy koherenciát kell létrehoznunk, mert a 
személyügyi anyagok elektronikus közlése mindkét törvényben szerepel. Ezért 
valamelyik törvényből ezt megfelelő módon ki kell vennünk és úgy látjuk, hogy ez a 
benyújtott módosító helyesen rendezi és ebből a törvényből veszi ki ezt a fajta 
kötelezettséget és marad meg jó helyen a Hszt.-ben, tehát a rendvédelmi szervek 
jogállását rendező törvényben gyakorlatilag ugyanez a módosító.  
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e még hozzászólás, kérdés? (Senki sem 
jelentkezik.) Nincs. Kérdezem, hogy ki támogatja az 1. és 2. pontot, amit akkor 
összegző módosítóként elő kell terjesztenünk. Aki támogatja, kérem, kézfelemeléssel 
szavazzon! (Szavazás.) Megállapítom, hogy 10 igen szavazat. Ki nem támogatja? 
(Szavazás.) Egy nem szavazat. Ezzel a napirendi pont végére értünk.  

Tisztelt Bizottság! Az összegző módosító indítvány előterjesztését ki 
támogatja? Aki támogatja, szíveskedjen szavazni! (Szavazás.) Tíz igen szavazat. Ki 
nem támogatja? (Szavazás.) Egy nem szavazat mellett a bizottság ezt előterjeszti. 
Ezzel ennek a törvényjavaslatnak a részletes vitáját lezárom. 

Magyarország Alaptörvény hatodik módosításáról címmel 
benyújtott T/7471. számú törvényjavaslat (Döntés képviselői önálló 
indítvány tárgysorozatba vételéről) 

Tisztelt Bizottság! Egyetlen napirendi pontunk van hátra, „Magyarország 
Alaptörvényének hatodik módosítása” címmel beadott 7471. számú törvényjavaslat. 
Emlékeztetőül szeretném közölni, hogy a múlt héten kicsit későn kaptuk meg és ezért 
nem tudtunk felkészülni, de most már felkészültünk, kiadtuk. (Z. Kárpát Dánielnek) 
Képviselő úr, ön az előterjesztő. Kívánja-e szóban indokolni? (Z. Kárpát Dániel: 
Igen.) Megadom a szót a képviselő úrnak. 

Z. Kárpát Dániel szóbeli kiegészítése 

Z. KÁRPÁT DÁNIEL (Jobbik) előterjesztő: Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! 
Nagy szeretettel köszöntöm a bizottság összes kedves tagját. 

Alaptörvény-módosító javaslatunk szükségességét nagyon röviden össze 
tudom foglalni. A feszítő migránskérdés kezelése kapcsán felmerültek bizonyos jogi 
aggályok, melyek értelmében lehet-e népszavazást szervezni, rendezni olyan 
kérdésben, amely kvótával kapcsolatos. Itt különböző jogi álláspontok feszültek 
egymásnak. Az egyik jogértelmezés szerint még nincs szó olyan nemzetközi 
szerződésről, amelynek a tartalmáról beszélünk. De ezen aggályokat eloszlatandó a 
Jobbik szeretné megteremteni a lehetőségét annak, hogy egy országos népszavazás 
legyen szervezhető a kérdésben. Azon zárójeles megjegyzés mellett, hogy eleve 
furcsának és visszásnak tartjuk, hogy hasonló lépésekre kényszerülünk annak 
érdekében, hogy meg tudjuk kérdezni a magyar választópolgárokat közvetlen módon 
egy ilyen, a társadalom szociokulturális mélyszöveteiben hosszú távon is kiható 
kérdésben. 

Éppen ezért, bár támogatjuk azt az aláírásgyűjtő mozgalmat, amely elindult 
ezen kérdéskör kapcsán, most egy sokkal erősebb módszert kívánunk a bizottság 
tisztelt tagjainak figyelmébe ajánlani, egy országos népszavazás ugyanis nemcsak 
most lenne hathatós eszköz ezen kormányzás alatt, hanem bizony a későbbi 
kormányok mozgásterét is, ha úgy tetszik, beszűkítené. Mi ezt tudatosan vállaljuk, 
szeretnénk, ha a magyar társadalom, a magyar választópolgárok véleménye közvetlen 
módon befolyásolhatná a mindenkori magyar kormány mozgásterét, éppen ezért és 
ennek szellemében kérem a tisztelt bizottság tagjait, hogy azért támogassák ezt az 
Alaptörvény-módosítást, hogy ennek eredményeképpen közvetlen módon 
kérdezhessük meg a magyar választópolgárokat ezen nemzet stratégiai kérdésről, 
miszerint kvóta vagy bármely más módszer alapján hozzájárulnak-e ahhoz, hogy 
idegeneket telepítsenek be tömegesen Magyarországra vagy sem. Köszönöm a 
lehetőséget. 
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Hozzászólások 

