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b) A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével 
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(Dr. Szél Bernadett és dr. Schiffer András (LMP) képviselők önálló indítványa) 
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javaslat (H/8284. szám)  
(Sallai R. Benedek (LMP), Magyar Zoltán, Rig Lajos, dr. Gyüre Csaba, 
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István, Teleki László, dr. Varga László (MSZP), dr. Schiffer András, Schmuck 
Erzsébet, Ikotity István és dr. Szél Bernadett (LMP) képviselők önálló 
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(Gyurcsány Ferenc, dr. Vadai Ágnes, Varju László és dr. Oláh Lajos (független) 
képviselők önálló indítványa)  
 

2. Egyebek 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 01 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirend 
elfogadása 

DR. RUBOVSZKY GYÖRGY (KDNP), a bizottság elnöke, a továbbiakban 
ELNÖK: A bizottsági ülést megnyitom. Tisztelettel köszöntöm a bizottság megjelent 
tagjait, a munkatársakat és mindenkit, aki figyelemmel kíséri munkánkat. 

Szeretném jegyzőkönyvbe mondani, hogy Répássy Róbert képviselő úr 
helyettesíti Vigh László képviselő urat, Varga József képviselő úr pedig Demeter 
Zoltán képviselő urat. Ezzel a bizottság határozatképes. 

Tisztelt Bizottság! A napirenddel kapcsolatban két, írásban előterjesztett 
módosító indítványt kaptam. Az egyiket dr. Staudt Gábor képviselő úrtól, aki az 
Alaptörvény hatodik módosításáról beadott T/9256. számú törvényjavaslatot kívánja 
tárgysorozatba vetetni. A másik pedig Szél Bernadett képviselő asszony által 
előterjesztett kérelem, amelyben a napirendünk 1/e pontjának - amely azonos címet 
visel Staudt Gábor előterjesztésével, de természetesen nem ugyanaz az előterjesztés -, 
ez a T/8563. számú, ennek a levételét kéri a mai napirendről mint előterjesztő. Erre a 
házszabály szerint lehetősége van; ezzel a bizottság döntési határideje harminc nappal 
meghosszabbodik.  

Nekem ezek a módosító indítványaim vannak. Kérdezem a bizottságot, van-e 
egyéb módosító indítvány a napirenddel kapcsolatban. Vas Imre alelnök úrnak adok 
szót. 

 
DR. VAS IMRE (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen. Annyit 

javaslok, hogy az 1/a és az 1/b pontokat együtt tárgyaljuk, merthogy a kettő igen-igen 
szorosan összefügg. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Tisztelettel, most egyesével szavazunk a 

módosításokról. 
Kérdezem a bizottságot, kívánja-e tárgyalni az Alaptörvény hatodik módosítása 

tárgyában előterjesztett T/9256. számú törvényjavaslatot, amelyet a Jobbik 
képviselőcsoportja terjesztett elő. Aki fel kívánja venni napirendre, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Ez 1 igen. Aki ellene van? (Szavazás.) Ilyen nincs. 
Aki tartózkodott? (Szavazás.) Megállapítom, hogy 7 tartózkodás mellett a bizottság 
nem vette napirendre. (Dr. Staudt Gábor: Nem akartok népszavazást?)  

Szavaznunk kell Szél Bernadett képviselő asszony kéréséről. Kötve van ugyan a 
bizottság, de a forma kedvéért szavazzunk. Ki fogadja el azt, hogy a képviselő asszony 
egyéb elfoglaltságára tekintettel nem tud megjelenni, és ezért a bizottság ma ne 
tárgyalja ezt az ügyet? (Szavazás.) Megállapítom, hogy a bizottság 8 igen szavazattal, 
egyhangúlag elfogadta ezt a kérést. 

A harmadik pedig Vas Imre kérése volt. (Kubovicsné dr. Borbély Anett 
jelzésére:) Jó, köszönöm szépen. Azt a tanácsot kaptam, hogy először a napirendről 
határozzunk, az pedig a napirend tárgyalásának egy technikai megoldása, amit Vas 
Imre alelnök úr előterjesztett. Ahhoz, hogy arról dönthessünk, el kell fogadnunk az 
alapnapirendet.  

Ha tehát nincs más módosítás, az így módosított napirendről szavazunk. Aki 
elfogadja, kérem, kézfelemeléssel szavazzon! (Szavazás.) Ez 7 igen. Ki tartózkodott? 
(Szavazás.) Ilyen nincs. Ki van ellene? (Szavazás.) Megállapítom, hogy 1 nem 
szavazat mellett a bizottság a napirendet elfogadta. Köszönöm szépen. 
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Most kell tehát döntenünk arról a rendkívül észszerű javaslatról, hogy a 
napirendünk 1. pontjának a) és b) alpontjait együtt tárgyalja a bizottság. Aki ezt 
támogatja, kérem, kézfelemeléssel szavazzon! (Szavazás.) Megállapítom, hogy 8 igen 
szavazattal, egyhangúlag elfogadta a bizottság. 

Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről 

a) A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 
hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó 
rendelkezésekről szóló 2013. évi CLXXVII. törvény módosításáról 
szóló T/9379. számú törvényjavaslat  
b) A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 
hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó 
rendelkezésekről szóló 2013. évi CLXXVII. törvény módosításáról 
szóló T/9279. számú törvényjavaslat  
(Együttes tárgyalás) 

Tisztelt Bizottság! Most tehát a T/9379. és a T/9279. számú 
törvényjavaslatokat együttesen tárgyaljuk. (Dr. Bárándy Gergely megérkezik az 
ülésre.)  

Annyit el kell mondanom a bizottságnak, hogy a T/9279. számú 
törvényjavaslat a csütörtöki házbizottsági ülésen napirenden volt, és a napirend 
tárgyalása során terjesztette elő a szocialista frakció azt az óhaját, hogy a gazdasági 
társaságok tekintetében is nekik akármilyen megoldás jó, de a halasztás legyen meg. 
Ennek tárgyában született a T/9379. számon Gulyás Gergely alelnök úr által jegyzett 
javaslat, amelyről még annyit kell elmondjak, hogy ma 11 órakor rendkívüli 
házbizottsági ülésen fognak nyilatkozni az ellenzéki pártok, hogy mi az elképzelésük. 
Az a) pontban lévő törvényjavaslat vitája tekintetében ugyanis van egy házszabálytól 
eltérés előterjesztve, a házszabálytól eltérés pedig a Törvényalkotási bizottság 
hatáskörébe teszi az ügyet.  

Ennyit kívántam előzetesen elmondani az együttes tárgyalásról. Most pedig 
megadom a szót Répássy Róbert képviselő úrnak az előterjesztők nevében. 

Dr. Répássy Róbert szóbeli kiegészítése 

DR. RÉPÁSSY RÓBERT (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt 
Bizottság! Mindkét javaslathoz csatlakoztam előterjesztőként; nyilván a korábban 
benyújtott javaslatnál ez már feltüntetésre került, a később benyújtottnál talán még 
nem. 

Ismert, hogy 2014. március 15-én lépett hatályba az új polgári törvénykönyv, 
amelynek hatálybalépésével összefüggő átmeneti rendelkezésekről szóló törvény - 
amely a 2013. évi CLXXVII. törvény, de csak Ptké.-ként szoktuk rövidíteni - 
tartalmazza azt a kötelezettséget, hogy 2016. március 15-éig a társadalmi 
szervezeteknek - most leegyszerűsítve a társadalmi szervezeteknek, de minden jogi 
személynek, így a gazdasági társaságoknak is - bizonyos alapszabály-módosítási 
kötelezettsége van, tehát 2016. március 15-éig kellene összhangba hozni a polgári 
törvénykönyvvel az alapszabályaikat, illetve a társasági szerződéseiket. (Apáti István 
megérkezik az ülésre.)  

Ismereteink szerint, amelyek az OBH-tól származnak, rendkívül sok civil 
szervezet, ha jól emlékszem, szám szerint 52 ezer civil szervezet február végéig még 
nem rendeződött a Ptk. hatálya alá, és a társadalmi szervezeteken túl még a gazdasági 
társaságoknak is a tőkeemelési kötelezettségét nagyon sok szervezet nem hajtotta 
végre. Mivel nem az a cél, hogy a polgári törvénykönyv ne érvényesüljön, hanem 
éppen az a cél, hogy a jogalanyok a polgári törvénykönyv változását, az új polgári 
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törvénykönyvet követni tudják, ezért indokolt lehet, hogy újabb egyéves határidő-
hosszabbítást adjon az Országgyűlés ezeknek a szervezeteknek, és így 2017. március 
15-ével lépne életbe az a kötelezettség, hogy a Ptk. hatálybalépése után immáron 
három évvel kötelesek a Ptk. hatálya alá rendeződni. 

Javaslom, hogy támogassák a törvényjavaslatot. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ugyancsak előterjesztőként Vas Imre alelnök 

úrnak is szót adok. 

Dr. Vas Imre szóbeli kiegészítése 

DR. VAS IMRE (Fidesz), a bizottság alelnöke: Egy dologban egészítem ki 
képviselőtársamat: ha ma a Ház elfogadja a T/9379. számú törvényjavaslatnál a 
házszabálytól eltérést és az Országgyűlés holnap nyilván elfogadja, akkor az 
előterjesztők ebben az esetben a T/9279. számú törvényjavaslatot nyilván vissza 
fogják vonni. A kettő ugyanis részben ugyanarról szól. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Bárándy Gergely képviselő úrnak adok szót. 

Hozzászólások 

DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Tisztelt 
Bizottság! Ahogy elnök úr is elmondta, valóban, a két javaslat annyiban különbözik, 
hogy legalábbis jogpolitikai vonatkozásban a Házbizottságban elhangzott szocialista 
felvetést be tudta fogadni az előterjesztő. Egyrészt szeretném azt jelezni, hogy a 
Házbizottság ülésén támogatni fogjuk a házszabálytól eltérést, erre tehát tudnak 
számítani az előterjesztők. 

A másik, amit szeretnék hozzátenni, hogy én azért javasolnám annak a 
megfontolását, s még talán nem vagyunk ezzel sem annyira késésben, adott esetben 
egy újabb rendkívüli bizottsági ülésen - mindenki itt tartózkodik a Parlament 
épületében - az eredeti javaslatunkat azért fontolják meg. Ugyanis a két javaslat 
között különbség jogpolitikai szempontból nincs.  

 
ELNÖK: De! 
 
DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP): Annyiban különbözik, én azt gondolom - 

és ha ezt jogpolitikainak tekinti elnök úr, akkor ebben én meggyőzhető vagyok, de 
nem is ez a lényeg -, a lényeg az, hogy a mi javaslatunk, ha úgy tetszik, nem azt 
sugallja, ez a javaslat pedig igen, hogy érdemes a végsőkig várni a törvényi 
rendelkezések betartásával, mert majd a jogalkotó, ha ez tömegesen fordul elő, úgyis 
kénytelen ehhez a helyzethez alkalmazkodva egy olyan helyzetet előállítani, mint 
hogyha valaki jogszerűen járt volna el, az előírásokat betartva. A mi javaslatunk ezt a 
hozzáállást, ha úgy tetszik, nem sugallja; ennyiben más. Ha ezt elnök úr jogpolitikai 
különbségnek tekinti, akkor ám legyen. Én nem tekintem annak, hiszen a célja 
mindkét javaslatnak az, hogy ezt a dilemmát, ezt a helyzetet feloldja és kezelje. Erre 
egyébként mindkét javaslat alkalmas, ezért fogjuk mi az a) pontban megfogalmazott 
javaslatot támogatni. Őszintén szólva, számítottunk is arra, hogy a b) pont 
visszavonásra kerül majd, ahogy Vas képviselőtársam mondta. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Schiffer András képviselő úrnak adok szót, 

tekintettel arra, hogy nincs LMP-s tagja a bizottságnak. Parancsoljon, frakcióvezető 
úr! 
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DR. SCHIFFER ANDRÁS (LMP): Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon röviden 
annyit, hogy a házbizottsági ülésen is támogatni fogjuk a négyötöddel eltérést, magát 
a javaslatot is támogatjuk. Én azt gondolom, a leghelyesebb az lett volna, ha már a 
polgári törvénykönyv vitájában az a jelzésünk értő fülekre talál a Fidesznél, hogy a 
cégek - a hazai kkv-kra gondolok elsősorban, de egyébként a civil szervezetekre is - 
esetében ez a határidő túlságosan rövid. A Ptk. vitájában elmondtuk azt, hogy ez a 
rövid határidő pont a legkisebb vállalkozásoknál nagyon könnyen teljesíthetetlen lesz. 
Jobb későn, mint soha; ez a jogpolitikai vita, azt gondolom, leginkább úgy 
értelmezhető, amit Bárándy Gergely elmondott, hogy talán célszerűbb lett volna már 
a törvény vitájában olyan határidőt megfogalmazni, ami egyébként ellenzéki oldalról 
elhangzott, ami betartható. Innentől kezdve, azt gondolom, egy érdek van: hogy 
március 15-e előtt minél hamarabb ne csak hogy megszülessen a törvény, hanem az 
érintetteknek a lehető legszélesebb köréhez ez a változás el is jusson. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Tisztelt Bizottság! Átadom az elnöklést Vas Imre 

alelnök úrnak, mert szeretnék hozzászólni. 
 
(Az ülés vezetését dr. Vas Imre (Fidesz), a bizottság alelnöke veszi át.) 

 
ELNÖK: Köszönöm. Átveszem az elnöklést, és megadom a szót elnök úrnak. 
 
DR. RUBOVSZKY GYÖRGY (KDNP), a bizottság elnöke: Köszönöm szépen. 

Szeretném elmondani az uraknak, hogy a szocialista javaslat ellen nekem az a 
kifogásom, hogy megítélésem szerint dupla munkára készteti vagy kényszeríti a 
cégbíróságokat. Ha én jól emlékszem, a szocialista javaslat szerint a törvény erejénél 
fogva felemelkedik 3 millió forintra a törzstőke, és a kft. határidőt kap a törzstőke 
utólagos feltöltésére. Ezzel szemben hadd mondjam el azt az érvet, amit én annak 
idején Gyurcsány Ferenc miniszterelnöksége alatt elmondtam az Országgyűlésben, 
amikor is akkor 3 millió forintról 500 ezer forintra csökkentették a törzstőkét, hogy 
ennek az lesz a következménye, hogy készül egy csomó olyan gazdasági társaság, 
amely minden cél nélkül, kizárólag a tartalék lehetőség fenntartása érdekében alakul. 
Ezt utólag annyival tudom csak igazolni, hogy akkor én még vidáman 
ügyvédkedhettem, és én is számtalan ilyen gazdasági társaságot alapítottam 
(Derültség.), amelyek most már okafogyottak, és nyilvánvalóan nem fogják 
felemelgetni a törzstőkéjüket. Úgyhogy én azt hiszem, az az egy esztendő, amely 
ebben a Gulyás Gergely-féle módosító indítványban szerepel, gyakorlatilag a 
gazdasági társaságokat, az érintett társaságokat felébreszti, és végre eldöntik, hogy 
mit akarnak csinálni. És aki fel akarja emelni, az tegye.  

Ebben azért óriási lehetőség, tessék megnézni, a Gulyás Gergely-féle 
előterjesztésben van az, hogy a törzstőkeemelés illeték- és költségmentes - az összes 
többi javaslatban ez nincs benne. Ez tehát egy olyan többletlehetőség, amelyet én 
feltétlenül indokoltnak tartok. 

Azonkívül arra szeretnék hivatkozni, hogy Harangozó Tamás 
frakcióvezetőhelyettes-társam a házbizottsági ülésen azt mondta, hogy azt tessék 
szíves lenni megérteni, hogy nekünk minden megoldás jó, csak a gazdasági 
társaságokat a végveszélytől meg akarjuk menteni. (Dr. Bárándy Gergely: Meg is 
fogjuk szavazni.) Én úgy érzem, hogy ez az egyéves határidő-módosítás ennek a 
célnak megfelel, és nagy örömmel hallom azt, hogy a Szocialista Párt és a Lehet Más a 
Politika is támogatja ezt a Gulyás Gergely-féle törvényjavaslatot. (Dr. Staudt Gábor: 
Mi is támogatni fogjuk, elnök úr.) Úgyhogy én tisztelettel ennek az elfogadását 
kérem. Köszönöm szépen. 
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ELNÖK: Megadom a szót Staudt Gábornak, és visszaadom az elnöklést elnök 

úrnak. 
 

(Az ülés vezetését dr. Rubovszky György (KDNP), a bizottság elnöke veszi át.) 
 
DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik): Köszönöm. Csak a jegyzőkönyv kedvéért: 

természetesen mi is támogatjuk. Az eredeti határidőt túl szűkösnek tartottuk. Külön 
öröm, hogy az illetékfizetés szabályait is korrigálja a javaslat. Jelen pillanatban voltak 
problémák az alkalmazásával, hogy ha mást is bejelentenek, akkor mennyit kell 
fizetni. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Bárándy képviselő úrnak adok szót. 
 
DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr, tényleg csak 

nagyon röviden. Én mindösszesen a mellett érveltem, és azért vetettem fel a 
jogpolitikai szempontot, mert tökéletesen egyetértünk és támogatni fogjuk a 
javaslatot, csak szeretném, ha a parlament olyan módon működne, olyan módon 
alkotna jogszabályt, amely kifejezetten ösztönzi az embereket a jogkövető 
magatartásra. És én itt látok egy kis problémát ennél a javaslatnál. De egyébként 
mondom, minden másban egyetértünk. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Amennyiben nincs további hozzászólás, kérdezem 

az előterjesztőket, kívánnak-e válaszolni. (Jelzésre:) Répássy képviselő úré a szót. 

Dr. Répássy Róbert válasza 

DR. RÉPÁSSY RÓBERT (Fidesz): Elnök úr, csak annyit jegyeznék meg, 
szerintem nem titok, hogy az Igazságügyi Minisztérium készít elő egy 
polgáritörvénykönyv-módosítást, tehát ami itt felmerült, és esetleg nem eljárási 
kérdés, nem a Ptk.-végrehajtással kapcsolatos, hanem kifejezetten a Ptk. anyagi jogi 
szabályainak esetleges felülvizsgálatát illeti, arra még lesz módunk, hogy az 
Országgyűlés megtárgyalja, amennyiben ilyen előterjesztés érkezik a kormánytól. 

Egyébként köszönöm a támogató nyilatkozatokat. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Vas Imre alelnök úr? (Jelzésre:) Nem kíván szólni. 
Amennyiben nincs további hozzászólás, határozathozatal következik. A forma 

kedvéért az a kérésem, hogy önállóan szavazzunk mindkét pontról, és kérem a 
bizottságot, hogy mindkét pont alatti javaslatot szíveskedjen tárgysorozatba venni, 
azzal az ígérettel, amelyet Vas Imre alelnök úrtól kaptunk, hogy amennyiben az a) 
pont alatt szereplő törvényjavaslat lesz megtárgyalva és elfogadva, illetve arról 
születik döntés, a döntés függvényében a b) pont alatti esetleg visszavonásra kerül.  

Határozathozatalok 

Tisztelt Bizottság! Kérdezem, ki támogatja az a) pont alatti törvényjavaslat 
tárgysorozatba vételét. (Szavazás.) Megállapítom, hogy 10 igennel ez egyhangú 
döntés. 

Kérdezem a bizottságot, hogy ki támogatja a b) pont alatti törvénymódosítási 
javaslat tárgysorozatba vételét. (Szavazás.) Ez 6 igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) 
Ez 2 nem. Ki tartózkodott? (Szavazás.) Megállapítom, hogy 2 tartózkodás mellett a b) 
pontot is tárgysorozatba vettük. Köszönöm szépen. 
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c) A gazdasági érdekérvényesítés nyilvánosságáról, valamint egyes 
törvények antikorrupciós tárgyú, illetve a közhatalmat gyakorló 
politikusok és közpénzekkel gazdálkodók vagyonnyilatkozat-tételi 
szabályainak átalakítását szolgáló módosításáról szóló T/8340. 
számú törvényjavaslat 

Tisztelettel, következik a gazdasági érdekérvényesítés nyilvánosságáról, 
valamint egyes törvények antikorrupciós tárgyú, illetve a közhatalmat gyakorló 
politikusok és közpénzekkel gazdálkodók vagyonnyilatkozat-tételi szabályainak 
átalakítását szolgáló módosításáról szóló T/8340. számú törvényjavaslat.  

Köszöntöm az előterjesztőt, Schiffer András frakcióvezető urat a bizottsági 
ülésen. Kérdezem, kívánja-e néhány szóban kiegészíteni az előterjesztést. 

 
DR. SCHIFFER ANDRÁS (LMP): Igen, köszönöm szépen, elnök úr. 
 
ELNÖK: Megadom a szót. Parancsoljon! 

Dr. Schiffer András szóbeli kiegészítése 

DR. SCHIFFER ANDRÁS (LMP): Köszönöm szépen. Az LMP antikorrupciós 
csomagját másodjára próbálom a Ház elé terjeszteni. Ezen belül, illetve ennek a 
törvénycsomagnak a részeként van egy indítvány, amelyet, ha jól emlékszem, ötödik 
alkalommal terjesztünk a parlament elé, s amely az offshore lovagok kiseprűzéséről 
szól. Ez a törvénycsomag egyebek mellett tartalmaz arra is rendelkezést, hogy törvény 
rendelje el a politikusok rendszeres vagyonosodási vizsgálatát. Ugyanis egész 
egyszerűen az látszik, hogy a vagyonnyilatkozat intézménye a rendeltetését 
önmagában nem képes betölteni, ezért felszólítás és külön cselekmény nélkül, 
rendszeres időközönként, előre meghatározott alkalmakkor a politikai elit 
vagyonosodását nyilvánosan vizsgálni kell.  

Arra is javaslatot teszünk újfent, hogy az offshore lovagokat a közpénzek 
környékéről el kell zavarni, legyen szó akár jogi offshore-ról, tehát nem átlátható a 
tulajdonosi szerkezet, akár gazdasági offshore-ról, hogy mondjuk, Antiguától 
Vanuatuig bejegyzett különböző gazdasági érdekeltségek garázdálkodnak 
Magyarországon, a magyar nemzetgazdaságban.  

Ez a javaslat továbbra is tartalmazza azt, hogy a különböző közpénzekkel, 
közvagyonnal összefüggő pályázatok esetén a pályázati határidő elteltét követően 
valamennyi versengő ajánlat legyen áttekinthető. Ez lehet a garancia a közpénzek 
megóvására.  

Végezetül szeretnék még annyit elmondani, hogy komoly összeférhetetlenségi 
szabályokat is tartalmaz ez a törvényjavaslat, többek között azt, hogy még egy 
miniszteri biztosnak sem lehetnek offshore érdekeltségei, ellentétben azzal a 
gyakorlattal, amelyet a magát polgárinak nevező kormány meghonosított.  

Szeretném jelezni, anélkül, hogy egy átfogó antikorrupciós törvénycsomagot 
elfogadna a parlament, botrányról botrányra fog az ország vergődni. Nagyon kérem 
az Igazságügyi bizottságot, tegye azt lehetővé, hogy az Országgyűlés érdemben és 
átfogóan tudjon tárgyalni a legalapvetőbb antikorrupciós lépésekről, tekintve a 
gazdasági érdekérvényesítés nyilvánosságát; tehát legyen nyilvános az, ha mondjuk, 
egy dohánycég egy törvényjavaslat benyújtását követően parlamenti képviselőknél 
lobbizik. Tartalmazza ez a javaslat azt is, hogy - bocsánat, az előbb tévedtem, mert 
nem Antiguától - Andorrától Vanuatuig, A-tól Y-ig a különböző offshore 
érdekeltségek a magyar gazdaságból tűnjenek el. Akár földpályázatokról, akár 
közbeszerzési pályázatokról van szó, ezek a versengő pályázati ajánlatok a határidő 
elteltét követően legyenek nyilvánosak. Büntetőjogi garanciával támasztanánk meg 
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azt, hogyha egy közhivatalnak a vezetője a közzétételi kötelezettségének nem tesz 
eleget, tehát adott esetben egy polgármester vagy egy miniszter menjen börtönbe, ha 
a törvényi kötelezettségét megszegve nem tesz közzé bizonyos szerződéseket. 
Ezenkívül pedig természetesen ez a törvénycsomag tartalmazza azokat a javaslatokat, 
amelyeket már a közbeszerzési törvénynél megtettünk, hogy ahogyan egy 
polgármesternek a pereputtya ne pályázhasson egy önkormányzat közbeszerzési 
pályázatain, ugyanúgy, mondjuk, egy miniszterelnöknek a rokonsága és annak 
érdekeltségi köre ne jelenhessen meg, amíg ő hivatalban van, az állami 
közbeszerzéseknél. 

S végül és egyáltalán nem utolsósorban újra kísérletet teszünk arra, hogy a 
parlament rendelje el a politikai elit esetében a rendszeres vagyonosodási vizsgálatot, 
és ez a vagyonosodási vizsgálat legyen nyilvános, transzparens, minden állampolgár 
számára átlátható; hadd tudják meg az állampolgárok, hogy tíz-húsz év kemény, 
megfeszített munkájával hogyan lehet rugalmasan növekedő alapterületű lakásokra 
szert tenni. Köszönöm szépen. 

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

hozzászólni. Bárándy Gergelynek adok szót. (Dr. Vitányi István megérkezik az 
ülésre.) 

Hozzászólások 

DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Azt 
gondolom, legalábbis kár azt a vitát felnyitni, hogy milyen közállapotok uralkodnak 
Magyarországon, legfeljebb utalni érdemes rá, ami az állami szintű korrupciót illeti, 
ami tulajdonképpen - sajnos kialakult egy új fogalom - a maffiaállam működését 
illeti; erről elég sok szót vesztegettünk a korrupcióellenes vitanapon az 
Országgyűlésben, és tartok tőle, hogy ezek az ügyek még elég sokszor föl is fognak 
merülni. Éppen ezért, ha azt vizsgáljuk e törvényjavaslat kapcsán, hogy aktuális-e, 
illetve érdemes-e tárgysorozatba venni, élő probléma-e ez Magyarországon, akkor 
nem hiszem, hogy ma van ember, aki azt mondja, hogy nem az. Ez már, azt 
gondolom, önmagában indokolja azt, hogy a tárgysorozatba vételét támogassuk. Mi is 
elég sok alkalommal éltünk azzal, hogy a korrupció visszaszorítása érdekében 
törvényjavaslatokat terjesztettünk elő; ezt a bizottság nem vette tárgysorozatba. E 
törvényjavaslat esetén sincsenek igazán illúzióim - gondolom, frakcióvezető úrnak 
sem sok (Dr. Schiffer András: Nem.) -, hogy ezt tárgysorozatba vesszük-e vagy sem.  

Mindazonáltal azt gondolom, hogy a javaslat nagyon sok szempontból 
szakmailag is támogatható, tehát olyan javaslatokat tartalmaz, amelyek valóban 
szolgálhatnak hatékony eszközként ahhoz, hogy a korrupció visszaszorítására sor 
kerüljön ennél lényegesen intenzívebb és hatékonyabb módon Magyarországon, mint 
ahogy ez ma történik - gyakorlatilag ma sehogy sem történik. Éppen ezért az MSZP 
ezt a javaslatot is támogatni fogja, és ha tárgysorozatba vesszük, akkor szeretnénk 
majd egy-két ponton mi is módosítani, és hozzátenni azokat a javaslatokat, amelyeket 
eddig a bizottság, illetve a parlament nem vett tárgysorozatba. Remélem, erre most 
sor fog kerülni, bár mondom még egyszer, nagy illúzióm nincs a dologgal 
kapcsolatban. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Apáti István képviselő úrnak adok szót. 
 
APÁTI ISTVÁN (Jobbik): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Bizottság! Mi is, a 

Jobbik is támogatni fogja a tárgysorozatba vételt. Egyrészt nekünk is réges-régi 
programpontunk a közélet megtisztításával kapcsolatos javaslatcsomag, ami a mi 
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javaslatunkban a politikusok által elkövetett bűncselekmények emelt büntetési 
tételétől a mentelmi jog intézményének megszüntetéséig bezárólag nagyon sok 
mindent magában foglal. De oszlopos része a mi javaslatcsomagunknak is a kötelező 
vagyonosodási vizsgálatok elrendelése, ráadásul mi hozzátesszük, hogy a közeli 
hozzátartozói körre is kiterjedően.  

A vagyonnyilatkozat intézménye mára már teljesen idejétmúlt, elavult, régóta 
nem tölti be rendeltetését. Az utóbbi néhány évben ennek számos bizonyítékát látjuk. 
És nyilván a kormánytöbbség nem fog vagyonnyilatkozati eljárást elrendelni saját 
képviselője ellen; korábban Zsiga Marcell adott esetben kétes eredetű, 40 milliós 
ingatlanvásárlására nem érkezett magyarázat; most pedig nem lehet tudni, hogy 
mondjuk, L. Simon Lászlóék 230 millió forint körüli összegért milyen forrásból 
vásároltak földet… (Dr. Schiffer András: Szerzői jogdíjakból.) - szerzői jogdíjakból, 
persze, hogyne! (Derültség.) -, illetőleg egy másik képviselőtársunk egy bőven 
100 millió forint fölötti hitelét a nettó 500 ezer forintos javadalmából hogyan tudja 
törleszteni. Jó lenne, ha ilyen értelemben életvezetési tanácsokat adnának a magyar 
háztartásoknak (Derültség.), hogy hogyan lehet jóval többet megtakarítani, mint 
amennyi a nettó, vagy hogyan lehet ilyen elképesztő hiteleket egyáltalán felvenni, 
ilyen hitelekhez jutni és ilyen hiteleket törleszteni. Ez egy vicc, tisztelt hölgyeim és 
uraim! Egy nagyon rossz vicc egyébként, ami alapvetően ássa alá a politikába meg a 
politikusokba vetett maradék - nem sok van már ebből - tekintélyt, maradék 
tiszteletet is. S jó néhány kétes körülmények között meggazdagodott 
képviselőtársunknak köszönhetjük, hogy a tisztességesen dolgozó országgyűlési 
képviselő is vörös posztó az emberek szemében. Valamennyi pártnak, egyébként 
önöknek is, a kormánypártoknak is érdeke lenne ez ügyben tisztán látni. 

Rendkívül egyszerű a képlet a kötelezető vagyonosodási vizsgálatok 
tekintetében: azt kell mérlegre tenni, hogy a legálisan megszerzett, nettó jövedelem és 
az ingó-, valamint ingatlan-, tehát teljes vagyongyarapodás egymással milyen 
viszonyban van: arányban van-e, lefedi-e az első a másodikat, avagy sem. Ezekben az 
esetekben felmerül annak a gyanúja, hogy nem fedi le. És Rogán Antal érdekes nettó 
alapterületű lakóingatlanjai is ebbe a körbe tartoznak, csak hogy konkrétumokat 
mondjunk, nevezzük nevén a problémás eseteket. És tudják, akkor, amikor egy 
magyar kisvállalkozót jelentéktelen hiányosságok miatt, adott esetben egy 1220 
forintos számlaadási kötelezettség elmulasztása miatt több százezer forintos bírsággal 
sújtanak, amikor úgy mennek ki a NAV illetékesei, meg különböző ellenőrző 
hatóságok dolgozói, akár pályázati pénzek felhasználását ellenőrizni, akár csak egy 
pályázattól teljesen független, azt nem érintő kérdésben bármilyen ellenőrzési 
tevékenységet folytatni, hogy gyakorlatilag hibát kell találniuk, és több százezer 
forint, de minimum 100 ezer forintnál kezdődik a bírságok kiszabása, ezeknek a 
vállalkozóknak mindennel el kell számolni, holott munkahelyeket tartanak fenn, 
családokat tartanak el, ez van a mérleg egyik oldalán; a másik oldalon pedig az, hogy 
egyesek pedig azt csinálnak, amit akarnak, teljes mértékben hülyének nézhetik a 
teljes magyar közvéleményt, adott esetben még saját tisztességes párttársaikat is.  

Tehát nem értem, miért nem merik ezt a kérdést tárgysorozatba venni. 
Szerintem az önök megítélésének is kifejezetten használna, jót tenne, ha erről végre 
indulhatna egy nyílt vita, párbeszéd. S nemcsak a kötelező vagyonosodási vizsgálatok 
tekintetében, hanem más, ehhez kapcsolódó területeken is, mert fent nevezett 
képviselőtársaink nem adtak érdemi választ még arra, hogy miből vásároltak földeket, 
miből van a vagyongyarapodásuk, miből van akkora házuk, miből tettek szert akkora 
vagyonra ilyen rövid idő alatt, csak azt szajkózzák, hogy nem indult 
vagyonnyilatkozati eljárás ellenük. Hát persze! Holló a hollónak nem vájja ki a 
szemét, a farkas nem eszi meg a kölykét; nem számítottunk nagy csodára e 
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tekintetben. De jobb lenne egyébként, ha ezeket a gyanús, kétes elemeket kivetnék 
maguk közül, és nem helyeznék politikai védelem alá. De nemcsak itt megy ez így, a 
nagypolitika szintjén, tisztelt képviselőtársaim, sajnos megy ez helyi önkormányzati 
szinten is. Látható, hogy fideszes kötődésű polgármesterek - teljesen mindegy, hogy 
korábban esetleg baloldali kötődésűek voltak, most már 2010 óta fideszesek - szintén 
milyen politikai védelem alatt állnak. Tehát adott esetben közokirat-hamisítási 
ügyekben, gazdasági bűncselekmények gyanúját felvető ügyekben, hiába van adott 
esetben, mondjuk, két vagy több terhelő tanúvallomás, akkor is képesek nyomozást 
megszüntetni, hogy még a bíróságig se jussanak el ezek az ügyek, vagy az egyik 
pillanatról a másikra képesek elképesztő törvénysértő minősítésekkel elfektetni, 
elmeszelni, vagy ha nem is teljesen, de eljelentékteleníteni, tárgyi súlyában jelentősen 
csökkenteni, csekélyíteni ügyeket, pontosan azért, hogy kétes vagyongyarapodásokat 
tudjanak takargatni.  

Úgyhogy már csak ezek miatt is teljes mellszélességgel támogatni fogjuk ezt az 
indítványt, és ha valami csoda folytán mégis tárgysorozatba veszik, akkor bizonyára 
nekünk is lesznek hozzá módosító indítványaink. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Répássy képviselő úrnak adom meg a szót. 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt 

Bizottság! Tisztelt előterjesztő Frakcióvezető Úr! A törvényjavaslat egy átfogó javaslat, 
ezért csak bizonyos részeihez kívánok hozzászólni, nem szeretném az egész 
törvényjavaslatot minősíteni. Egy dologgal szeretném az egész törvényjavaslatról a 
véleményem kifejteni. Ugye, maga a törvényjavaslatnak a preambuluma is a 
korrupció elleni küzdelemről szól, és azt szeretném hozzátenni, régi képviselő vagyok, 
tizennyolc éve vagyok képviselő, ezért az az igazság, hogy sok pozícióból, ellenzéki és 
kormánypárti pozícióból egyaránt sikerült már ezzel a kérdéssel foglalkoznom. 
(Budai Gyula megérkezik az ülésre.) Vezettem is olyan bizottságot, amelynek az volt 
a neve, hogy az országgyűlési képviselők vagyonosodásának ellenőrzésére felállított 
vizsgálóbizottság. Ezért összefoglalva azt tudom mondani az egész javaslatról, hogy 
egyrészt a korrupció elleni küzdelem szerintem nagyon helyes és nyilván a 
demokráciában rendkívül fontos szerepet tölt be, másrészt viszont a politikai osztály 
maga alatt vágja a fát; folyamatosan úgy állítunk be egyébként bizonyos jogilag 
szabályozott helyzeteket, mint ha az a korrupció része lenne.  

Itt van ez a bizonyos vagyonnyilatkozat-kérdés - és akkor itt rátérnék az egyik 
olyan témára, amiről véleményt szeretnék kifejezni. Vagyonnyilatkozat helyett, 
gyakorlatilag azt mondja a törvényjavaslat, hogy kötelező vagyonosodási vizsgálat 
legyen. (Dr. Schiffer András: Nem helyett!) Jó, úgy értem, hogy nem helyett, hanem 
ahogy fogalmazott Schiffer András, annak a pótlására vagy a vagyonnyilatkozattal 
kapcsolatos kételyek miatt vagyonosodási vizsgálat legyen. Nekem a következő a 
véleményem: az a véleményem, hogy ha nem hisznek a vagyonnyilatkozatoknak, 
akkor nem fognak hinni a vagyonosodási vizsgálatnak sem. (Apáti István: Akkor 
járjanak utána! - Dr. Staudt Gábor: Ha egy-kettő börtönbe kerül, utána már menni 
fog!) Bocsánat! Most nézzenek őszintén tükörbe! Aki azt állítja, hogy az országgyűlési 
képviselők vagyonnyilatkozata nem valós vagyoni helyzetet tükröz, az miért hinne egy 
NAV-os vagyonosodási vizsgálatnak? Miért hinné azt el, ha a NAV valakiről kiállít egy 
papírt, hogy egyébként törvényesen szerezte a vagyonát? (Dr. Bárándy Gergely: 
Mert az nem saját bevallás!)  

S még egy fontos szempont, hogy azok az ügyek, amelyek nyilvánosságra 
kerültek, és tulajdonképpen indokolják ezt a törvényjavaslatot is, döntő többsége 
törvényes vagyongyarapodás, legfeljebb nem etikus vagyongyarapodás. (Dr. Staudt 
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Gábor és Apáti István nevet.) Bocsánat, de ebben egyetértünk! Abban egyetértünk, 
hogy számos esetben etikai kérdéseket vetnek fel vagyongyarapodások, de ne 
gondoljuk azt, hogy nem törvényes, ha valaki 50 millió forint hitelt vesz föl 25 évre. 
Ez majd akkor derül ki, ha nem tudja visszafizetni. (Dr. Staudt Gábor: De akkor 
miért nem etikus? - Apáti István: Miből törleszti?) Nem attól nem etikus, hanem a 
pozíciójától nem etikus - de most ebbe ne menjünk bele. Én most nem akarom itt 
bírálni azokat, akik hitelt vettek föl, mert itt van megint egy probléma, ami az 
összeférhetetlenségi kérdést illeti, de ott majd külön szeretnék arról beszélni. 

Tehát összefoglalva: a vagyonosodási vizsgálattal kapcsolatban az a 
véleményem, hogy mindaddig, amíg a vagyonnyilatkozatot nem erősítjük meg, tehát a 
vagyonnyilatkozattal kapcsolatos - hogy mondjam - közhitelességet vagy egyáltalán 
hitelességet nem erősítjük meg, addig a vagyonosodási vizsgálatban sem fognak hinni 
azok, akik nem hisznek a vagyonnyilatkozatoknak. Tehát szerintem a 
vagyonnyilatkozatra nincs más módszer, Európában megnéztünk, pontosabban az 
Országgyűlés végzett kutatásokat; elég szigorú a magyar vagyonnyilatkozat-tételi 
rendszer és kötelezettség, elég szigorú. Nyilván ahhoz, hogy ebben hinni lehessen, 
meg kell erősíteni ezt a vagyonnyilatkozat-tételi rendszert. Nekem ez az álláspontom. 
De nyilván ettől még egyébként a vagyonosodási vizsgálatot el lehet rendelni. De 
hangsúlyozom, ettől nem fognak jobban hinni a vagyonosodási vizsgálatnak, például 
az ellenzéki képviselő urak nem fogják elhinni, hogy a NAV a kormánypárti 
képviselőket teljesen függetlenül vizsgálta; egyrészt. 

Másrészt a közérdekű adat közzétételének elmulasztásával kapcsolatban 
szeretném kifejteni a véleményemet. Szerintem azt Schiffer frakcióvezető úr is tudja, 
hogy a közérdekű adat közzétételével kapcsolatban felmerült jogviták azért alakulnak 
ki, mert arról van vita, hogy az adatnak a minősége micsoda: tehát hogy közérdekű-e 
az az adat. Most valakit azért börtönbe küldeni, mert esetleg rosszul ítélte meg azt a 
kérdést, hogy egy adat közérdekű-e vagy sem, az talán kicsit túlzás. Nyilvánvaló, hogy 
ha valaki szándékosan egy közérdekű adatot eltitkolna, az egyébként most is 
bűncselekmény; most is bűncselekmény a közérdekű adat nyilvánosságra hozatalának 
a mellőzése - nem emlékszem pontosan a Btk.-tényállásra, de ez most is egy 
büntetőjogi tényállás. Tehát amit önök akarnak, az valami olyasminek a fenyegetése, 
ahol ki fogják mutatni, hogy ott nincs szándékosság, ezért ott nem lesz 
bűncselekmény. Még egyszer mondom, ha végiggondoljuk, ebben az összes ügyben 
polgári bíróság előtt bírósági eljárások vannak közérdekű adat nyilvánosságával 
kapcsolatban - akkor hogyan lehetne valakit arra ítélni, hogy ő büntetőjogilag is 
feleljen ezért?  