ELNÖK: Kérdezem, a bizottság részéről kíván-e valaki hozzászólni. (Dr. Vas 
Imre jelentkezik.) Vas Imre alelnök úrnak adok szót. 

 
DR. VAS IMRE (Fidesz): Köszönöm szépen. Azért nem támogatjuk az 

Alaptörvény-módosítás tárgysorozatba vételét, mert ha a jelenlegi helyzetre kíván 
reagálni, akkor a népszavazás előkészítése hosszadalmas. Tehát sokkal hamarabb kell 
reagálni erre a kérdésre tekintve, hogy ha jól emlékszem, március 23-án vagy 24-én 
tették közzé a belügyminiszterek tanácsának határozatát és azt 60 napon belül lehet 
megtámadni keresettel. Úgyhogy erre Magyarországon semmilyen körülmények 
között nem lehet népszavazást rendezni ilyen rövid idő alatt. 

A másik ok, amiért nem javasoljuk tárgysorozatba venni, hogy népszavazásnak 
akkor van értelme, amikor a kormány álláspontja és az emberek többségének 
álláspontja élesen eltér egymástól. Ilyen volt egyébként 2008. március 9-én, ha jól 
emlékszem, a tandíjról, vizitdíjról és a kórházi napidíjról rendezett népszavazás, ahol 
az Országgyűlés hozott egy törvényt és az emberek döntő többsége ellene szavazott. 
De miután jelen helyzetben a kormány kikérte a konzultációban a választópolgárok 
állásfoglalását, a Fidesz pedig aláírást gyűjt e tekintetben és már több mint 750 ezren 
támogatták a Fidesz aláírás-kezdeményezését, a kormány álláspontja és az emberek 
döntő többségének álláspontja teljes mértékig egybeesik. Ezen okok miatt nem 
támogatjuk a tárgysorozatba vételt. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Apáti István képviselő úrnak adok szót és utána 

Répássy államtitkár úrnak. 
 
APÁTI ISTVÁN (Jobbik): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Bizottság! 

Különösen tisztelt Vas Imre képviselő úr! Elég gyenge lábakon álló érveket mondott. 
Valószínűleg sokat kellett gondolkodni azon, hogy milyen mondvacsinált okokból 
próbálják elutasítani a Jobbik ezen, egyébként az átlagosnál lényegesen fontosabb 
javaslatát. Ugyanis tekintsük át, hogy az európai polgári kezdeményezésnek vajon 
milyen hatása, milyen végeredménye, végkifejlete lehet. Harmatgyenge valószínűleg. 
Aki megnézte az európai polgári kezdeményezések történetét, láthatta, hogy 
egyáltalán három jutott el odáig, hogy a megfelelő számú aláírás összegyűlt, az 
egymillió aláírás és hét különböző országban tudták teljesíteni az országonkénti 
limitet. Ha megnézzük, hogy aztán ezeknek mi lett a végeredménye, akkor egészen 
siralmas a kép. Tehát vagy nem tárgyalták meg, vagy kettőt megtárgyaltak ugyan, de 
abból sem származott semmilyen érdemi következmény. 

Nagyon sokan sok igaz és okos dolgot, tényt, adatot, körülményt elmondtak 
már a modernkori népvándorlásról, a bizonyos szervezetek és személyek által 
finanszírozott népvándorlásról, a betolakodás elképzelhetetlen mértéket öltő 
üteméről és méretéről, de ennek még mindig csak az elején vagyunk. Látható, hogy a 
feszültség, amely még két hónappal ezelőtt a magyar-szerb határon jelentkezett, most 
a macedón határon jelentkezik. Kérdés, hogy fel tudják-e tartóztatni a migránsok 
tömegeit. Még Magyarország is szembesülhet azzal, hogy a körülbelül 450 
kilométernyi hosszúságú magyar-román határszakaszon akár kerítést kell építeni, 
akár komoly létszámú fizikai erőt kell a határokra vezényelni, és akkor még nem 
számoltunk a kvóták és a visszatoloncolások helyzetével. 