A harmadik pedig, amiről beszélni szeretnék, ez az összeférhetetlenség és 
kifejezetten a képviselői összeférhetetlenséggel kapcsolatos kérdések. Tisztelt 
Képviselőtársaim! Én megszavaztam és magam is egyetértek azzal a szigorú 
összeférhetetlenséggel, amit az Országgyűlés bevezetett a képviselőkre nézve. De azt 
lássuk be, hogy nem következetes ez az összeférhetetlenség! Ha nagyon le akarom 
egyszerűsíteni a problémát, akkor főleg ebben a bizottságban azt mondanám, hogy 
borászkodni lehet, jogászkodni nem lehet (Derültség.) - körülbelül ez most jelenleg az 
összeférhetetlenségi szabály. Ami odavezet, hogy a képviselők nincsenek eltiltva a 
vállalkozási tevékenységtől. (Dr. Schiffer András: Így van.) Tehát gyakorlatilag, 
miközben egyébként keresőfoglalkozást nem folytathatnak, teljesen szabadon 
bizonyos kereskedelmi egységeket, ahol bizonyos termékeket árulnak - most nem 
akarok a trafikra utalni (Derültség.) -, de szóval lehet bizonyos cégben, vállalkozásban 
részesedésük (Dr. Schiffer András: Ez hiba.), és egyébként onnan osztalékot 
vehetnek föl, vagy bármilyen más módon részesülhetnek.  



17 

Most két lehetőség van; ezért amit mondok, abban benne van a veszély is, mert 
két lehetőség van. Vagy esetleg a képviselőket még attól is eltiltjuk egyébként, hogy 
vállalkozásnak a tagjai legyenek (Dr. Schiffer András: Megszavazzuk.), ez az A-
lehetőség; a B-lehetőség, hogy esetleg végiggondoljuk, milyen foglalkozásoktól 
kellene eltiltani a képviselőket, mert ugyanis itt keverednek a gazdasági és a 
szervezeti összeférhetetlenség problémái. Tehát nyilvánvaló, hogy egy országgyűlési 
képviselő talán, én azt mondom, ez az én ízlésem, hogy mondjuk, büntetőügyben nem 
helyes, ha védelmet vállal. Nekem ez a véleményem, de ettől függetlenül persze még, 
mondjuk, olyan ügyekben, ahol az állam semmilyen módon nem szerepel, tehát még 
közvádlóként sem szerepel az állam, miért ne működhetne közre egy országgyűlési 
képviselő. Ez az egyik része a dolognak.  

A másik része pedig, hangsúlyozom, hogy az itt napvilágra került ügyek - 
földpályázatok, borászat, s a többi, s a többi - mind amiatt vannak, mert a képviselői 
összeférhetetlenség nem következetes. Nem következetes, hogy a vállalkozási 
tevékenységtől nem tiltja el. Most egy itt meg nem nevezendő államtitkár 
képviselőtársam azt mondta, hogy nincs ebben semmi rossz, hát, ő több lábon áll. 
(Derültség. - Dr. Staudt Gábor: De kinek a lábán? Az a kérdés! - Derültség.) Na de 
bocsánat, azért vezettük be a képviselői összeférhetetlenséget, mert azt mondtuk, 
hogy főállású képviselőség; azt mondtuk, hogy arra van szükség, hogy főállású 
képviselőséget vezessünk be. Ehhez képest van, aki főállású képviselő, és van, aki 
több lábon áll - ez a kettő így nem jó együtt.  

Ennyit kívántam elmondani a javaslatról. Ebből kiderül talán, hogy nem 
minden részével értek egyet a javaslatnak.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem, egyéb hozzászólás van-e. Apáti István 

következik, utána pedig Vas Imre. 
 
APÁTI ISTVÁN (Jobbik): Köszönöm szépen. Répássy képviselő úrnak részben 

igaza volt; ugye, azt mondta, hogy ha a vagyonnyilatkozatnak nem hisz a 
közvélemény, akkor valószínűleg nem fog hinni a vagyonosodási vizsgálatnak sem. 
Hát, ha a Rogán Antallal szembeni pik-pakk lefolytatott vagyonosodási vizsgálatra 
gondolok, akkor ez valószínűleg így van.  

Másrészt visszatérnék az előző logikához, hogy vállalkozókat, adott esetben 
kis-, maximum középvállalkozókat elképesztő szigorral ellenőriz minden hatóság, ez 
gyakran magában foglalja a vagyonosodási vizsgálatok körét is; ha esetleg egy 
konkurens, befolyásos haragos feljelenti, akkor meg is indul ellene a vagyonosodási 
vizsgálat. És mit lát ez a vállalkozó? Igen gyakori példa, amit mondok, hogy őt már a 
vagyonosodási vizsgálat kertében is szétszedik; bezzeg a politikusok, akiknek egy 
részeihez - nem általánosítok: csak egy részéhez - igen csúnya ügyek kötődnek vagy 
kötődhetnek, ők pedig élik világukat, és nap mint nap a tévéből az ő képébe 
vigyorognak. Ez az egyik pluszindoka annak, hogy mégiscsak lépni kellene ebben az 
ügyben, és a vagyonnyilatkozat intézményét is meg kellene formálni, meg a kötelező 
vagyonosodási vizsgálatokat legalább négyévente azért el kellene rendelni.  

Másrészt pedig, képviselőtársam, pontosan azért van ez a köztudatban vagy 
azért ez a közvélekedés, mert a Fidesz-KDNP az elmúlt hat évben maga alá gyűrte 
szinte az összes állami hatóságot. Az is a köztudat szerves részét képezi, hogy ha a 
Fidesz vezérelte politikai döntés úgy kívánja, akkor lesznek ügyek, ha meg az érdek 
azt kívánja, akkor nem lesznek ügyek. El lesznek beszélve, ki lesznek radírozva, nem 
lesznek lefolytatva, el lesznek fektetve vagy el lesznek jelentéktelenítve. A közbizalmat 
az is rontja, a közvélemény jelentős része abból a bizonyos, bizony sok szempontból 
megalapozott feltételezésből indul ki, hogy politikai kézi vezérléssel folytatnak le 
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bizonyos eljárásokat, főleg politikailag érzékeny érintettségű vagy egyéb szempontból 
érzékeny érintettségű eljárásokat, és amiatt nem feltétlenül hiteles, nem feltétlenül 
objektív a vizsgálat. Ezért jó lenne azt tisztázni, pártszínektől függetlenül, hogy valós-
e az - mert azért hallani ilyeneket -, hogy egyes nagyon komoly közszereplők a 
következő milliárdjukat amikor megszerzik, amikor zsebre vágják vagy realizálják, 
akkor minden milliárdnál történik egy kis házibuli. (Derültség. - Dr. Vas Imre: Én 
még ilyenre nem voltam hivatalos.) Hozzáteszem, és nem a kötelező udvariasság 
mondatja velem: az itt ülőkről nem hallottam ilyet. (Varga József: Fellélegeztünk. - 
Derültség.) Mindannyian fellélegezhetnek. De ne nevessünk annyira, mert szerintem 
önök pontosan tudják, hogy én miről beszélek! (Budai Gyula: Nem.) Nem? Újat 
mondtam? Hihetetlen! Hát, ti ültök itt háromszor annyi ideje, mint én, és én mondok 
nektek újat! Ez fantasztikus, tényleg! Ha megérem, erre még nagyapakoromban is 
emlékezni fogok, hogy én micsoda újdonságot mondtam itt a fideszes képviselőknek. 

Jó, most félretéve a tréfát, azért ezeket a csúnya dolgokat jó lenne emiatt 
tisztázni, és azt is, hogy van olyan képviselő, aki nem teljesen tudja tisztázni, hogy a 
szélesebb értelemben vett rezsiköltségét, tehát a mindennapi életvitelhez szükséges 
költségeit nem tudja fedezni elvileg még a képviselői jóval magasabb fizetéséből vagy 
jövedelméből sem, tehát elvileg neki már kenyérre sem jut meg alapvető megélhetési 
cikkekre, mégis fényesen él. De nem tudja a mai napig megmondani egyébként, hogy 
ha a gyermekének a magánóvodáztatási költségeit meg a különböző közös költségeit, 
egyebeket kifizeti, akkor miből tud megélni. És azt értsék meg: nem arról van szó, 
hogy a zsebekben turkálunk. Ha személy szerint valaki tisztességesen szerez valamit, 
én, az Isten látja lelkemet, nem sajnálom tőle, legyen ötszáz négyzetméteres háza, 
szép nagy autója, éljen vidáman; ha szellemi vagy fizikai teljesítményével, munkájával 
ezt megalapozta, akkor nyilván élvezze a megszerzett javakat. Na de közszereplőként 
ezzel nyilván el is kell számolnia! Tehát akkor, amikor ezt valaki bevállalta, hogy 
országgyűlési képviselő vagy valamilyen szintű, rendű-rangú közszereplő lesz, akkor 
sajnos, hál’ istennek, tetszik, nem tetszik, ez bizonyos pluszkötelezettségekkel is jár, 
és akár még a közszereplővé válás előtt gazdagodott meg, akár a kettő egybeesik, tehát 
már a közszereplővé válás után leginkább, akkor ezzel valahogy el kellene számolni, 
és nem valahogy, hanem teljesen pontosan el kellene számolni. Ha a mostani 
vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget nézzük, egész őszintén: speciális eszközök 
bevetése nélkül hogyan tudjuk megállapítani, hogy valaki akár egy jelentősebb 
mennyiségű készpénzvagyont bevallott-e vagy sem? Mi van a felesége vagy a vele 
közös háztartásban élő közeli hozzátartozói vagyongyarapodásával, vagyoni 
helyzetével kapcsolatosan, amikor ezeket nem hozzák nyilvánosságra?  

A Jobbik - és aztán csatlakozott hozzánk az LMP - ezt már megtette, 
nyilvánosságra hoztuk a velünk közös háztartásban élő közeli hozzátartozóink 
vagyonnyilatkozatát is. Lehet arról beszélni, hogy adott esetben a nem közös 
háztartásban élőkre is ki lehet ezt terjeszteni vagy sem, de igazából egy átfogó 
vagyonosodási vizsgálat adna választ ezekre a kérdésekre, amelyek kiterjednek 
bizonyos tisztséget betöltők esetében, mondjuk, a közeli hozzátartozói körre is, hogy 
azzal a rendkívül egyszerű trükkel ne lehessen már elkerülni komoly 
következményeket, hogy gyerek, feleség, testvér nevére íratnak vagy vesznek adott 
esetben különböző vagyontárgyakat, vagyoni eszközöket.  

És már csak próbálom kicsit a veszélyérzetüket felkelteni, megerősíteni: az 
önök 2018-as választási eredményére pontosan ezek az ügyek jelentik a legnagyobb 
veszedelmet. Megbirkóznak önök ezzel a nehézséggel, tudom, nem szorulnak 
senkinek a tanácsaira, de azért higgyék el nekem, hogy a felszín alatt óriási a 
feszültség, és már az egyszerű ember is azt mondja, hogy pofátlanabbul és 
gátlástalanabbul történnek a dolgok, mint történtek, mondjuk, 2002-2010 között. 
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Helyben is ezt látják, tisztelet a kivételnek, egyéni képviselőknél, és helyben is ezt 
látják bizonyos kötődésű polgármestereknél. 

Úgyhogy arra kérem önöket, ezt fontolják meg. Elfogadom annak az igazságát 
is részben, amit Répássy képviselő úr elmondott, azért elég sok igazság volt abban. De 
nem is a fő kérdés most szerintem, hogy az összeférhetetlenségen persze lenne mit 
javítani, de hogy azt ilyen vagy olyan irányban javítsuk, de azért a vagyonosodási 
vizsgálatok és a vagyonnyilatkozatok környékén alapvetően rendet kellene tenni, 
pontosan azért, hogy azok a képviselők, akik tisztességesek, nem érintettek semmiféle 
csúnya mutyiban, azokat ne temesse maga alá felelőtlen és kapzsi képviselőtársaik 
csúnya, ronda és védhetetlen magatartása. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Vas Imre alelnök úrnak adok szót. 
 
DR. VAS IMRE (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen. Politikai 

hecckampánynak jó ez a törvényjavaslat, csak erősen nem észszerű. Erősen nem 
észszerű, mert nem olyan helyen próbálja a dolgot megfogni, ahol esetlegesen talán 
lehetőség lenne különböző törvények szigorítására.  

Itt van például ez, amit már többen is említettek, hogy vagyonosodási vizsgálat 
képviselőkkel és állami vezetőkkel szemben, és nyilván a képviselőbe az ellenzéki 
képviselő is beleértendő. De abban a pillanatban, amint mondjuk, a NAV egy 
ellenzéki képviselőnél állapítana meg bármi problémát, rögtön az lenne, hogy azért, 
mert politikai üldöztetésnek van kitéve. Ne felejtsük el, a NAV a kormány alá van 
rendelve, tehát ez törvény szerint… (Varga József: Tállai alá. - Derültség. - Dr. 
Staudt Gábor: Még rosszabb! - Derültség.) A kormány alá van rendelve.  

A másik pedig a hozzátartozók vagyonnyilatkozatának nyilvánossága. Vannak 
például olyan cégek, mondjuk, hozzátartozók tekintetében, amelyek előírják a 
munkaszerződésben, hogy nem hozhatja nyilvánosságra. (Dr. Schiffer András: A 
törvény erősebb, mint maga a szerződés!) Elnézést, most én gondoltam, hogy 
kifejtem a véleményemet; nem tudom, Schiffer képviselőtársunk kíváncsi-e erre. 
Tudom, hogy neki elég sok dologban prekoncepciója van, de hát ha valakinek a 
házastársa, mondjuk, munkaszerződésben vállalta, hogy nem hozza nyilvánosságra a 
jövedelmét, akkor elég érdekes dolog ezt ciklus közben előírni. 

Kizárja a törvényjavaslat nemcsak a családtagokat, tehát az együttélő 
hozzátartozókat, hanem a különélő hozzátartozókat is különböző közbeszerzési 
pályázatból. Ez egyáltalán nem életszerű. Az együttélő hozzátartozónak még csak van 
előnye, hogy mondjuk, az ő hozzátartozója képviselő vagy állami vezető; de aki nem él 
együtt vele… Vannak olyan személyek, akik egyébként nem tartják a kapcsolatot 
hozzátartozójukkal, bármilyen ok miatt; ráadásul, ha én jól olvastam, ez még a 
nyilvános részvénytársaságoknál is… (Dr. Schiffer András: Nem, rosszul olvastad!) 
Akkor azt rosszul olvastam, jó, tehát ezt akkor nem. De számtalan olyan problémával 
küzd tehát a törvényjavaslat, ami szerintem kifejezetten a visszájára fordítaná a 
dolgot.  

Azt én nagyon sajnálatosnak tartom egyébként, hogy ellenzéki 
képviselőtársam, már az 50 milliós hitel felvételére gondolva, nem tud különbséget 
tenni a jövedelem és a bevétel között. Mert ha valaki vállalkozásra vesz föl egyébként 
hitelt, egyéni vállalkozóként vagy őstermelőként, akkor azt nyilván a 
vagyonnyilatkozatában fel kell tüntetni, de azt nem a jövedelméből törleszti, hanem a 
bevételéből. És az szja-törvény szerint azt, amit hiteltörlesztésre fordít, az ott 
költségnek minősül, tehát az nem bevétel. De erről a sajtó egyébként jól elírogatott, 
de az tényleg jó lenne. Azt tehát én sem állítom, hogy a vagyonnyilatkozat formáján 
nem lehetne esetleg javítani, hogy mondjuk, az ilyen hibákat kiküszöböljük. De jelen 
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formájában is a magyarországi vagyonnyilatkozat Európában szerintem a 
legszigorúbb; én legalábbis még nem találtam olyat, ami egyébként szigorúbb lenne. 
(Apáti István: A többi milyen lehet? - Dr. Staudt Gábor: Vagy lehet, hogy ott nem 
akarnak lopni annyit, nem?)  

Úgyhogy ezek alapján én azt javaslom, hogy ne vegyük tárgysorozatba a 
törvényjavaslatot. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Tisztelt Bizottság! A rendkívüli házbizottsági 

ülésre tekintettel átadom az ülésvezetést Vitányi alelnök úrnak; és két rövid 
megjegyzést szeretnék még tenni a vitában. Köszönöm. 

 
(Az ülés vezetését dr. Vitányi István (Fidesz), a bizottság alelnöke veszi át.) 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, és átadom a szót elnök úrnak. 
 
DR. RUBOVSZKY GYÖRGY (KDNP), a bizottság elnöke: Tisztelt Bizottság! Két 

nagyon rövid megjegyzést szeretnék tenni. Az egyik az - és ezt a négyéves mentelmi 
bizottsági elnöki múltam támasztja alá -, hogy annál nagyobb ellenőrzési apparátust, 
mint a nyilvánosság és a sajtó, én még nem láttam. Ilyen nem áll rendelkezésére a 
NAV-nak, mint ami rendelkezésére áll minden képviselőnek azzal, hogy a települése 
vagy a szomszéd megye összes embere tehet bejelentést ellene. Hozzám számtalan 
olyan bejelentés érkezett, hogy a képviselőnek van egy plusz lakása X városban, és 
nyilván abból van bérletidíj-bevétele, amelyet nem mutatott ki. Igazolta a képviselő, 
hogy nem adta bérbe a lakást, és nem volt egy fillér jövedelme sem ebből. (Apáti 
István: Szívességi lakáshasználattal lepapírozták!) Volt olyan is, aki elfelejtette a 
megyei jogú városi polgármesteri tiszteletdíját beírni.  

De tévedés ne essék, ez nem vagyonosodási vizsgálati ellenőrzés. Ha a 
bejelentés után a képviselő nyolc napon belül korrigálja, a törvény lehetőséget biztosít 
arra, hogy javított vagyonnyilatkozatot adjon be, és azt hozzák nyilvánosságra. 
Számtalan ilyen példát lehet látni, hogy egyszer csak a vagyonnyilatkozat egyik 
oldalán van egy olyan, hogy ekkor és ekkor javították. Ez az egyik. 

A másik a vagyonosodási vizsgálat - már hallom az ezzel kapcsolatos 
ellenérveket. De amikor Rogán Antal frakcióvezető úr ellen voltak a bejelentések, 
akkor még én voltam a Mentelmi bizottság elnöke, Rogán Antal számtalan esetben 
kijavította a vagyonnyilatkozatát (Apáti István: Hát ez az!), majd utána megunta az 
egész kérdést, és ő kért vagyonosodási vizsgálatot maga ellen a NAV-tól. És a NAV 
másfél hónapig szórakozott, és nemleges igazolást adott ki neki.  

No, ezzel szeretném zárni a mondanivalómat. Köszönöm szépen, és további jó 
munkát kívánok! (Távozni készül a teremből.)  

 
ELNÖK: Bárándy képviselő úrnak adom meg a szót. 
 
DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon 

röviden, de e mellett szó nélkül elmenni tényleg nem lehet, amit elnök úr mondott, 
mert bár kétségkívül tartalmazott igazságokat, tényszerű igazságokat (Dr. Rubovszky 
György megáll az ajtóban.), de elnök úr, pont az a probléma, hogy hiába látja a 
nyilvánosság azt, hogy abszurditás, amit egy képviselő leír és utána kijavít, nincs 
következménye. Egyszerűen nincs következménye! Olyan nincs, elnök úr, hogy 
valakinek kétszer megnő a lakásának az alapterülete! Sok csodát láttam már, ilyet 
keveset. Hozzáépíteni lehet, s a többi, de hogy időközben ez így megnő… És akkor ő 
azt mondja, hogy ez el van rendezve azzal, hogy kiegészíti a vagyonnyilatkozatát, 



21 

merthogy tényleg egy kicsit nagyobb, aztán még egyszer, hogy ehhez képest is még 
egy kicsit nagyobb, és ennek nincs semmilyen következménye, ez az, ami abszurdum! 
Tehát ez az, amire, én azt gondolom, ezek a javaslatok irányulnak, hogy 
következmény nélkül az ilyen ne maradhasson. Mert az a jogszabály, amelyhez 
szankciót nem tudunk csatolni, az nem ér semmit! (Dr. Répássy Róbert: De van 
szankció! - Közbeszólások.) Így, ahogy mondja képviselőtársam, helyesen és jogászi 
megfogalmazásban.  

De az összes ilyen javaslat arról szól, ami előttünk volt, és azt gondolom, 
Schiffer képviselő úr is erre törekszik, mi is erre törekedtünk, hogy nemcsak a 
megállapítását érdemes a jogsértésnek rögzíteni, tehát nemcsak a megállapítást 
érdemes megtenni, hanem azért valamilyen szankcionálhatósági lehetőséget csak 
érdemes hozzákapcsolni! Köszönöm. (Dr. Rubovszky György távozik a teremből.)  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Mivel több hozzászóló nincs, megadom Schiffer 

Andrásnak a szót. 

Dr. Schiffer András válasza 

DR. SCHIFFER ANDRÁS (LMP): Köszönöm szépen. Nagyon sajnálom, hogy 
Rubovszky elnök úr elment, tudniillik együtt ültünk ott a ’14-es választási kampány 
alatt a Simon-ügyet vizsgáló mentelmi bizottsági üléseken. Maga az ötlet, hogy 
valamit kezdeni kellene a rendszerrel, és a vagyonosodási vizsgálattal a 
vagyonnyilatkozat-tételi rendszert ki kellene egészíteni, tehát itt nem helyettesítésről 
van szó, ez pontosan a Simon-ügy kapcsán és a Rubovszky elnök úrral közösen 
végzett munkánk kapcsán jött elő. Elkezdtük bogarászni Simon Gábor 
hozzátartozóinak a lezárt borítékú nyilatkozatait, Simon Gábor vagyonnyilatkozatát, 
és pontosan a lényegi kérdésre nem leltünk választ, nevezetesen, hogy a 
bevallásokban, vagyonnyilatkozatokban szereplő adatok semmiféle eligazítást nem 
tartalmaztak arra, hogy egyébként mi volt ennek a vagyonnövekménynek a forrása.  

Na most, ezzel nem tud mit kezdeni a vagyonnyilatkozat-tételi rendszer. Itt 
nem arról van szó, hogy a vagyonnyilatkozat-tételi rendszert dobjuk ki, hanem 
egészítsük ki egy nem pofára elrendelt, hanem törvényben rögzített, automatizmus 
alapján elrendelt vagyonosodási vizsgálattal. 

Egyébként, ha már a Simon-ügy: ennek a javaslatnak van még egy eleme - ez 
akkor nyilván megfelel a kormánypárti képviselőknek is, nem kapott kritikát -, 
nevezetesen, hogy a 6. §-ban, pontosan a Simon-ügy tanulságai alapján mi javasoljuk 
a pénzmosás elleni törvényt. Jelenleg Magyarországon kiemelt közszereplőnek csak a 
kiemelt külföldi közszereplők minősülnek. Mi egy olyan módosítást javasolunk, hogy 
kiemelt közszereplőnek a belföldi politikusok is minősüljenek. Tehát a belföldi, a 
magyar politikusok esetében is a magyar szolgáltatók, pénzintézetek, közjegyzők, 
ügyvédek ugyanazokat a szigorú pénzmosás elleni szabályokat alkalmazzák, 
amelyeket egyébként a külföldiek esetében alkalmazni kell. Nem is igazán tudom 
mire vélni, hogy a ’13-as módosításnál a magyar törvényhozás miért csak a külföldi 
kiemelt közszereplőkre gondolt, a belföldiekre miért nem, amikor ráadásul a 
Moneyval ajánlása egyértelmű, hogy mind a kül-, mind a belföldi közszereplők esetén 
ezeket a szigorú eljárási szabályokat alkalmazni kell.  

A kormánypárti kritikákra, itt különösen Vas Imre megszólalására annyit 
tudnék mondani, miután ez egy törvénycsomag, ha bizonyos elemeivel - ugye, itt 
három elemet említett fel Répássy Róbert, azt kapásból kettőre tudom csökkenteni - 
nem értenek egyet, attól még a vitát meg tudjuk kezdeni; legfeljebb benyújtanak egy 
módosító javaslatot, amely egy elemnek az eltörlését indítványozza. Tehát 
történetesen, ha a vagyonosodási vizsgálattal önök nem értenek egyet, azt ki lehet 
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módosítózni a törvényjavaslat vitájában, tehát attól még tárgysorozatba lehet venni. 
Ha kizárólag a vagyonosodási vizsgálatról terjesztettük volna elő a javaslatot, akkor 
megértem az indokot, hogy emiatt önök nem javasolják a tárgysorozatba vételt.  

Vas Imre képviselőtársamtól természetesen elnézést kérek a közbeszólásért, 
csak az a helyzet, hogy egy igazságügyi bizottságban ne mondjunk már jogilag 
nyilvánvalóan tarthatatlan állításokat! Pontosan tudja minden jogvégzett ember, hogy 
amennyiben egy szerződés, akár egy munkaszerződés törvényi rendelkezésbe ütközik, 
akkor egyrészt érvénytelen, másrészt pedig a törvényi rendelkezésnek van elsőbbsége. 
Hiába vállalja valaki azt, hogy nem nyilvános a munkaszerződése (Dr. Vas Imre: 
Csak utána kirúgják.), bizonyos eleme vagy az egésze - most én fogom végigmondani, 
Vas Imre képviselőtársam -, ha és amennyiben egy törvény előírja azt, hogy bizonyos 
esetekben bizonyos munkaszerződések vagy azok elemei nyilvánosak, akkor azok 
bizony nyilvánosak lesznek. Tehát szerintem erről kár vitát folytatni, és ez nem is 
ennek a törvényjavaslatnak a tárgya. 

Azzal meg mélyen egyetértek, hogy ön szerint életszerűtlen a hozzátartozók 
kizárása a közbeszerzési törvényből. Nyilván, ha a közbeszerzések során egyetlenegy 
szabály érvényesül, hogy „csak a Fidesz”, és csak a fideszes rokonok és haverok 
nyerhetnek, akkor nyilvánvaló, hogy ha itt a hozzátartozói kört kizárjuk, akkor az 
életszerűtlen, és senki nem fog tudni közbeszerzéseket elnyerni.  

Répássy képviselőtársamnak én sok megállapításával természetesen 
egyetértek. Igazából még találgatni sem merek, hogy ki lehetett az az államtitkár, aki 
itt körülbelül tízmillió embernek a lábán áll, mert elég sok mindenkire lehet ebben az 
esetben gondolni. Viszont egyetlen kritikáját hadd oszlassam el itt most nagyon 
gyorsan.  

Ami az összeférhetetlenséget illeti, tulajdonképpen én mindennel egyetértek, 
amit itt elmondott államtitkár úr, egyetlen dolog: hogy ennek jó részét, amit itt 
kritikaként megfogalmazott, ez a törvényjavaslat nem tartalmazza. Tehát máshová lő. 
Az önök által beterjesztett képviselői jogállási törvényt kritizálja - nem ezt a 
javaslatot! Ez a javaslat a képviselők vonatkozásában az összeférhetetlenségi 
szabályokat pusztán annyival egészíti ki, hogy ne legyen már offshore érdekeltsége 
például egy parlamenti képviselőnek. Gondolom, ezzel képviselő úrnak sincs vitája. 
Mi egyébként a képviselői összeférhetetlenségbe egyéb tekintetben nem nyúltunk 
bele, tehát ez a kritikát, már elnézést, de rossz helyre címezte. Abban én akár 
képviselő úrral közös javaslatot is nagyon szívesen előterjesztek, hogy például ne csak 
a plusz-munkajövedelem, hanem a plusz-tőkejövedelem is legyen tiltott a parlamenti 
képviselőknél. Mi ezt már követeltük a jogállási törvénynél, az új országgyűlési 
törvénynél. Tehát ebben nincs vita köztünk, csak, Répássy képviselő úr, ez az 
előterjesztés nem erre vonatkozik.  

Egyébként pedig a másik, ami a Btk.-módosítást illeti, igen, jól látja: a jelenlegi 
meg a korábbi büntető törvénykönyvi szabályozás is ismerte a közérdekű adattal 
visszaélés tényállását. Az a passzív információszabadságnak egy pluszbiztosítéka, 
tehát amikor kérést intéznek hozzá, nem teljesíti, nem is válaszol, elvileg elköveti ezt a 
cselekményt. Ugyanennek az analógiájára alkotjuk meg ezt a tényállást, tehát amikor 
nem kérelemre, hanem törvényi előírás alapján közzé kell tenni valamit, nem teszi 
meg és nem fűz hozzá indokolást, akkor elvileg megvalósul a tényállás. Ahogyan 
jelenleg sem bűncselekmény az, hogy ha jogvita keletkezik, polgári jogi jogvita 
keletkezik a kért információk státusza kapcsán, ez ebben az esetben is így van, tehát 
én azt gondolom, hogy ahogy a jelenleg hatályos és a korábban hatályban volt Btk.-
szabály kapcsán is elég egyértelmű, hogy mi bűncselekmény és mi nem, itt sem arra 
gondoltunk, hogy ha érdemi vita van egy minisztérium és egy adatkérő között, akkor 
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ott a Btk.-val sújtsunk le. Hanem akkor, amikor egész egyszerűen ignorálja a törvényi 
kötelezettség teljesítését, ennek legyen meg a jogi szankciója.  

Összességében én továbbra is azt tudom mondani, hogy miután egy összefogó 
törvénycsomagról van szó, ha egyik vagy másik elemmel van kifogásuk a 
kormánypárti képviselőknek, ezt módosító javaslattal - a többség az önök kezében 
van - tudják érvényesíteni. Természetesen, ha önök viccesnek találják azt, hogy 
egyáltalán itt átfogóan kívánjuk elejét venni a törvényesített lopásnak, akkor nyilván 
nem fogják megszavazni a tárgysorozatba vételt. Abban megint csak egyetértek 
Répássy képviselő úrral, hogy a politikai elit maga alatt vágja a fát; leginkább azzal, 
amikor ellenzékben egyes pártok elszámoltatással fenyegetőznek, majd utána, amikor 
kormányra kerülnek, nem történik semmi. Ellenben arról soha nem beszélnek, hogy 
hogyan lehetne eleve olyan szabályokat létrehozni, ami hosszú távon korlátozza az 
orbitális lopásoknak a lehetőségét.  

Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönjük szépen. Szavazunk. Ki támogatja a tárgysorozatba vételt? 
(Szavazás.) Ez 4 igen. Ki van ellene? (Szavazás.) Ez 3 nem. S ki tartózkodott? 
(Szavazás.) Megállapítom, hogy 4 tartózkodás mellett nem vettük tárgysorozatba. 

A következő napirendi pont szintén Schiffer András előterjesztése. Megadom a 
szót. 

d) A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvénynek a 
terrorcselekmények hatékonyabb megelőzéséhez szükséges 
módosításáról szóló T/8562. számú törvényjavaslat 

Dr. Schiffer András szóbeli kiegészítése 

DR. SCHIFFER ANDRÁS (LMP): Köszönöm szépen. Még a Charlie Hebdo-
merénylet után, tavaly januárban terjesztett elő az LMP egy olyan antiterror-
törvénycsomagot, amely többek között a büntető törvénykönyv módosításáról is szólt. 
Ezt a javaslatunkat most megismételtük az Alaptörvény hatodik módosításának 
kormánypárti belengetése után. Egyszerűen arról van szó, hogy ha a kormány, illetve 
a Fidesz-KDNP komolyan venné azt, hogy valóban az emberek biztonsága érdekében 
cselekszik, nem pedig az Ibizán kieszelt trükköknek a parlamenti valóra váltásán, 
akkor nem igazán érthető, hogy az LMP Btk.-kiegészítését miért söpörték le már 
tavasszal az asztalról. 

Arról van szó, hogy mi a büntető törvénykönyvet olyan tényállásokkal 
egészítenénk ki, amelyeket ha már tavaly tavasszal elfogadtak volna, a 
Magyarországon tavaly ősszel terrorcselekmény elkövetése céljából átsurranó 
elemeket a magyar szolgálatok hatékonyan fel tudták volna tartóztatni. Tehát hogy 
világos legyen: a párizsi merénylet után két személy esetében is fölmerült a gyanú, 
hogy Magyarország területén keresztül haladtak át, terrorcselekmény elkövetése 
céljából. Mi egyértelművé szeretnénk tenni a büntető törvénykönyvben, hogy ha 
valaki terroristacsoport szervezése céljából például Magyarországon átutazik, 
Magyarországról kiutazik, az büntetendő; aki Magyarországon terrorcselekményre 
hírverést folytat, ez is büntetendő. Nem sorolok fel mindent, mert elolvasható.  

Egy szó, mint száz: önök is pontosan tudják, hogy egy Btk.-kiegészítés nem 
pusztán a bíróságoknak szól, hogy mire milyen büntetést lehet kiszabni, nem pusztán 
csak a nyomozó hatóságoknak szól; ez a bűnmegelőzésre följogosított szervek, a 
rendőrség és a titkosszolgálatok számára is egy lehetőség. Onnantól kezdve, hogy 
ezeket a cselekményeket egyértelműen pönalizálja a jogalkotó, ez egy lehetőség a 
polgári titkosszolgálatok, illetve a bűnmegelőzésre is kötelezett rendőrség számára, 
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hogy mielőbb ezeknek a bűncselekményeknek az elkövetését hatékonyan gátolják 
meg. 

Ha önöknek az emberek biztonsága a fontos, akkor egy ilyen javaslatnak 
legalábbis a vitáját lehetővé teszik. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A vitát megnyitom. Bárándy Gergelynek megadom 

a szót. 

Hozzászólások 

DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt 
Bizottság! Tisztelt Frakcióvezető Úr! Egyetlen ok lehetne, amiért ezt a 
törvényjavaslatot valaki nem támogatja, az én meglátásom szerint, vagy lehetett 
volna, az pedig az, hogy az általunk előterjesztett, szerintem szerteágazóbb és 
szakmailag megalapozottabb javaslatot szavazza meg ugyanebben a témakörben. 
(Derültség.) De mivel ezen már túl vagyunk, ezért mi is támogatni fogjuk ennek a 
javaslatnak a tárgysorozatba vételét. 

Gyakorlatilag ugyanarról szól ez is, mint a mi korábbi javaslatunk, legalábbis 
témáját tekintve, amiről elég hosszú vitát folytattunk, úgyhogy ezt nem kívánom 
megismételni; Répássy képviselő úrral elég hosszan beszélgettünk erről, s talán Vas 
képviselő úrral is. Arról van itt is szó, mint a mi javaslatunkban is, hogy a 
terrorizmusnak egyrészt mindenféle válfaját kívánja pönalizálni, tehát nem csupán 
azt, ami most a Btk.-ban benne van, hanem azon kívül mást is; illetve a 
büntethetőséget egy lényegesen korábbi szakaszban már meg kívánja valósítani. 
Tehát nem csupán a konkrét terrorcselekmények vagy egy konkrét terrorcselekmény 
vonatkozásában, amiről most szól a Btk., hanem a kriminológiai értelemben vett 
terrorizmussal összefüggésben minden erkölcsileg marasztalható magatartást 
büntetni kíván.  

Ezért mondom én, hogy picit komplexebb volt talán a mi javaslatunk, de 
nagyon sok átfedés van a kettő között, és az akkori érveimet nem megismételve, de 
azokat fenntartva, támogatjuk ezt a javaslatot. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Répássy Róbertnek adom meg a szót. 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT (Fidesz): Csak röviden. Schiffer frakcióvezető úr, az a 

helyzet, hogy valóban, az MSZP-nek is volt egy hasonló javaslata, amely egyébként 
még terjedelmesebb is volt, és ott azt az álláspontot fejtettem ki - itt is ugyanezt 
tudom mondani -, hogy az önök által büntetni kívánt magatartások részben már most 
is büntetendők a Btk. szerint (Dr. Schiffer András: Részben igen, de részben nem.), 
tehát részben büntetendőek, úgyhogy annyi nóvum nincs azért ebben a javaslatban. 
(Dr. Schiffer András: Azért egy kicsi…) 

Másrészt viszont egy új elemet szeretnék behozni ebbe a vitába, hogy 
információink szerint az Európai Unió Bel- és Igazságügyi Tanácsa folytat egy 
egyeztetést a tagállamokkal, amelyben a terror elleni joganyagokra vonatkozó 
szigorításokat tárgyalják. Tehát elképzelhető, hogy ott valami olyan közös platformot 
fognak létrehozni vagy közös álláspontot tudnak kialakítani, ami indokolhatja az 
antiterrorista szabályok felülvizsgálatát.  

Tehát az, hogy itt most a magam részéről nem támogatom ezt a javaslatot, nem 
azt jelenti, hogy egyébként hosszú távon szerintem ne lenne értelme felülvizsgálni a 
terrorellenes jogszabályainkat. 
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Kíván-e még valaki hozzászólni a vitában? (Nincs 
jelentkező.) Nem; akkor megadom a szót Schiffer Andrásnak. 

Dr. Schiffer András válasza 

DR. SCHIFFER ANDRÁS (LMP): Köszönöm szépen, akkor csak két 
megjegyzésem lenne. Az egyik, hogy természetesen az előző törvényjavaslatnál 
elmulasztottam megköszönni, itt viszont megteszem, az ellenzéki 
képviselőtársaimnak a támogatást. 

Én ebbe a szépségversenybe nem szeretnék belemenni, hogy kinek 
terjedelmesebb, kinek nem; maradjunk abban, hogy tavaly januárban az LMP jött elő 
egyedül egy ilyen törvénycsomaggal. Annak egyébként nemcsak a Btk.-ba volt 
leágazása. Amikor volt az a bizonyos ötpárti egyeztetés, mi konkrét javaslattal 
szerettünk volna odamenni. Ezt többek között, Bárándy képviselőtársam, azért nem 
tudtuk megtárgyalni, mert az ön elnök-frakcióvezetőjének nem az volt a fontos, hogy 
milyen törvénymódosításokat beszéljünk meg tavaly januárban, hanem hogy most 
kivonuljanak vagy ne vonuljanak ki, és tíz perccel előbb vonuljanak ki vagy tíz perccel 
később vonuljanak ki a Fidesz által kezdeményezett egyeztetésen.  

Egy dolgot tudok - és ezzel válaszolnék is Répássy képviselő úrnak -, persze, 
részben már benne a Btk.-ban - részben meg nem. Azt tudom mondani, hogy ha 
tavaly tavasszal ezt a módosítást, akár úgy, hogy a kormány a nevére veszi ezt a 
javaslatot, elfogadta volna a magyar Országgyűlés, akkor könnyen lehet, hogy jó 
néhány tragédiát meg lehetett volna előzni, vagy például a magyar szervek 
hatékonyabban fel tudtak volna lépni. Tehát engem nem az érdekel, hogy LMP-s 
javaslat, MSZP-s javaslat vagy kormányjavaslat; az az érdek, hogy itt, 
Magyarországon a magyar emberek biztonságát, illetve Magyarország a saját 
felelőssége tudatában Európa biztonságát tudja-e szavatolni. Éppen ezért teljesen 
fölösleges ebbe a szépségversenybe belemenni. S ha más tekintetben a magyar 
kormány joggal türelmetlen az európai bürokrácia lassúsága miatt, nem bírom 
felfogni, hogy akkor ebben a tekintetben miért ne lehetne előrehaladni. Köszönöm. 

Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Szavazunk. Ki támogatja a tárgysorozatba vételt? 
(Szavazás.) Ez 4 igen. Ki van ellene? (Szavazás.) Ez 5 nem. Ki tartózkodott? 
(Szavazás.) Megállapítom, hogy 2 tartózkodás mellett nem vettük tárgysorozatba. 

Schiffer Andrásnak köszönjük szépen. 
Megkérdezem, a következő napirendi pontnál ki képviseli az előterjesztőket. 