Örülünk annak, hogy az Európai Bírósághoz fordult a Fidesz, mi is támogatjuk, 
egyetértünk ezzel a lépéssel, még mielőtt félreértenék és azt mondanák, hogy 
mindenáron bele akarunk kötni a kormányba. De ez akár két évig is elhúzódhat. Ez a 
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probléma a következő két évben teljesen maga alá temetheti nemcsak Európát, 
hanem természetesen benne Magyarországot is, de földrajzi fekvésünknél fogva 
minket aztán különösen súlyosan érint. Itt van az európai polgári kezdeményezés, 
erről az előbb már beszéltem. Ez megint egy harmatgyenge eszköz. Itt az 
árnyékboksz, a levegő csápolása és a húsvér ellenfél elleni küzdelem között hatalmas 
a különbség. Ez valódi választ adna ezekre a problémákra.  

Felhívnám arra is a figyelmüket, hogy nem egy jogtechnikailag, vagy 
kodifikációs szempontból igénytelen megoldást választottunk, mert az lett volna a 
legegyszerűbb, ha kivesszük az Alaptörvényből azt a passzust, amely szerint nem lehet 
nemzetközi szerződések által érintett kérdésekben, ügyekben népszavazást kiírni. 
Ehelyett egy sokkal átgondoltabb és igényesebb formát választottunk. Egyrészt egy új 
cikket emeltünk be, másrészt pedig erre a cikkre visszahivatkozunk. Mondja nekem 
azt ma valaki Magyarországon akár itt, a parlamentben, akár még a baloldali 
képviselők közül vagy egyébként bármelyik magyar állampolgár mondja azt, hogy 
nem közös nemzeti ügy a bevándorláspolitika! Ha valóban a saját sorsunkat a saját 
kezünkbe akarjuk venni és nem a teljesen tehetetlen és sok esetben alkalmatlan 
európai vezetőkre akarunk hagyatkozni, akik közül láthatóan többen még a mai napig 
nem értették meg, hogy mivel állunk szemben, és itt nemcsak a terrorveszélyre 
gondolok, hanem ennek a hosszú, sok évtizedes következményeire, akkor tegyünk 
valamit. Ha ezt a töketlen - bocsánat a kifejezésért - európai hozzáállást akarjuk 
követni, akkor ne csináljunk semmit, akkor maradjunk meg a pótcselekvésnél alig 
több bírósági pernél és az európai polgári kezdeményezésnél. Ha viszont tényleg meg 
akarjuk magunkat védeni hosszú távon, akkor ezt a javaslatot minimum 
tárgysorozatba kellene venni. 

Azzal sem értünk egyet, hogy miért csak akkor lehetne népszavazást 
kezdeményezni, amikor a kormány és a társadalom jelentős részének álláspontja 
homlokegyenest ellenkezik egymással. Miért kell feltétlenül az ellentétekre építeni 
egy politikai berendezkedést vagy egy társadalmi berendezkedést? Miért ne lehetne a 
konszenzus alapján valamit létrehozni, akár úgy, hogy önök elfogadják ezt a 
javaslatunkat, akár úgy, hogy egyébként a borítékolható eredményű népszavazásnak 
nekimegyünk? De a kormányt is erősíteni akarjuk ezzel, a mostani kormányt és a 
soron következő, teljesen mindegy, hogy milyen színű és ideológiát valló 
kormányokat. Egy rendkívül erős eszköz lenne a kezükben és valószínű egyébként, 
hogy rekordot döntene mind a népszavazáson való részvételi arány, mind pedig 
azoknak az aránya, akik elutasítanák azt, hogy akár kvóta, akár visszatoloncolás 
alapján Magyarországon idegenek tömegeit helyezzék el vagy telepítsék le. Ne legyen 
félreértés sem a bizottság tagjaiban, sem a hallgatóság soraiban, itt nem csak a 
kvótákról van szó! Mert önök a kvótákkal mennek szembe, de a visszatoloncolással 
nem foglalkoznak. A kvóta jelen pillanatban 1200 embert érintene, ami - hogy 
közérthetően fogalmazzak - arra a régi mesére emlékeztet minket, amikor a farkas 
beteszi az egyik lábát, majd bekéredzkedik a másikkal, a harmadikkal, a negyedikkel 
és végül felfalja a bentlakót. Van egy régi szép magyar mondás is erre, hogy fogadj 
lakót, kitúr a házadból. Láthatjuk, hogy Molenbeekben mi történik, látható, hogy a 
„no go!” zónákban Nyugat-Európában mi történik és megint nem csak a 
terrorveszélyre szeretnék utalni. Éppen ezért kvóta alapján se telepítsék őket ide, 
ráadásul egyébként, ha ezt Magyarországra rákényszerítik, évről évre elegendő lesz 
majd csak a számokat cserélni, most még csak 1200, később ennek a sokszorosa is 
lehet.  