(Dr. Bárándy Gergely jelentkezik.) Akkor megadom a szót Bárándy Gergelynek. 

f) Egyes törvényeknek a véleménynyilvánítás szabadságának 
érvényesülése érdekében szükséges módosításáról szóló T/8131. 
számú törvényjavaslat 

Dr. Bárándy Gergely szóbeli kiegészítése 

DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP): Köszönöm szépen. Tisztelt Bizottság! A 
bizottság előtt folyt egy vita annak idején a Kész Zoltán képviselőtársunk által 
benyújtott javaslatról, ami a szólásszabadság, véleménynyilvánítás szabadsága 
érdekében szeretett volna bizonyos törvénymódosításokat elfogadtatni az 
Országgyűléssel. Én akkor elmondtam az aggályaimat ott a bizottsági ülésen, és 
egyben ígéretet tettem arra, hogy a mi frakciónk elő fog állni egy olyan javaslattal, 
amely szélesíteni kívánja a közszereplők kritizálhatóságát, azaz e tekintetben kicsit 
szélesebbre nyitni a véleménynyilvánítás szabadságára vonatkozó jogszabályi 
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lehetőségeket, de nem olyan módon, ahogyan azt ő tette. Ez a javaslat gyakorlatilag 
ezt az ígéretet próbálja betartani. 

Képviselőtársaimmal egyrészt a büntető törvénykönyvet, másrészt a polgári 
törvénykönyvet kívánnánk módosítani. Egészen röviden ismertetném azt, hogy 
milyen módon. 

Egyrészt a meglátásunk szerint, bár régi múltja és gyakorlata van a 
becsületsértés törvényi tényállásnak, ami ma hatályos, indokolatlan benne az a 
kitétel, amely akkor is megállapíthatónak tartja a becsületsértés törvényi tényállását, 
ha az nem nagy nyilvánosság előtt hangzik el, azonban a sértettnek a 
közmegbízatásával vagy foglalkozásával összefüggésben történik. Ez nyilvánvalóan 
nemcsak a közszereplőkre igaz, hiszen ez magánszemélyeknél is megteremthető. 
Azonban itt valóban felmerül annak a problémája, lehetősége, hogy talán az ilyen 
jellegű cselekményeknél, ahol nem is nagy nyilvánosság előtt követik el a 
becsületsértést, de közmegbízatással, foglalkozással összefüggésben, ez vajon nincs-e 
túl azon a határon, amelyet alkotmányos keretek között még lehet tenni, illetve ami 
egyébként indokolja azt, hogy a közbeszédet ilyen módon korlátozzuk. 

Megjegyzem azt is, hogy attól, mert kikerül ez a tevékenység a Btk. köréből, a 
szabálysértési jog hatálya alá még tartozik, tehát az ilyen jellegű becsületsértő 
tényállások nem maradnak szankció nélkül, csak nem a Btk.-ba kerülnek, hanem a 
szabálysértési jog keretén belül értékelhetők. Ez például egy nagy különbség a mi 
javaslatunk, illetve annak idején a TASZ, illetve Kész Zoltán javaslata között.  

Ami ennél kicsit talán jelentősebb módosítás, az az, hogy úgy érezzük, úgy 
gondoljuk, hogy az ügyészség manapság azt a szabályt, amely szerint a becsületsértés 
esetén közszereplők sérelmére elkövetett cselekeményekkor a nyomozást átveszi és 
közvádas eljárás keretében folytatja le az eljárást, ezt bizony visszaélésszerűen 
gyakorolja. Az, amikor egy Facebook-bejegyzés vagy azok megosztása kapcsán, 
egyszerű becsületsértéses ügyben - amit egyébként kormánypárti polgármester 
sérelmére követtek el - tizenhét embert rabosít az ügyészség, azt gondolom, az erősen 
túllő a célon, és egészen más célokat szolgál, mint amit egyébként a jogalkotó ezzel 
elérni kíván. Éppen ezért, mivel az ügyészség mértéktartásában bízni, azt gondolom, 
nem lehet, és ezt sajnos az elmúlt időszak igazolja, ezért kiemelnénk azt a szabályt a 
büntető törvénykönyvből, amely szerint a közszereplő sérelmére elkövetett 
rágalmazás-becsületsértéses ügyekben az ügyészség a vádat képviselheti. Magyarán 
mindenki egységesen, akár magánember, akár közszereplő, ha úgy gondolja, hogy 
rágalmazás-becsületsértés miatt eljárást kíván indítani, akkor csinálja saját maga egy 
saját maga által megbízott ügyvéddel, jogi képviselővel.  

Különösen is indokolt ez azért, mert a mi meglátásunk szerint, legalábbis az 
ügyészség ahogy most értelmezi a jogszabályt, az kifejezetten törvénysértő. De ha nem 
az, mert elfogadjuk, hogy ez a helyes értelmezés, akkor pedig még indokolatlanabbul 
nagy különbséget, nagyobb különbséget tesz magánszemélyek és közszereplők között 
ezekben az eljárásokban. Gondoljanak abba bele, hogy ha ez a gyakorlat, akkor míg ha 
egy magánszemélyt rágalmaznak meg, akkor abban az esetben ő csak a magánvádas 
eljárás keretében alkalmazható eljárási jogokkal élhet, míg ha közszereplőt 
rágalmaznak meg, akkor az ügyészség a közvádra vonatkozó szabályok szerint jár el 
az ő értelmezése szerint. Azaz míg egy magánszemélynél a bizonyítás igen nagy 
nehézségbe ütközik, addig az ügyészség rágalmazás-becsületsértéses ügyekben tud, 
mondjuk, házkutatást elrendelni, lefoglalást elrendelni, vagy éppen rabosítani, ami 
történt a Facebook-megosztások kapcsán. Én azt gondolom, ez semmiképpen nem 
lehet a célunk mint jogalkotónak, és valóban, ez a rendelkezés érdemben befolyásolja 
a közszereplők kritizálhatóságát és a verbális közéleti történések megítélését. 
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Ami a polgári törvénykönyv módosítását illeti, jogpolitikai szempontból 
gyakorlatilag ugyanezt tudom rá elmondani. Ami a cél, hogy itt nagyjából 
visszaálljunk arra a szintre, ami a régi alkotmány és az ahhoz kapcsolódó polgári jog 
szabályai alapján kijegecesedett Magyarországon. Volt ott is olyan, ahol, azt 
gondolom, lehet egy picit eltérni a régi szabálytól, de alapvetően az, hogy közéleti 
szereplőket kritizálni lehessen, méghozzá akár a becsület csorbítására alkalmas 
módon, a közéleti tevékenységükkel összefüggésben, és ezért ne lehessen velük 
szemben akár polgári, akár büntetőeljárást indítani, én azt gondolom, hogy ez helyes. 
Nyilvánvalóan olyan széles körben, vagy legalábbis szerintünk nyilvánvalóan, olyan 
széles körben, ahogy azt Kész Zoltán, illetve a TASZ megfogalmazta, hogy 
gyakorlatilag nincs korlátja ennek a kritizálhatóságnak, azzal én sem értek egyet. 
Éppen ezért azt mondom, hogy olyan szintre állítsuk ezt vissza, hogy a szükségtelen 
és kifejezetten személyeskedő, a becsületbe gázoló kijelentések ne hangozhassanak el, 
de egyébként minden más jellegű kritika szabadon elhangozhassék. Ha ezt a szintet 
tudjuk visszaállítani, illetve elérni, akkor én azt gondolom, helyes úton járnánk, 
hiszen a közéleti események és szereplők kritizálhatósága teljes körben 
megvalósulhatna, méghozzá legális módon, de a közszereplők emberi méltósága sem 
kerülne teljes mértékben feladásra a jogalkotó részéről.  

Éppen ezért én azt gondolom, ez az a törvénymódosító javaslat, amely az arany 
középutat képviseli a jelenlegi szabályozás és a TASZ által elvárt új szabályozás 
között. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ha ebben egyetértünk, akkor ezt a javaslatot 
nyugodt szívvel támogatni lehet, és én erre is kérem képviselőtársaimat. Köszönöm 
szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A vitát megnyitom. Csak zárójelben jegyzem meg, 

hogy valóban Kész Zoltán terjesztette elő, és azóta nem is jelent meg itt, miután nem 
vettük tárgysorozatba. (Derültség.) Gondolom, Bárándy Gergely, ha netán az az eset 
fordulna elő, hogy nem vennénk ezt tárgysorozatba, azért eljön a következő ülésre. 
(Derültség.) Megadom a szót Répássy Róbertnek. 

Hozzászólások 

DR. RÉPÁSSY RÓBERT (Fidesz): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Nem 
akarom hosszan felidézni vagy újból lefolytatni azt a vitát, amit itt Kész Zoltán 
javaslatával kapcsolatban lefolytattunk, a következő szempontokat szeretném 
elsősorban a kormánypárti képviselőtársaim figyelmébe ajánlani. Egyrészt ha valaki 
elolvassa a szocialista képviselői javaslat általános indoklását, akkor elmegy a kedve 
attól, hogy elfogadja, illetve támogassa ezt a törvényjavaslatot, mert olyan 
vádiratszerű az egész, amiben egyébként számos valótlan állítás van. De 
természetesen, mivel politikusok vagyunk, ezért állíthatunk egymásról 
valótlanságokat, csak nekem nem kell, hogy én egyetértsek ezzel. Én nem értek egyet 
az általános indoklásnak egy mondatával sem, hogy így plasztikusan mondjam. 

A részletes indoklásban már megpróbálnak szakmai szempontokat mérlegelni 
a törvényjavaslat előterjesztői. Én csak arra akarom felhívni a figyelmet, hogy az én 
megítélésem szerint - és ez a Kész-javaslattal kapcsolatban, magyarul a TASZ 
javaslatával kapcsolatban is így volt - az egy téves kiindulási pont, hogy jelenleg a 
közszereplők több jogot, nagyobb védettséget élveznek, mint az átlagemberek. Ez 
egyszerűen nincs így; most kifejezetten a véleménynyilvánítási szabadság 
szempontjából mondom. Tehát kifejezetten mind a jogi helyzet, mind a bírói 
gyakorlat az, hogy a közszereplőknek jóval nagyobb tűrési kötelezettségük van; 
folyamatosan egyébként minden egyes perben a bírók érvényesítik is ezt a szabályt. 
Az tehát egy téves kiindulási pont, hogy itt meg kell védeni az átlagpolgárokat, az ő 
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véleményüket, kritikájukat meg kellene védeni a közszereplőkkel szemben. Szerintem 
ez egy valótlan helyzetleírás, és nyilván ebből a téves kiindulópontból csak téves 
javaslatokat lehet tenni. Mondjuk, a közéleti szereplők és a közhatalmat gyakorló 
személyek közötti különbségtételt nem is értem, mert nyilvánvaló, hogy a 
közhatalmat gyakorló személyek esetén a bírói gyakorlat érvényesíteni fogja ezt a 
nagyobb tűrési kötelezettséget. Minden esetben, kivéve talán a bíróság esetében, a 
bírók esetében nem érvényesíti a bíróság (Derültség.); külön lehetne erről 
vitatkoznunk, hogy a bírók bírálata vajon a közhatalmat gyakorló személy bírálata-e. 
De, summa summarum, mivel téves a kiindulási pont, szerintem nem kellene 
elfogadnunk ezt a törvényjavaslatot. 

Én azon csodálkozom, hogy Bárándy Gergely a múltkor Kész Zoltán javaslata 
kapcsán azt mondta, hogy szerinte helyes az, hogy az új Alaptörvényben, annak 
egyébként a negyedik módosításával egy hangsúlyeltolódás következett be (Dr. 
Bárándy Gergely: Most is ezt mondom.) a véleménynyilvánítás kontra emberi 
méltóság vitában, az emberi méltóság javára következett be egy hangsúlyeltolódás. És 
most meg azt mondja, hogy vissza kellene állítani a korábbi alkotmányos állapotot. 
Lehet, hogy nem erre mondta, de a lényeg az, hogy szerintem igenis szükség van arra, 
mert Magyarországon - én ezt vállalom, és már többször elmondtam - az elmúlt húsz 
évben a rágalmazás szabadságát véstük törvényekbe, ahelyett hogy egyébként az 
emberi méltóság tisztelete erősebb lenne, mint a véleménynyilvánítás tisztelete. Tehát 
miközben széltében-hosszában, de tényleg, ha valaki belenéz a napi sajtóba, most 
komolyan, a maiba, tegnapiba, bármelyikbe, olyan gyalázkodás megy egyébként a 
sajtóban, de írott, online, minden formában, nemcsak a Facebook-megosztásoknál, 
hanem egyébként magukat komolynak tartó sajtóorgánumokban is, és egyébként 
politikai színezettől, politikai oldaltól függetlenül hihetetlen gyalázkodás megy. Én azt 
mondom, ez természetesen hozzátartozik a demokráciához, de nem tudom, miért ne 
tartozna hozzá az, hogy egyébként tényállítások - tehát nem véleménynyilvánítások, 
hanem tényállítások - esetén arra kellene szorítani a nyilatkozókat, hogy legalább egy 
minimális valóságtartalma legyen annak, amit állít, mert különben a közszereplőnek 
is joga van arra, hogy megvédje legalább a valótlan tényállításokkal szemben magát. 
Tehát ez nem a véleménynyilvánításra vonatkozik, hanem a tényállításra. Ezért én 
nem támogatom a törvényjavaslatot. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Staudt Gábornak adom meg a szót. 
 
DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik): Köszönöm, elnök úr, csak nagyon röviden. 

Többször vitát folytattunk itt a bizottságban Répássy államtitkár úrral is, hogy ugye 
itt nem arról van szó, mert értem én, hogy a közszereplőnek többet kell tűrnie, de mi 
nem azt mondjuk, hanem hogy az ő védelme magasabb, mint egy átlagszemélyé, mert 
amikor az ügyészség átveszi - és ezt mondta egyébként Bárándy Gergely is - a vádat, 
akkor a közvádas büntetőeljárás tárháza nyílik meg, ami egy magánvádas eljárás 
esetében nincs. (Apáti István kimegy a teremből.) Arról nem is beszélve, hogy sem 
ügyvédet nem kell fogadnia, semmit nem kell tennie, csak hátradőlnie, és Polt Péter 
ügyvédeivel elvégeztetni a piszkos munkát. (Dr. Vas Imre: Polt Péternél ügyészek 
dolgoznak!) Képzelje, Vas Imre, tudom, nem véletlenül mondtam. Van, aki 
megértette a poént, van, aki nem; nem baj, ezzel én most nem tudok mit kezdeni, ne 
haragudjon! (Dr. Vas Imre: Ezt poénnak nem tudom felfogni.) Egyébként nem is 
poén volt ebben a tekintetben. 

No, de visszatérve: ha valaki azt mondja, hogy ez ugyanaz a két helyzet, akkor 
szerintem a magyar jogszabályok értelmezésével két különböző hozzáállást 
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tanúsítunk. Azt hiszem, egyértelmű jogot nem végzett embereknek is, hogy nem 
ugyanarról beszélünk.  

Azt, hogy az indokolásban mi van, természetesen lehet cáfolni. Szerintünk 
sincs minden szó a helyén, de ha magát a törvényjavaslatot és a célját nézzük, illetve 
azt, hogy azt módosító javaslatokkal lehet korrigálni, és az indokolás nem lesz része 
magának a törvényszövegnek, akkor szerintem elfogadható, hogy ez a javaslat az 
Országgyűlés elé kerüljön. Annál is inkább, mert persze azzal is egyetértek, hogy 
bizonyos esetekben azt láthatjuk, hogy nyilvánvaló gyalázkodások zajlanak - bár ez az 
internetnek is lehet egyfajta speciális újkori tulajdonsága -, de egyébként 
hozzáteszem, államtitkár úr, hogy ha több mint negyed évszázad alatt nem a lopásnak 
és a korrupciónak a törvényesített formáját látnák az állampolgárok, akkor lehet, 
hogy kevésbé lennének idegesek, és politikusokra is kevésbé nyilvánulnának meg 
ilyen agresszivitással. Tehát ha nem azt látnák, hogy ellopták az egész országot a 
különböző politikai garnitúrák, megkockáztatom, hogy akkor azért nagyobb 
tisztelettel beszélnének a politikusokról is. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Vas Imrének adom meg a szót. 
 
DR. VAS IMRE (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen a szót. Csak 

abbéli álláspontomnak szeretnék hangot adni, hogy nem az van, hogy ahogy a Btk. 
mondja, hogy hivatalos személy, vagy a köznyelv, hogy közhivatalt viselők nincsenek 
jobb helyzetben, mint mondjuk, a magánszférában dolgozók: a közhivatalt viselők, 
vagy ahogy a Btk. mondja, hivatalos személyek sokkal rosszabb helyzetben vannak 
egyébként, mint a magánszférában dolgozók. Az előbb vitatkoztunk itt a 
vagyonnyilatkozatról, hogy most csak a képviselő tegyen vagyonnyilatkozatot vagy a 
hozzátartozója vagyonnyilatkozata is nyilvános legyen, nem beszélve arról, hogy egy-
egy cselekedetnek, ha azt nem a közszférában dolgozó teszi, akkor annak milyen 
sajtóvisszhangja van, milyen sajtóvisszhangja van, ha mondjuk, a közéletben dolgozó 
teszi; ugyanígy nyilvánvalóan, ha valaki közszereplő, akkor mennyivel több 
bírálhatóságot vagy bírálatot kell elviselnie; a jövedelmekről meg persze nem is 
beszélve, hogy mondjuk, a közszféra bérei mennyivel maradnak el a magánszféra 
béreitől. Mindezt figyelembe véve, szerintem egyébként még inkább a közszereplők 
bírálhatóságának a szűkítése irányába kellene mennünk, nem a tágítás irányába. 
Úgyhogy ezért én nem támogatom a tárgysorozatba vételt. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Megkérdezem, van-e még hozzászóló. (Nincs 

jelentkező.) Ha nincs, akkor a vitát lezárom, és megadom a szót Bárándy Gergelynek. 

Dr. Bárándy Gergely válasza 

DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Remélem, 
arrafelé nem fogunk menni, mint amit Vas képviselő úr mond. Főleg úgy, hogy azt 
gondolom - és e tekintetben válaszolnék Répássy képviselő úr felvetéseire, hogy rossz 
a kiindulási alap -, a tekintetben nincs vita köztünk, hogy a közszereplők esetén a 
kritizálhatóság szintje csökkent az elmúlt hat évben, már ami a jogszabályi hátteret 
illeti. És ha innen indulunk, akkor az alap semmiképpen nem rossz, legfeljebb a 
következtetés lehet rossz, de az alap biztosan nem az, ha az ember a régi felé szeretne 
elmozdulni, visszafelé. 

Azt tudom önnek mondani, hogy az emberi méltóság és a szólásszabadság 
viszonyát illetően az én álláspontom 2001 óta jottányit sem változott, tehát e 
tekintetben nem revideáltam semmit. Ha ez nem így lenne, akkor a TASZ javaslata, 
illetve Kész Zoltán képviselőtársunk javaslata tetszett volna. Nem véletlen, hogy 
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nagyon hosszan érveltem ellene, ugyanis én is azt gondolom, hogy az emberi méltóság 
védelme legalább annyira kiemelt alapjog kell hogy legyen és törekvése az államnak, 
mint a szólásszabadság, a véleménynyilvánítás szabadságának a biztosítása. És ma is 
azt vallom, hogy az emberi méltóság védelme indokolja, minden esetben indokolja a 
véleménynyilvánítás szabadságának a korlátozását, bizonyos fokú korlátozását. Egy 
dologban van a vita köztünk, hogy milyen fokú korlátozását indokolja. Például azzal 
az iránnyal is, amelyet, azt hiszem, ’96-ban kijelölt egy BH, mely szerint gyakorlatilag 
- egyszerűen fogalmazva - gyalázkodó kijelentés közszereplők esetén sem 
alkalmazható, azzal maximálisan egyetértek, és ez az, ami a legfőbb különbség az én 
meglátásom és a mi javaslatunk és a korábbi e tárgyban beterjesztett törvényjavaslat 
között, hogy én nem gondolom azt, hogy a közszereplők attól, mert ezzé váltak, 
lemondtak volna az emberi méltósághoz fűződő jogukról, vagy hogy egyenesen - 
ahogy a TASZ fogalmaz - ne lenne emberi méltósága a közszereplőknek. Én egyáltalán 
nem ezt gondolom. Azt viszont gondolom, hogy a ló másik oldalára sem érdemes 
átesni. Azért, mert gyalázkodó kijelentéseket nem lehet alkalmazni közszereplőkkel 
szemben, azért, mert a közszereplők emberi méltóságát is védeni kell a törvénynek és 
a jogalkalmazónak, attól még a közélet kritizálhatóságához való jogát a 
társadalomnak igenis biztosítani kell. Én úgy ítélem meg, hogy jelen pillanatban egy 
kicsit szűkebb körben biztosítja ezt a törvényalkotó, mint amilyen körben ez 
egyébként indokolt volna. (Dr. Rubovszky György visszatér a terembe.) 

Ha megnézi a javaslatunkat a bizottság, illetve képviselőtársaim, látni fogják 
azt, hogy itt szó sincs arról, hogy egyébként a becsület csorbítására alkalmas, 
gyalázkodó kijelentéseknek menlevelet adna ez a javaslat. Csupán azt mondja, hogy a 
tekintetben, ami a tényállítás bizonyításához fűződő szabályokat, illetve gyakorlatot 
illeti, ott rögzítené ugyanazt, amit az Alkotmánybíróság megtett a 36/94-es 
határozatában. Ennyi történne. 

S végül, erről azért nem beszélnék nagyon hosszan, mert Staudt képviselő úr 
elmondta, ami ennek a lényege, és én is ezzel értek egyet, hogy az, hogy a 
magánszemélyek kritizálhatósága lényegesen szűkebb körű, mint a közszereplőké, az 
helyes. De hogy az eljárásjogban ez épp fordítva legyen, na, azt meg semmi nem 
indokolja. Az, hogy a közszereplők esetében egy lényegesen jobb eljárási pozíciójuk 
legyen, mint magánszemélyeknek a rágalmazási és becsületsértéses ügyekben, én azt 
mondom, hogy az nem helyes. Erre utalt Staudt képviselő úr is, és ez az, amit a mi 
javaslatunk is egyébként tartalmaz, és nem akarom ismételni, csak utalni rá megint, 
hogy itt az a probléma, hogy míg közszereplők esetén a közvádas eljárásra vonatkozó 
eljárási rendben tud az ügyészség eljárni, tehát nem csak az a különbség, hogy az 
ügyész képviseli a vádat, és nem neki kell személyesen, hanem az is, hogy lényegesen 
szélesebb körűek az eljárási lehetőségek, mint a magánszemélyek esetében, ez a 
lényegi különbség, és ez tökéletesen indokolatlan. Sőt, mi több, azt mondom, hogy 
disszonáns. Ezen kíván ez a javaslat módosítani, úgyhogy kérem még egyszer önöket, 
hogy ezen érvek alapján revideálják az elutasító álláspontjukat, és szavazzák meg a 
tárgysorozatba vételt. Köszönöm szépen, elnök úr. 

Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Megkérdezem, ki támogatja a tárgysorozatba 
vételt. (Szavazás.) Ez 3 igen. Ki van ellene? (Szavazás.) Ez 7 nem. Ki tartózkodott? 
(Szavazás.) Megállapítom, hogy 1 tartózkodás mellett a bizottság nem vette 
tárgysorozatba.  

Az elnöklést átadom Rubovszky elnök úrnak. 
 

(Az ülés vezetését dr. Rubovszky György (KDNP), a bizottság elnöke veszi át.) 
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g) A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 
módosításáról szóló T/8568. számú törvényjavaslat 

ELNÖK: Tisztelt Bizottság! Következik a g) pont alatt a büntető 
törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvénnyel kapcsolatban előterjesztett T/8568. 
számú törvényjavaslat. Az előterjesztője Kiss László képviselő úr, akit köszöntök, és 
megkérdezem, kívánja-e szóban kiegészíteni.  

 
KISS LÁSZLÓ (MSZP): Igen, elnök úr, köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Megadom a szót. Parancsoljon, képviselő úr! 

Kiss László szóbeli előterjesztése 

KISS LÁSZLÓ (MSZP): A télen már találkoztunk, és egy kis átdolgozás után 
újra visszahoztam a javaslatot. Az átdolgozás a kiemelt eseteket érinti. A javaslat 
maga adott: azt kívánom, hogy az állatkínzók és az állatgyilkosok garantáltan 
börtönbe kerüljenek.  

Jelen pillanatban az a helyzet, hogy ha a bírósági adatokat nézzük, az ilyen 
ügyekben kevesebb, mint 5 százalékban születik ilyen ítélet, tehát kevesebb mint 5 
százalékban születik olyan ítélet, amelyik letöltendő börtönbüntetést eredményez. Ez 
a kevesebb, mint 5 százalék sem a középmértéket elérő vagy meghaladó ítélet 
zömmel, hanem a középmértéknél jóval enyhébb, tehát a két és fél évnél, 
pontosabban a másfél évnél jóval enyhébb ítélet. Vannak viszont olyan állatkedvelő 
bírók, akik talán ilyenkor a felfüggesztés helyett a letöltendő börtönbüntetést 
választják. A bírói kar és az érintett szakértők egyértelműen azt nyilatkozzák, hogy 
jelen törvény egyébként nem alkalmas arra, hogy azt a célt elérje, ami egyébként a 
Btk. célja is, vagyis az, hogy az állatgyilkosok és állatkínzók abban az esetben, amikor 
ez valóban kirívó, valóban brutális módon valósul meg, börtönbe kerüljenek.  

Hogy ez az 5 százalék valójában mit jelent? Nagyjából azt jelenti, hogy vannak 
olyan megyék, ahol még nem szabtak ki letöltendő börtönbüntetést ilyen 
cselekményért. Az 5 százalék természetesen azokra az ügyekre vonatkozik, ahol 
valamilyen ítélet születik. Ezekben az esetekben egyébként a bíróság statisztikái 
alapján kevesebb, mint az ítéletek fele végződik büntetéssel. Tehát azt lehet mondani, 
hogy jelen pillanatban egy állatgyilkosnak vagy állatkínzónak nagyon komoly esélye 
van arra, hogy letöltendő börtönbüntetés nélkül megússza a tettét; azt kell mondjam, 
maximum 1-2 százalékuk kap ennyire súlyos büntetést. Úgy gondolom, hogy ennek 
véget kell vetni. Úgy gondolom, sem a parlamentnek, sem pedig a jogalkotónak nem 
célja az, hogy ezek a bűncselekmények komoly, érdemi büntetések nélkül 
maradjanak.  

Az állatkínzás - ezt korábban is elmondtuk - más bűntetteknek az előszobája is. 
Ezt számtalan tanulmány, nemcsak Magyarországon, hanem az Egyesült Államokban 
is bizonyítja. Ugyanakkor azt sem lehet eléggé hangsúlyozni, hogy ezek zömmel 
nagyon kirívó, nagyon brutális bűncselekmények, és így a társadalomra 
veszélyességük is magasabb, mint amennyire jelenleg a jogrendszer szerint indokolt a 
büntetése. 

Megmozdult az ország az állatgyilkosok és az állatkínzók ellen, és jó lenne, ha a 
parlament is reagálna erre. Számos ellenzéki párt nekem szimpatikus módon 
nyilatkozott ebben az ügyben, és nagyon örülnék neki, ha az Országgyűlés is 
felzárkózna ehhez a munkához. Ezért tettem meg a javaslatomat. Köszönöm, elnök 
úr. (Apáti István visszatér a terembe.) 
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Répássy képviselő úrnak adok szót. 

Hozzászólások 

DR. RÉPÁSSY RÓBERT (Fidesz): Tisztelt Képviselőtársam! Szerintem a 
törvényjavaslatának a megítélése alapvetően egy arányossági kérdés, tehát hogy 
hogyan ítéljük meg azt a bűncselekményt, annak a súlyosságát, amelyet ön büntetni 
kíván. És ebben az arányosságban meglehetősen karcos volt ez a mondata, hogy 
vannak olyan állatkedvelő bírók, akik már végrehajtandó szabadságvesztést szabnak 
ki. Most képzelje el, hogy a Biszku-ügyben, vagy mondjuk, a Hagyó-ügyben csak 
felfüggesztett börtönbüntetést szabtak ki - inkább ne is menjünk tovább ezen a 
gondolatmeneten, hogy akkor ott kit kedvelnek azok a bírók vajon… Tehát maradjunk 
annyiban, hogy egy bírónak nem az alapján kell kiszabnia a büntetést, hogy mennyire 
érez szimpátiát a sértettel vagy az áldozattal, hanem nyilván a törvények alapján és a 
bűnösség egyéb körülményei alapján kell megítélnie.  

Tehát abban maximálisan egyetértek, hogy az állatkínzás és az összes, 
állatkínzással összefüggő bűncselekmény büntetendő, súlyosan büntetendő. Az már 
vitatható, hogy ennek mi legyen a büntetési tétele, tehát a büntetési tétel, és 
szerintem itt egy alapos vizsgálatot kellene elvégezni, ami jelenleg nekem nem áll 
rendelkezésemre; arányba kellene állítani a többi büntetési tételekkel, és akkor 
megnézhetnénk, hogy vajon az állatkínzás büntetése milyen súlyú. Egy dolgot 
szerintem szögezzünk le: az nem cél, hogy mondjuk, állatkínzásért vagy az itt felsorolt 
bűncselekményekért súlyosabb büntetést lehessen kiszabni, mint egy ember személye 
és testi épsége elleni támadásért, úgyhogy itt azért az arányokat ebből a szempontból 
kellene meghatároznunk. Tehát én most nem vagyok abban a helyzetben, hogy el 
tudjam dönteni erről a javaslatról, hogy nem aránytalanul súlyos-e ez a büntetési 
tétel. Biztos, hogy ha több időt hagynánk magunknak, akkor lenne erre módunk, hogy 
ezt összehasonlítsuk. 

Az viszont az ön mondataiban is benne volt, hogy természetesen a 
végrehajtandó szabadságvesztés kiszabásának a lehetősége a mostani Btk.-ban is 
benne van, tehát magyarul, az a beállítás, amelyet itt a Kossuth téren lehetett olvasni, 
az az állítás, az a kívánalom, hogy „börtönt az állatkínzóknak”, az a Btk. jelenlegi 
szabályai szerint is így van, és ez megvalósul. Tehát a bírói gyakorlatnak a 
megváltoztatására sokféle próbálkozást lehet tenni, de valójában a büntető jogszabály 
bünteti, és nem is enyhén, hanem súlyosan bünteti az állatkínzást. Köszönöm szépen 
a szót. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Bárándy képviselő úrnak adok szót. 
 
DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Én azt 

gondolom, amikor egy ügyben tízezer ember kimegy az utcára, akkor ott érdemes 
fokozott figyelmet tanúsítania a jogalkotónak.  

Az, hogy milyen súlyú ítéletek születnek az állatkínzásos ügyekben, az én 
meglátásom és megítélésem szerint is probléma. Természetesen lehet azon vitatkozni, 
hogy mely jogalkotói aktusok, adott esetben másféle módszerek vezetnek majd el arra 
az eredményre, hogy ez a gyakorlat egy kicsit vagy nagyon megváltozzon. De azt, én 
azt gondolom, ma egyre többen vallják Magyarországon, hogy ahogy most van, az 
nem jó.  

Azt is látni kell, hogy itt azonkívül, hogy tízezer ember összegyűlt a Kossuth 
téren és követeli azt, hogy ez a gyakorlat másként alakuljon, ezt követték más 
parlamenti események is, így például a Fenntartható fejlődés bizottságának az 
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egyeztetése, amely állatvédőkkel történt, és szintén nagyon előremutató volt. Látszik 
az is, hogy ez a kérdés nem pusztán büntető törvénykönyvi kérdés, hanem sok más 
jogszabályt is érint, az állatvédelmi törvénytől kezdve más igazgatási jogszabályokig, 
de az is látszik, hogy egyébként a büntető törvénykönyvet is. Én is azt mondom, hogy 
komplex módon érdemes ehhez hozzáállni.  

Az a javaslat, amelyet Kiss László képviselőtársam az asztalra tett, valóban azt 
a célt szolgálja, hogy arrafelé tereljük a jogalkalmazót, hogy letöltendő 
szabadságvesztés büntetést szabjon ki, vagy inkább azt szabjon ki állatkínzás esetén, 
mint felfüggesztett szabadságvesztést, ami, azt gondolom, a jogalkotói célt tekintve 
helyes. (Apáti István kimegy a teremből.) Nekem is vannak ötleteim egyébként, 
amelyek adott esetben túlmutatnak ezen a javaslaton. Csak hogy egy példát mondjak, 
és reagáljak azokra az érvekre - és egyébként nagyon sokszor helyes, helytálló érvekre 
-, amelyeket Répássy képviselőtársam elmondott, valóban nem juthatunk el odáig, 
hogy azonos magatartás esetén azonosan ítéljünk meg embert és állatot ért támadást. 
Ez így van, ez így igaz. De ez nem jelenti azt ugyanakkor, szintén azt mondom, a 
logika szabályai alapján, hogy állatkínzásért ne lehetne, főleg a brutális, az állat életét 
követelő állatkínzásért ne lehessen egyébként jellemzően végrehajtandó 
szabadságvesztést kiszabni, azért, mert vannak olyan esetek, ahol embert ért támadás 
esetén nem szabnak ki letöltendő szabadságvesztést. Ugyanis párba állítani azt lehet, 
hogy ha mondjuk, maradandó fogyatékosságot okoz valaki testi sértés révén egy 
állatnak vagy egy embernek. Értelemszerű, hogy ebben az esetben csak akkor jár el a 
jogalkotó helyesen, ha lényegesen magasabb büntetési tétellel fenyegeti azt, aki 
embernek okoz maradandó fogyatékosságot, mint aki egy állatnak. Na de akkor, hogy 
ha mondjuk, egy embernek egy nyolc napon belül gyógyuló sérülést okoz, míg egy 
állatnak, mondjuk, az életét oltja ki valaki feltűnően brutális módon, úgy, hogy annak 
különös szenvedést okoz, ott én el tudom képzelni azt, hogy az állat bántalmazója 
lényegesen súlyosabb büntetést kap, mint az ember bántalmazója, egyszerűen azért, 
mert a sérülés jellege más.  

Éppen ezért én azt mondom, hogy természetesen támogatom a tárgysorozatba 
vételét ennek a javaslatnak, hiszen jó irányba mutat, és helyes jogpolitikai célokat 
szolgál. Mindazonáltal fölvetném azt, és szeretnék élni magam is adott esetben 
bármelyik képviselőtársammal közösen - én ezt ajánlom - pártállástól függetlenül egy 
olyan javaslattal, ahol a sérülés jellegétől függően, egy picit hasonlóan, mint az 
embert ért támadások esetén a testi sértés differenciálásának megfelelően, az 
állatokat ért támadás, illetve testi sérülés esetén is egy ennél lényegesen 
differenciáltabb törvényi tényállás kerül megfogalmazásra. És akkor nem kerülhet az 
szóba, hogy egy embert ért támadás, amely ugyanolyan sérülést okoz egy embernek, 
mint az állatnak a másik, ott azonosan ítéli meg a jogalkotó. Éppen ezért én tehát azt 
mondom, hogy vegyük ezt tárgysorozatba, tárgyaljuk meg, de ne álljunk itt meg, 
hanem egyrészt a többi törvényi szabályozást is nézzük át. Másrészt pedig ígérem, 
hogy meg fogom kezdeni ennek az előkészítését, és várok mindenkit, aki ebben 
partner, hogy egy ennél lényegesen differenciáltabb törvényi tényállást állapítsunk 
meg állatkínzás esetére, ami végső soron egyébként el fog vezetni oda, hogy az ilyen 
brutális, állatéletet követelő állatkínzások esetén a bíróságok jellemzően letöltendő 
szabadságvesztést fognak kiszabni, már csak a büntetési tétel miatt is, és remélem, 
hogy egyébként is. Köszönöm szépen. (Apáti István visszatér a terembe.)  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Staudt Gábor képviselő úrnak adok szót. 
 
DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik): Köszönöm, elnök úr, csak röviden szeretnék 

szólni. Támogatni fogjuk a javaslatot; módosító javaslatot valószínűleg benyújtanánk, 
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ha ez az Országgyűlés elé kerülne. Ettől függetlenül most nem mennék bele a 
részletszabályokba.  

A megfogalmazott céllal maximálisan egyet tudunk érteni. Mi is úgy gondoljuk, 
hogy ezen a téren bár történtek előrelépések, de ez még nem elég, és úgy gondoljuk, 
hogy ha a törvény szigora ebben az esetben is jobban lesújt, akkor talán az egy 
motiváló tényező lehet, hogy jobban megbecsüljék az olyan embertársaink is az 
állatokat, akik egyébként emberiességi és humanitárius okokból ezt nem tennék. 
Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Vas Imre alelnök úrnak adok szót. 
 
DR. VAS IMRE (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen a szót. Azzal 

én is egyetértek, hogy amiért több ezren, ha talán nem is tízezren demonstrálnak (Dr. 
Bárándy Gergely: Tízezren!), arra oda kell figyelni. Az én érzésem szerint viszont 
nem a büntetési tételekkel van probléma, inkább szerintem azon kellene 
gondolkodni, mert hogy az ítéletek enyhék, úgy látom, ebben itt tulajdonképpen 
majdnem teljesen egyetértünk, de nem biztos, hogy úgy lehet a bírákat rávenni 
törvényalkotási úton a szigorúbb ítéletekre, hogy az egekig emeljük a büntetési tételt, 
hanem sokkal inkább a középarányossághoz mért büntetés jobb megkötésével. Az én 
fejemben sem állt össze, de ezek a büntetési tételek már tényleg az ember elleni 
cselekményekéhez közelítenek, aminek nyilván az ember sérelmére elkövetett 
cselekmények esetében nyilván jóval szigorúbbnak kell lenni, de hogy az ítéletek 
enyhék, azt én is így érzem. Most nyilván nem megemlítve külön eseteket, a sajtóban 
nyilván mindig csak maga az állatkínzás jelenik meg, és arról egyik médium sem 
számol be, hogy az illető egész életében büntetlen előéletű volt, soha nem követett el 
adott esetben bűncselekményt, akkor nyilván azért aránylag ritkán szabnak ki 
egyébként más bűncselekményeknél is végrehajtandó szabadságvesztést. De az én 
érzésem is az, hogy az ítéletek túl enyhék.  

A technikai megoldását nem tartom jónak, hogy az ítéletek súlyosabbak 
legyenek, mert nem lehet a végtelenségig emelni a büntetési tételeket. Valami más 
jogtechnikai megoldást kell alkalmazni. Köszönöm szépen. 

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

(Nincs jelentkező.) Nem látok jelentkezőt. Az előterjesztőnek adok lehetőséget a 
válaszadásra. Parancsoljon, képviselő úr! 

Kiss László válasza 

KISS LÁSZLÓ (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Azt gondolom, azért ne 
legyünk farizeusok, tehát nyilvánvalóan van összefüggés a büntetési tételek és a 
kiszabott büntetések között, és elég nehéz lehet azt mondani, hogy egy nullától három 
évig terjedő büntetési tétel esetén a középmérték kiszabásánál, mondjuk, meglepődik 
valaki, ha egy féléves vagy egyéves szabadságvesztést felfüggesztenek. Aki egy kicsit is 
foglalkozik a joggal, az tudja, hogy ez így nem meglepő. Ebből adódóan ugyan jól 
hangzanak ezek az érvek, hogy most is ki lehet szabni letöltendő börtönbüntetést erre 
a bűncselekményre, de valójában azért az a helyzet, hogy az nem nagyon reális, hogy 
ezt kiszabnák, a jelen szabályozás miatt.  

Én mindenkivel egyetértek, aki azt mondja, hogy nem szabad átesni a ló másik 
oldalára ebben az ügyben. Azért mégiscsak arról van szó, hogy a nullától öt évig 
terjedő szabadságvesztés nagyon kiváló lehetőség a bíróságnak is arra, hogy 
differenciálja az ítéletét. A javaslatom pedig erről szól. Ezért kérem tisztelt 
képviselőtársaimat, hogy támogassák ezt a javaslatot, mert ez a javaslat 
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megteremtené a lehetőséget arra, hogy a valóban súlyos eseteknél, ahol valóban 
letöltendő börtönbüntetést kell adni, ott valóban megfelelő válasz szülessen az ilyen 
bűncselekményre.  