Ami pedig a visszatoloncolást illeti, lehet látni a balkáni országok egyre inkább 
bemerevedő politikáját is. A szerbek tegnap közölték, hogy nem óhajtanak senkit 
befogadni semmilyen jogcímen akkor, ha a többi ország is ugyanezt a magatartást 
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tanúsítja. Látható, hogy ha visszatoloncolják az embereket és nem lesz népszavazás 
ezekben a kérdésekben, ha visszaengedjük ezeket a tömegeket, itt fognak maradni a 
nyakunkon. Nem tudjuk továbbtenni őket se Délre, se Keletre, se Északra, se 
Nyugatra, itt fognak maradni. Azt mondja meg nekem valaki, hogy akkor mit fogunk 
ezekkel a nem 1200, hanem a több tízezer, egyre-egyre növekvő számú, több 
százezres nagyságrendű tömeggel kezdeni! És akkor még a fekete-afrikai áradatról, a 
Közel-Keletről folyamatosan érkező utánpótlásról nem is beszéltünk. Éppen ezért 
akár a… 

 
ELNÖK: Képviselő úr (Apáti István: Hadd mondjam már!), kénytelen vagyok 

félbeszakítani! (Apáti István: Elnök úr, két percet szeretnék!) Egy pillanat türelmet 
kérek! Arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy körülbelül 15 másodpercünk van a 
szavazásra. Ha ebből az időkeretből kicsúszunk, akkor, mivel nincs jogom 11 óra után 
bizottsági ülést folytatni, mert parlamenti ülés van, félbe kell szakítanom a napirendi 
pont megtárgyalását (Apáti István: Akkor szavazzunk!) és a bizottság következő 
ülésén folytathatjuk. 

 
APÁTI ISTVÁN (Jobbik): Köszönöm, akkor szavazzunk. Félbeszakítom, 

megerőszakolom saját magamat és befejezem. (Derültség.) 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Két előterjesztő ül a teremben. (Dr. Staudt Gábor: 

Három!) Vona Gábor nincs itt. (Közbeszólások: Staudt itt van!) Bocsánat, akkor 
elnéztem az aláírásokat. Z. Kárpát Dánielt kérdezem, hogy kíván-e reagálni vagy 
szavazzunk. (Z. Kárpát Dániel: Nem! Szavazzunk!) Szavazzunk.  

Határozathozatal 

Kérdezem a bizottságot, ki támogatja az Alaptörvény-módosítás tárgysorozatba 
vételét. Aki támogatja, kérem, szavazzon! (Szavazás.) Két igen szavazat. Ki nem 
támogatja? (Szavazás.) Megállapítom, hogy 8 nem szavazat. Ki tartózkodott? 
(Szavazás.) Egy tartózkodással a bizottság ezt a vitát lezárta. 

Tisztelt Bizottság! Nekem egyebek másik nincs. Meghoztuk ezt az 
állásfoglalást. Azt hiszem, hogy az utolsó napirendi pont vitáját a plenáris ülésen kell 
folytatni.  

Az ülés berekesztése 

Kérdezem, van-e valakinek az egyebek napirendi pontban előterjesztenivalója. 
(Senki sem jelentkezik.) Nincs. Köszönöm a jelenlétet, a bizottsági ülést berekesztem. 
 
 
 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra 59 perc)  

 

 

Dr. Rubovszky György 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: dr. Lestár Éva 