Köszönöm képviselőtársaimnak a támogató szavakat is, és teljesen 
természetesen mi is konstruktív vitára törekszünk ezen a területen. Bármilyen ettől 
eltérő felvetést is tudunk támogatni akkor, ha jó irányba vezet, vagyis abba az 
irányba, hogy méltó büntetésüket kapják meg ezek az emberek. Köszönöm szépen. 

Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Határozathozatal következik. Ki támogatja a 
T/8568. számú törvényjavaslat tárgysorozatba vételét? Aki támogatja, kérem, 
szavazzon! (Szavazás.) Ez 4 igen. Ki van ellene? (Szavazás.) Ilyet nem látok. Ki 
tartózkodott? (Szavazás.) Megállapítom, hogy 8 tartózkodás mellett a bizottság nem 
vette tárgysorozatba az indítványt. 

Köszönöm szépen, képviselő úr. (Dr. Répássy Róbert kimegy a teremből.) 

h) Az országgyűlési képviselők, a Kormány tagjai és az 
államtitkárok kötelező vagyongyarapodási vizsgálatáról szóló 
T/8125. számú törvényjavaslat 

Tisztelt Bizottság! Vagyongyarapodási vizsgálatról szóló törvényjavaslatot 
terjesztett elő T/8125. számon a Jobbik képviselőcsoportjából négy képviselő, akik 
közül Novák Előd alelnök úr is jelen van, és ő lesz az előterjesztő. Megadom a szót, 
amennyiben ki akarja egészíteni, parancsoljon! 

Novák Előd szóbeli kiegészítése 

NOVÁK ELŐD (Jobbik): Köszönöm szépen, elnök úr. Méltányolom az ülés 
pörgetésére vonatkozó praktikus felvezetését, de nem kiegészíteni kívánom, hanem 
röviden ismertetni. Ugyanis az a keserű tapasztalatom, hogy a lisszaboni szerződés 
óta gyakori az, hogy még csak pillantást sem vetnek az ember javaslatára, amit pedig 
legjobb lelkiismerete és tudása szerint nyújt be.  

Igaz, a vagyongyarapodási vizsgálatra vonatkozó javaslata a Jobbiknak régi 
programpontja, amely a politikusbűnözés elleni programcsomagunkban található, de 
van egy konkrét apropó, ami miatt szükségesnek tartjuk most ezt benyújtani, és 
fölhívni a figyelmet arra, hogy sajnos megszüntették azt a lehetőséget, hogy 
állampolgári kezdeményezésre a NAV vagyongyarapodási vizsgálatot folytasson le 
olyan esetekben, amelyek többnyire közfelháborodást váltanak ki, és mégsem indul 
hivatalból vizsgálat. Ezért nyújtjuk be azt a javaslatunkat, hogy minden kormánytag, 
minden államtitkár, sőt minden országgyűlési képviselő esetében négyévente 
automatikusan legyen egy vagyongyarapodási, ismertebb nevén vagyonosodási 
vizsgálat. Sőt, szeretnénk kiterjeszteni ezt 1990-ig visszamenőleg az összes parlamenti 
képviselőre és politikai vezetőre, akik szembe kellene hogy nézzenek a felelősséggel.  

Nagyon régóta komoly mulasztással kell szembenéznie az Országgyűlésnek, 
hiszen elszámoltatást tulajdonképpen nem láthattunk, nemhogy a kommunista 
vezetőkkel, de az azóta törvénytelenül meggazdagodottakkal szemben sem. Néha 
mintegy jéghegy csúcsaként láthatunk egy-egy, például Simon Gábor-esetet, amely 
rávilágít arra, hogy ha már korábban lett volna egy kellően alapos, akár külföldi 
bankszámlákra is kiterjedő vagyongyarapodási vizsgálat, amely különösen egy 
Európai Unión belül természetesen nem lehetetlen, akkor meg lehetett volna már 
találni azokat a feltűnő jeleket, amelyek politikusbűnözésre utalnak. Én azt 
gondolom, több programpontunkat egyben szemlélve, különös tekintettel láthattuk 
például Simon Gábor esetében is, hogy ha például a képviselőknek nyilatkozniuk 
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kellene az esetleges más állampolgárságukról, és már korábban kiderült volna, hogy 
egy afrikai banánköztársaságban épített ki menekülő útvonalat, jogilag persze 
állampolgárságot Simon Gábor, akkor az már bizony komoly gyanúra adhatott volna 
okot. Ugyanígy, ha egy ilyen vagyongyarapodási vizsgálat lefolyhatna a politikusoknál 
vagy lefolyhatott volna Simon Gábornál, akkor már hamarabb kiderülhetett volna, 
hogy a nemzetgazdaságnak a számláján megtalált néhány százmillió forintnál jóval 
nagyobb károkat okozó módon követhetett el vélhetően korrupciót. Hiszen az a 
mérlegnek csak az egyik serpenyője, amit itt, mondjuk, kenőpénzként megkapnak a 
döntéshozatalban lévő Simon Gáborok és hasonló politikusbűnözők, ennél jóval 
nagyobb kár, amit mondjuk, jellemzően multinacionális cégek vagy más szervezett 
bűnözői csoportok okozhatnak a nemzetgazdaságnak.  

Ezért tartjuk szükségesnek és nemzetgazdaságilag is kifizetődőnek ezt a 
javaslatunkat, már csak azért is - és ez talán a záró érvem -, mert a képviselők 
vagyonnyilatkozati rendszere finoman szólva nem kielégítő. Ezzel kapcsolatban 
láthattunk a korábbi években fideszes ígéreteket is, például Rogán Antal részéről, 
hogy rendezni fogják ezt a kérdést, még talán határidőt is mondott, ez azonban a letelt 
határidőig sem valósult meg. Évek óta áll az ügy, semmilyen változás nincs, pedig 
világosan látható, hogy amíg például az Országgyűlés széfjében titkosítva őrzik a 
képviselők hozzátartozóinak vagyonnyilatkozatát, ha még Lázár Jánosról is 
kiderülhetett, hogy fiatalkorú gyermekének a nevére egy több tízmilliós ingatlant 
vásárolhatott úgy, hogy ezt nem tartotta szükségesnek a vagyonnyilatkozatában akár 
csak az „egyéb közlendők” rovatban feltüntetni, addig bizony nevetséges ez a 
vagyonnyilatkozati rendszer. Pedig csak az EU tagállamai közül például 
Görögországban, Litvániában és Romániában a képviselők nyilvános 
vagyonnyilatkozatának kell tartalmaznia a házastárs és a gyermekek 
vagyonnyilatkozatát is, ami tehát a képviselő vagyonnyilatkozatával együtt nyilvános. 
És amíg például így el lehet tüntetni a vagyont - és akkor még csak egy példát 
mondtam, hogy miért nem megfelelő a jelenlegi vagyonnyilatkozati rendszer, amire a 
Jobbiknak szintén van, volt és lesz is javaslata, és jó példája is, hiszen mi 
folyamatosan nyilvánosságra hozzuk az egy háztartásban élő hozzátartozók, például a 
kiskorú gyermekek vagyonnyilatkozatát is -, addig úgy tűnik, a Jobbiknak kell példát 
mutatni, és ez a javaslatunk most figyelemfelhívási célból is született. De annál 
többről van szó, hiszen egy precízen kidolgozott törvényjavaslat fekszik most 
előttünk, amelyet december elején nyújtottunk be; most jutott ide az Országgyűlés, 
hogy ezt tárgysorozatba vegye. Az, hogy a plenáris ülésen mikor kerülhet napirendre, 
azt nem tudhatjuk, az legyen a plenáris ülés felelőssége. De azt gondolom, az 
Igazságügyi bizottságnak van annyi szakpolitikai felelőssége, hogy legalább az 
Igazságügyi bizottság ezt fontosnak tartja annyira, hogy legalábbis tárgysorozatba 
veszi; aztán hogy a különböző lobbik eredményeként melyik mikor kerülhet 
napirendre, az már legyen a plenáris ülés felelőssége. De szakbizottságként azt 
mondani, hogy ezen a téren minden rendben van és nincs szükség változtatásra, vagy 
akár kifejezetten jónak tartja az Igazságügyi bizottság azt a változtatást, miszerint 
állampolgári kezdeményezésre már nem indíthat vagyongyarapodási vizsgálatot a 
NAV, és ilyen értelemben a politikusbűnözők mentesítésére egy újabb lépés történt, 
ha ezt így gondolja az Igazságügyi bizottság, az szerintem nagyon felelőtlen, és nagyon 
kilógna a lóláb. 

Úgyhogy ezért kérem legalább a tárgysorozatba vételét, és ha van adott esetben 
módosító javaslatuk hozzá, akkor azt utána már meg tudják tenni. De ezzel a 
kérdéssel foglalkozni kell. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Staudt Gábornak adok szót. 
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Hozzászólások 

DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik): Köszönöm szépen, elnök úr. Jómagam is 
aláírtam ezt a javaslatot. Többször próbáltam személy szerint én is elérni azt, hogy 
ebben a kérdésben tisztábban láthassunk.  

Annyit mondanék, tényleg nem megismételve, amit képviselőtársam mondott, 
de az biztos, hogy hatalmas mennyiségű pénz ellopásra került itt ’90 óta 
Magyarországról; meg kell nézni a külföldi kimutatásokat. Például a Tax Justice 
Networköt szoktuk idézni, amely nem is 2016-ig, hanem talán 2012-13-ig már 
250 milliárd dollárnál tartott, óvatos becslések szerint, amit a nyolcvanas évek vége 
óta kiloptak ebből az országból; ezt nem kell magyarázni. Azon lehet persze 
vitatkozni, hogy ez több vagy kevesebb - kevesebb semmiképpen nem lehet szerintem 
-, de ezt a pénzt valaki ellopta. Azt kell megtalálnunk, hogy ki volt. Azon lehet 
vitatkozni, hogy ki volt, és hogy milyen módon lehet ezt visszaszerezni, de ez ellopásra 
került, és úgy gondolom, meg kell gátolni, hogy a jövőben tovább folytatódjon ez a 
gyakorlat. Az a minimum, hogy szigorúbb szabályokra van szükség, mert ez eddig 
nem működött. S az egyébként nem érv, amit hallhattunk itt korábban, hogy 
Európában az egyik legszigorúbb a szabályozása a magyar vagyonnyilatkozat-
tételnek. Ez egyébként ebben a formában nem biztos, hogy így van. A német 
gyakorlatnál valóban szigorúbb, csak akkor össze lehetne hasonlítani például a svéd 
közbeszerzési törvényt, amely tudtommal tizenhat szakaszból áll, és ott nem lopnak 
annyi pénzt, mint nálunk, ahol ötszázból. Tehát nem a hossza és egy joganyagnak a 
bonyolultsága fogja a lopást meggátolni, illetve a szabályoknak jóknak kell lenniük 
természetesen, de önmagában még az sem garancia, ha egy szabály szigorú; ha el 
akarják lopni azokat a pénzeket, akkor meg fogják próbálni ellopni, s ha mi 
törvényhozóként nem teszünk semmit, akkor ezek a tendenciák folytatódni fognak. 

Az mégiscsak abszurd, hogy ha mondjuk, egy országgyűlési képviselőnek csak  
a lakása meg a gépjárműve több, mint a húszéves legális jövedelme. És mindenki 
tudja, hogy milyen nagy lábon él, és nem egy ilyen van. Több tízmillióért lehet venni 
hifi-szettet, az eladó nyilván nem kérdezheti meg, hogy miből van, meg mindennap 
lehet venni egy Gucci táskát, meg egyéb dolgokat. (Dr. Répássy Róbert visszatér a 
terembe.) Ez olyan felháborodást fog szülni, már szült is egyébként az elmúlt 
huszonöt évben a választópolgárok részéről, amit meg kellene akadályozni. És aki 
szeretne valamit tenni, legalább ezt a javaslatot támogatnia kellene. De természetesen 
nyitottak vagyunk előterjesztőként más megoldásokra is, de hogy mondjuk, egy 
vagyonosodási vizsgálatot el kelljen szenvednie egy közszereplőnek, azt hiszem, az a 
minimum, hiszen nem köteleztek senkit, hogy országgyűlési képviselőnek menjen. Én 
nem hallottam senkiről, hogy pisztolyt fogtak a fejéhez; ha így történt, akkor azt 
kérem, ezt jelezzék felénk. (Derültség.) Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Vas Imre alelnök úrnak adok szót. 
 
DR. VAS IMRE (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen, röviden, mert 

egy hasonló vitát - ugyan Novák Előd képviselőtársunk nem volt itt - Schiffer 
képviselő úr javaslatakor már lefolytattunk.  

Ez a törvényjavaslat egyébként alkalmatlan a vélelmezhetően kitűzött cél 
elérésére. Azt hiszem, talán Staudt Gábor mondta, és ebben egyetértek, hogy meg kell 
gátolni, hogy minden ellopjanak. Mindenféle törvénytelen dolgot meg kell gátolni 
(Dr. Staudt Gábor: Főleg a lopást.), beleértve azt is, hogy valamilyen gazdasági 
előnyt szerezzen valaki azzal, hogy közhivatalt visel, ebben teljesen egyetértünk.  
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A javaslat nem veszi figyelembe az adójogi elévülést, hogy egyébként meddig 
kell az iratokat megőrizni. Ha mondjuk, azoknak, akik a ’90-94-es parlamentnek 
voltak a képviselői, egyrészt nagyon sokan közülük sajnálatos módon már nem is 
élnek, de akik élnek, elő kellene venniük az 1990-es személyijövedelemadó-
bevallásukat vagy a ’94-est, hát, nem hinném, hogy olyan túlzottan sok embernek van 
meg, és az akkori, akár még autó-adásvételi szerződések vagy bármilyen 
bankszámlakivonatok például meglennének. Úgyhogy ebből a szempontból ez 
szerintem kivitelezhetetlen, merthogy senki nem is számíthatott egyébként arra, 
mondjuk, a kilencvenes években, hogy majd 2016-ban valaki vagyonosodási 
vizsgálatot kezd ellene.  

A másik pedig, egy mondatra, amit előzőleg is elmondtam, amiért Schiffer 
képviselő úr törvényjavaslatát sem vettük tárgysorozatba, hogy a NAV-ra telepíti a 
vagyonosodási vizsgálatot. Most én elképzelem, majd amikor esetleg a NAV egy 
ellenzéki képviselőnél állapít meg bármilyen jellegű adóhiányt, merthogy a NAV 
mégiscsak a kormány alá van rendelve. (Dr. Staudt Gábor: Főleg mos már!) Idáig is 
a kormány alá volt rendelve. Én már hallom azt, hogy akkor azt mondják, hogy 
politikai üldöztetésnek vannak kitéve, és egyéb ehhez hasonló mondatokat.  

Úgyhogy ezek alapján, miután nem alkalmas a cél elérésére, én azt javaslom, 
hogy ne vegyük tárgysorozatba.  

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

Képviselőtársaim! Bár Novák képviselőtársam rendre mindig megtesz mindent az 
előterjesztői expozéjában, hogy az embernek elvegye a kedvét attól, hogy támogassa 
ezt a javaslatot (Derültség.), ennek ellenére támogatni fogjuk a mostanit is. Csak 
utalok arra, hogy úgy adta elő, minthogyha ez az egyetlen korrupciós ügy lett volna; 
azért hálás lennék, ha legalább a zárszavában egy kicsit L. Simon Lászlóról is 
beszélne, akinél ugyanez a tényállás van. Vagy esetleg KáGéBéláról, hogy ne menjek 
olyan nagyon messze. (Dr. Staudt Gábor: Őt nem korrupciós üggyel vádolják!)  

No tehát, én azt gondolom, hogy az az összeg, amelyet egyébként Simon Gábor 
nevéhez kötnek, az… (Apáti István: Téves utalás. - Derültség.) Szóval, maradjunk 
annyiban, hogy nagyon örülnék annak, ha körülbelül ezen a nagyságrenden lenne a 
korrupció ma Magyarországon. Attól függetlenül, hogy természetesen minden 
korrupciós cselekmény elítélendő és elfogadhatatlan.  

De visszatérve, illetve komolyabbra fordítva a dolgot, én azt gondolom, hogy 
akkor vagyunk konzekvensek, és most is azok leszünk, ha minden olyan javaslatot, 
amelyik a korrupció visszaszorítására törekszik, azt támogatunk. Éppen ezért ezt is 
támogatni fogjuk, annak ellenére, még egyszer mondom, hogy milyen expozét sikerült 
Novák Előd képviselőtársamnak elmondani, és annak ellenére, hogy bizonyos túlzó 
rendelkezések azért szerepelnek benne. Nem azért nevezem túlzónak, mert egyébként 
nem látnám azt erkölcsileg helyesnek, hogy amit harminc vagy huszonnyolc évvel 
ezelőtt loptak el, azt is vissza lehessen követelni, hanem egész egyszerűen nehezen 
illeszkedik bele a magyar jogrendszerbe az, hogy először is visszamenőleges hatállyal 
gyakorlatilag olyan időtartamra lehessen lopási vagy korrupciós cselekmények esetén 
nyomozni vagy egyáltalán vizsgálni, ami nagyjából megegyezik azzal, ahogy mondjuk, 
a népirtásokkal kapcsolatban lehet vizsgálódni. Tehát értelemszerű az elévülés, és 
erre érdemes kitérni, de azért harminc év vagy huszonnyolc év elteltével talán 
indokolt ilyen jellegű cselekményeknél. Az nem volt indokolt, hogy akkor nem léptek 
föl ezek ellen a cselekmények ellen, és egyet tudunk mi tenni, hogy okulva a múlt 
hibáiból, a mostani jogsértésekkel szemben viszont konzekvensen fellépünk. Nem is 
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beszélve a bizonyíthatóságról, ami erősen kétséges számomra harminc év vagy 
huszonnyolc év elteltével.  

Úgyhogy, tisztelt képviselőtársaim, még egyszer mondom, támogatjuk ezt a 
javaslatot. Novák képviselőtársam meg lekötelezne, ha néhány fideszes és jobbikos 
korrupciós ügyről is beszámolna itt a zárszavában. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Apáti István képviselő úrnak adok szót. 
 
APÁTI ISTVÁN (Jobbik): Köszönöm szépen. Tisztelt Bizottság! Bárándy és Vas 

képviselő uraknak is mondanám, hogy elképzelhető, hogy huszonhat évvel ezelőtti 
adóbevallások már nincsenek meg, ez igen valószínű, de azért az, hogy 1990-től 
kezdődően egy országgyűlési képviselőnek, államtitkárnak, miniszternek, 
miniszterelnöknek, miniszteri, miniszterelnöki biztosoknak, s a többi, s a többi, tehát 
kiemelt tisztséget betöltőknek vagy egyenesen a kormány tagjainak mennyi volt a 
nettó jövedelme; mennyi volt a törvényes jövedelmük adott esetben, ha mellette még 
polgármesterek voltak, megyei közgyűlésben politizáltak, tehát a politika más szintjén 
is tevékenységet fejtettek ki, azt nagyjából lehet tudni. Meg a vagyonnyilatkozatokat 
valószínűleg még fel lehet tárni a kilencvenes évekből is. De ha esetleg már nem… 
(Elnök: Nem is volt.) Annál rosszabb, annál rosszabb! Azt viszont vissza tudjuk 
keresni, hogy mennyi volt a tisztán, nettó módon elérhető jövedelmük, azt meg azért 
látjuk, hogy a vagyongyarapodásuk egyeseknek hogyan áll. De hát ismerjük, hogy 
nagy akarásnak mi a vége, meg tudjuk, hogy mindig könnyen ki fognak találni 
megoldásokat.  

A kágébélázáshoz csak annyit fűznék hozzá, hogy ismereteim szerint Kovács 
Bélát az uniós intézmények elleni kémkedéssel gyanúsítják. (Dr. Bárándy Gergely: 
Az sokkal jobb! - Derültség.) Gyanúsítják - meglátjuk majd, hogy mi lesz a vége. Nem 
közélet tisztasága elleni bűncselekmény. Nagyon sajnálom, hogy kiváló jogász 
képviselőtársam, Bárándy Gergely ilyet mond, bár nagyon jól tudja, hogy a Btk.-ban 
ez a bűncselekmény, amelynek a gyanúja merült fel - nem tényként mondhatjuk; 
gyanúja merült fel - Kovács Bélával szemben, az pontosan nem a közélet tisztasága 
elleni cselekményekhez tartozik. Tehát lehetne itt vizsgálódni, főleg úgy, hogy a 
vagyonosodási vizsgálat természetéből adódóan a múltat vizsgálja. Az más kérdés, 
hogy ezt a múltat a közelebbi vagy a távolabbi múltra értjük, vagy hogy meddig 
akarjuk tágítani akár időben is ennek a vizsgálatnak a hatókörét. De nyilván 
természetéből adódóan nem tudja a jövőt vizsgálni; időutazásra talán Habony 
Árpádon kívül ebben az országban senki nem képes. Viszont ha így állunk hozzá, 
akkor semmi nem fog kiderülni. Látható egyébként, hogy már ezen a bizottsági ülésen 
is az LMP-s javaslatnak mi lett a sorsa, borítékolható, hogy ennek is mi lesz. Csak 
pontosan az ezzel a problémánk, hogy azok a képviselők, azok a politikai szereplők, 
akik egyáltalán nem érintettek és nem is voltak soha érintettek semmilyen közélet 
tisztasága elleni bűncselekményben, akarva-akaratlanul is - nyilván ők akarják a 
legkevésbé - gyanúba fognak keveredni felelőtlen, kapzsi képviselőtársaiknak a 
szervezett vagy kevésbé szervezett bűnözői magatartása miatt. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Nincs több jelentkező. Novák Elődnek adok szót. 

Parancsoljon, alelnök úr! 

Novák Előd válasza 

NOVÁK ELŐD (Jobbik): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Bizottság! Először 
is köszönöm szépen az érdemi hozzászólásokat, másrészt köszönöm Staudt Gábornak, 
előterjesztőtársamnak, hogy rávilágított arra, hogy itt akár 250 milliárd dollárnyi 
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nemzeti vagyon tűnt el az elmúlt évtizedekben. Ezért nagyon komoly a bizottság 
felelőssége, és éppen ezért sem lehet lesöpörni valami olyan érvvel, hogy hát, ezek 
már elévültek, ezekkel már ne foglalkozzunk, mert ha így álltuk volna hozzá, akkor 
Biszku Béla még a vádlottak padjára sem ülhetett volna. Szerintem ilyen mértékű 
nemzeti vagyon indokolhatja akár egyéb törvények módosítását is. 

Azonkívül pedig, hogy ha valaki meggazdagodott milliárdos mértékben, bár 
ismerjük a mondást, hogy csak az első milliárdot ne kérdezzék meg, hogy honnan 
van, a többi már lehet törvényes is adott esetben azóta, mégis azt mondom, hogy kell 
vizsgálni, és egy ilyen mértékű gyarapodás még esetleges számlák és más iratok 
rendelkezésre állása nélkül is megvizsgálható. 

Azonkívül pedig fölhívnám a figyelmüket arra, különösen Vas Imréét, hogy ha 
elolvasta volna ennek a javaslatnak az indokolását, akkor ott is szerepel az, amire 
próbálta fölhívni a figyelmemet, miszerint - idézem - „természetesen jelen javaslat 
alkotói is tisztában vannak azzal, hogy viszonylag kevés esély van egy húsz évvel 
ezelőtti korrupciós ügy szálainak kibogozására, de ez nem lehet ellenérv akkor, 
amikor ennyi idő után legalább a jogszabályi hátterét és elméleti lehetőségét 
megkonstruálja az Országgyűlés”. Tehát köszönöm a figyelemfelhívását (Dr. Vas 
Imre: Olvastam előzetesen.), de én is fölhívtam a figyelmet a javaslat indokolására, 
úgyhogy ezzel tisztában vagyunk. 

Vas Imre előtt egyébként le a kalappal, hiszen kiválóan képes megindokolni 
mindent és az ellenkezőjét is, ilyen értelemben nem csodálom, hogy azt mondta, hogy 
ez a javaslat nem megfelelő. Az a baj, hogy nincs viszont kormányzati javaslat, 
amelyik pedig megfelelő volna. Továbbá ha ilyen apró észrevételei vannak, mint 
például az adójogi elévülés, akkor bátran egy módosító javaslattal teheti ezt ön szerint 
jobbá. (Dr. Vas Imre: Ez javíthatatlan selejt.) Tehát a lehetőséget kell csak megadni, 
hogy ez egyáltalán tárgysorozatba vételre kerülhessen. Amennyiben ezt leszavazzák, 
és láttuk, hogy mellette nincs javaslatuk, akkor az azt jelenti, hogy igenis, a 
politikusbűnözők oldalára állnak. 

Ami a NAV-ot illeti, igen, mi normális esetben, személyektől elvonatkoztatva 
azt mondjuk, hogy nem egy országgyűlési bizottság hatásköre például vizsgálni a 
képviselők vagyongyarapodását, már csak azért is, mert ez komoly szakmai 
hozzáértést igényel, meg függetlenséget is, ezért mi igenis a NAV-hoz telepítenénk. Az 
más kérdés, hogy önök viszont az elmúlt évtizedekben soha nem látott mértékben 
települtek rá a NAV-ra azáltal, hogy közvetlenül az államtitkár irányítja. De erre is 
tekintettel voltunk. Nézze csak meg a 3. §-t: a vizsgálatot a NAV-vezetői feladatokat 
ellátó államtitkár tekintetében is szerintünk le kell folytatni, azonban a 
befolyásoltságmentes feladatellátásra garancia, hogy azt a NAV szervezetrendszerén 
kívüli szerv, az Országgyűlés Mentelmi bizottsága folytassa le, ennek az egy 
személynek az esetében. De hát azért minden képviselő esetében, csak azért, mert az 
önök pártkatonája irányítja az adóhatóságot, még nem tartjuk indokoltnak. Ez egy 
hosszú távú törvény. Mi nem egy-két évben gondolkozunk, mint ahogy önök 
általában, akár az Alaptörvény módosításakor vagy más törvény módosításakor; mi 
hosszú távú változásokban is gondolkozunk.  

Bárándy Gergely, nagyon sajnálom, hogy önmagában az előterjesztésem 
indokolására felhozott Simon Gábor-i név emlegetése elbizonytalanította abban, hogy 
ezt a javaslatot támogassa, és hogy ezt többször meg kellett jegyezze, hogy ezt milyen 
méltánytalannak és már-már eltántorítónak tartja. (Dr. Bárándy Gergely: Csak a 
stílust.) Ezt azért sajnálatosnak tartom, de valahol őszintének is. Abban semmi 
stílustalanság nem volt, képviselő úr, hogy a jéghegy csúcsaként igenis idehoztam 
Simon Gábor esetét. Egyébként ha nem lett volna szelektív a hallása, akkor 
meghallotta volna Lázár János nevét is, akit szintén emlegettem, hogy kiskorú 
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gyermeke nevére íratott egy több tízmilliós ingatlant. Tehát azért hoztam példákat. 
De abban abszolút igaza van, hogy hozhatnánk többet is; hozhatnánk ide L. Simon 
László esetét is, csak az ő nevét félve mondom ki itt az Országgyűlésben, mert az ő 
nevéhez már olyan öncélúan obszcén versek kötődnek, hogy nem tudom, nem fog-e 
rendre inteni adott esetben egy elnök az Országgyűlés méltóságát illetően. De 
valóban, mondjuk, a kérges tenyerű fitneszedző feleségét idehozhatnánk, aki nem 
tudjuk, milyen pénzekből vásárolt komoly méretű állami földeket. Ebben az ügyben 
egyébként a Mentelmi bizottsághoz fordult is a Jobbik, kérve azt, hogy ezt vizsgálja 
meg, de a Mentelmi bizottság elutasította ezt a kérésünket. 

Kovács Béla ügyének idecitálását elég gyengének érzem, lévén, hogy arra már 
sok mindent mondtak, kémügynek és egyebeknek nevezték. De hát azért ez nem egy 
korrupciós ügy, még akkor sem, ha ezt a Fidesz folyamatosan mantrázza, jobb híján. 
De én abszolút nyitott vagyok arra, hogy ha a jobbikos képviselőknél, bármilyen 
politikusnál merülne fel a gyanú, mert mi nem állítjuk azt magunkról, mint a 
kommunisták, hogy mi különleges anyagból gyúrt emberek volnánk, emberi 
gyarlóság nálunk is lehet; az a kérdés, hogy intézményesítetten korrupcióra épülünk, 
vagy pedig megbirkózunk az egy-két például Szegedi Csanádunkkal, akit 
fölszólítottunk a lemondásra, nem a származása miatt, hanem azért, mert kiderült 
egy hangfelvételen, hogy európai uniós pénzekkel mire készült. Tehát mi, azt 
gondolom, igenis megbirkózunk az ilyen esetekkel, és ezért vannak a 
törvényjavaslataink is, hogy kormányon is megbirkózzunk, hiszen kormányon 
nyilvánvalóan nagyobb kihívás; Simon Gábornak is kormányon remegett meg a keze, 
ha egyáltalán remegett, és nem magabiztosan nyúlt azokért a százmilliókért. Tehát 
számunkra pontosan ezek a törvényjavaslatok azok, amelyek a Jobbik kormányra 
kerülése után is… (Dr. Répássy Róbert: Tárgyra! - Dr. Staudt Gábor: Arról beszél! - 
Apáti István: Csak nagy ívű! - Derültség.) kijelölné a sarokköveit a Jobbik 
korrupciómentes kormányzásának.  

Úgyhogy én ezért kérem, hogy a Jobbik kormányra kerülésére is gondolva, a 
mi tiszta kormányzásunkat is biztosítva kérem, hogy szavazzák meg azt, hogy a 
Jobbik kormányra kerülését követően is, a mi kormánytagjaink, a mi államtitkáraink 
rendszeres, négyévenkénti vagyongyarapodási vizsgálatára sor kerülhessen. 
Köszönöm, elnök úr. 

Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Tisztelt Bizottság! Határozathozatal következik. Ki 
támogatja a törvényjavaslat tárgysorozatba vételét? Kérem, szavazzon! (Szavazás.) Ez 
4 igen. Ki nem támogatja? (Szavazás. - Novák Előd: Az érintettek inkább 
tartózkodjanak, azt kérem!) Megkérem az alelnök urat, lezártuk a vitát, úgyhogy… Ez 
8 nem szavazat volt. Megállapítom, hogy a bizottság tehát nem vette tárgysorozatba 
az indítványt.  

Annyit szeretnék elmondani, hogy még mindig folyik az egyeztetés a Mentelmi 
bizottsággal. Határozott elképzelésem, hogy üljünk le, és a két bizottság tartson egy 
közös ülést ebben a témakörben (Dr. Vas Imre: Együttes ülést, elnök úr. - Derültség, 
közbeszólások.), mert egyszerűen az, hogy ülésnaponként négy ilyen javaslat érkezik, 
az egy kicsit sok. (Apáti István: Valamit kezdeni kell ezzel a helyzettel, igen.)  

Tisztelt Bizottság! Vitányi alelnök úrnak átadom az ülés vezetését. 
 

(Az ülés vezetését dr. Vitányi István (Fidesz), a bizottság alelnöke veszi át.) 
 
ELNÖK: Az elnöklést átveszem, és megadom a szót Sallai R. Benedek 

képviselőtársunknak. (Dr. Rubovszky György kimegy a teremből.) 
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i) Az egykori állami gazdaságok értékesítésének körülményeit és 
társadalmi-gazdasági hatásait vizsgáló vizsgálóbizottság 
létrehozásáról szóló H/8284. számú határozati javaslat 

Sallai R. Benedek szóbeli kiegészítése 

SALLAI R. BENEDEK (LMP): Köszönöm szépen. Nagyon köszönöm a 
megszólalás lehetőségét. Igazán motivált vagyok az elmúlt két, két és fél óra alapján, 
látom, hogy nagyjából a kormánypárti képviselőtársaim nagyjából arra teszik itt föl az 
energiáikat, hogy min miért ne kelljen elgondolkozni, és mi miért ne kerüljön a 
parlament elé.  

Az eddigi témákhoz hasonlóan nyilvánvalóan visszaélésekről, különböző 
kormányoknak a lenyúlásairól lesz szó, és nyilvánvalóan ennek egy ágazata a ma 
tárgyalt különböző kormányzati korrupciók kapcsán az egyik érdekes és tanulságos 
esetről, a korábbi állami gazdaságok privatizációs folyamatairól. Nyilvánvalóan az 
önök számára is ismert az, hogy nagyjából a borzasztó sok lenyúlás közepette egy 
viszonylag nagy értéket képviselt az, amikor az állami gazdaságok magánosítását 
megtették a különböző kormányok, és különböző felelősségekkel erre most 
rávilágított a közvélemény.  

Nagyon örültem neki, hogy ebbe bevonhattam kormánypárti 
képviselőtársaimat, hiszen arra, hogy micsoda előnytelen szerződéseket kötött az 
állam, és hogyan éltek vissza a köztulajdonnal, Győrffy Balázs világított rá, amikor azt 
szerette volna, hogy a rendkívül előnytelen szerződéseknél az új tulajdonosoknak a 
privatizáció után legyen majd lehetőségük változtatni. S miután ezt támogatta a 
kormánypárt, ezzel nagyjából elismerte azt, hogy tudomásul veszik, hogy felelőtlen és 
hűtlen kezelést valósítottak meg ezek a kormányok, amelyek ezeket a privatizációs 
szerződéseket megkötötték.  

Nagy tisztelettel külön köszöntöm Budai Gyula urat, aki itt van. Talán értesült 
róla, Budai úr, hogy ebben az évben kifejezetten kezdeményeztem, hogy 
elszámoltatási kormánybiztosi státuszát hozzák újra helyre, és kezdjenek újra 
vizsgálatokat, mert a mostani privatizáció során még legalább annyi esetben lenne 
szükség ellenőrzésre és több ezernyi vizsgálatra, mint korábban volt, és ebből adódik, 
hogy szükségesnek véltem volna mindezeknek a tevékenységeknek az elindítását. 
Sajnos a kormányzat e kezdeményezésemre nem lépett, ebből adódóan készült ez az 
eseti bizottsági javaslat, amelyet az ellenzéki pártok egyöntetű támogatásával tudtam 
benyújtani. Ennek nyilvánvalóan az lenne az elsődleges célja, hogy azt a fajta lopást, 
amelyet különböző kormányok elkövettek az elmúlt huszonöt évben, azokat a 
lenyúlásokat az állami gazdaságok tekintetében felülbírálhassuk, és megnézhessük, 
mi történik.  

Kormánypárti képviselőtársaim szíves figyelmét fel szeretném hívni arra a 
tényre, hogy a Magyar Szocialista Párt aláírta ezt a kezdeményezést, és azt mondták, 
állnak elébe bármilyen vizsgálatnak, és meg lehet nézni azokat, amelyeket ők 
privatizáltak. Nagyjából ezt a hozzáállást szeretném kérni a kormánypárti 
képviselőktől is, hiszen a javaslatban többséget biztosítottunk nyilvánvalóan a 
kormánypárti képviselőknek, megadtuk a lehetőséget, hogy ezáltal a politikai 
befolyásukat meg tudják őrizni, nehogy véletlen valami olyan legyen, amit nem 
szeretnének. De erről beszélni kell, végre itt az ideje, hogy a magyar társadalom 
tudjon arról, mi történt ezekkel az állami gazdaságokkal, hogyan kerültek Csányik, 
Mészáros Lőrincek birtokába milliárdokat érő vagyonok fillérekért, és miként történt 
az, amit az elmúlt huszonöt évben az állami tulajdon folyamatos kijátszása alapján 
tapasztalhattunk, ennek igazán itt az ideje.  
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Ebből adódóan kérem tisztelettel, hogy támogassák az eseti bizottság 
létrehozását és vizsgálóbizottságként való működésének megkezdését, hogy az összes 
eddigi szerződést megvizsgálhassuk. Köszönöm szépen, elnök úr. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Budai Gyulának adom meg a szót. 

Hozzászólások 

BUDAI GYULA (Fidesz): Köszönöm szépen, képviselő úr, hogy ennyire bízik 
bennem, és hogy azt szeretné, hogy újra ellássak egy feladatot. Nagyon megtisztelő, 
de köszönöm szépen, nekem elég volt. (Derültség. - Apáti István: Mi ennek az oka?)  

A következőt szeretném önnek elmondani. Nem tudom, tájékozódott-e ebben 
az ügyben, mert 2010-12 között ebben az ügyben már volt egy vizsgálóbizottság, 
méghozzá a Mezőgazdasági bizottság albizottságaként, vizsgálóbizottságként 
működött, és akkor ott volt önnek egy párttársa abban a bizottságban, Szabó Rebeka, 
aki egyetlen ülésen sem jelent meg, amikor ebben a témakörben folytatott a bizottság 
meghallgatásokat, három vagy négy alkalommal.  

Az ön által megjelölt állami gazdaságokat végigvettük ott a bizottsági ülésen, 
Gráf Józseftől Gőgös Zoltánig, Forgács Barnabásig mindenkit, aki bármiféle 
információval rendelkezhetett, meghallgattunk; természetesen a bizottság idézte 
Medgyessy Pétert is, akinek jelentős része volt abban, hogy 2004-ben tizenegy állami 
gazdaságot értékesítettek vagy privatizáltak. Illetőleg én a személyes tapasztalatomat 
tudom mondani: az összes állami gazdaság értékesítését végigvizsgáltuk, megtettük a 
büntetőfeljelentéseket. Nem az ügyészség, hanem a rendőrség valamennyi ügyben - 
mondhatom végig, a Hód-Mezőgazda, Mezőhegyes, Szerencs, Komárom, nem akarom 
végigsorolni, mindegyikben megtettük a feljelentést -, mindegyikben megszüntették a 
büntetőeljárást. (Dr. Staudt Gábor: Ügyészség!) 

Ezt szeretném csak önnek elmondani ezzel kapcsolatban, illetőleg azt, hogy 
ebben a témakörben megtörténtek már a szerintem elég jelentős tényfeltárások, 
azáltal, hogy nem csak én vizsgáltam, hanem a parlamentnek egy független 
bizottsága, amelyben egyébként MSZP-s, ugye, Szabó Rebeka nem jelent meg, 
jobbikos és mindenféle képviselők jelen voltak. Az érintett volt miniszterekhez, 
államtitkárokhoz, államigazdaság-vezetőkhöz kérdéseket tehettek föl. Annak a 
bizottságnak a jegyzőkönyve, és úgy gondolom, az az összefoglaló jelentés, amely 
készült, önnek rendelkezésére áll, illetőleg a kormánybiztosi vizsgálatnak valamennyi 
jelentése is, ahol ezeket a privatizációs dolgokat vizsgáltuk.  

Úgyhogy én azt gondolom, okafogyott ennek a vizsgálóbizottságnak a 
felállítása, mivel a parlament, ugyan ön akkor nem volt tagja, de 2010-12 között 
ebben a témakörben széles körű, mindenre kiterjedő vizsgálatot folytatott le. Ezért 
nem tudom támogatni az ön előterjesztését, mert úgy gondolom, annál szélesebben 
már csak a nyomozó hatóság tudott vizsgálódni, amely teljesen más aspektusból tette 
föl a kérdéseket akár Gráf Józsefnek, akár Gőgös Zoltánnak, bárkinek, akik ebben a 
kérdéskörben érintettek. A vizsgálóbizottság, illetve az az albizottság, amelyik akkor 
ezt a privatizációs folyamatot vizsgálta, szűk körben tudott csak kérdéseket föltenni, 
ugyanis mint többször szerintem megvitattuk, a vizsgálóbizottság folyamatban levő 
büntetőeljárásokban - és akkor már folyamatban voltak a büntetőeljárások - olyan 
kérdéskörben nem tehetett föl konkrét kérdést a meghallgatott személyeknek, ami 
egyébként a nyomozásnak vagy bármi egyébnek az érdekeit veszélyeztette volna. 

S azt is el tudom mondani, a hatóságok részéről is hallgattunk meg ebben a 
témakörben személyeket - nem jutottunk előrébb. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Vas Imrének adom meg a szót. 



44 

 
DR. VAS IMRE (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen. Nekem más 

érveim is vannak, azt meghaladóan - egyetértve Budai Gyulával -, hogy 
vizsgálóbizottságra külön előírások vonatkoznak, és miután az Állami 
Számvevőszékről szóló törvény 5. § (4) bekezdése szerint az állami tulajdonban, 
résztulajdonban vagy többségi önkormányzati tulajdonban lévő gazdálkodó 
szervezetek vagyoniérték-megőrző, vagyongyarapító tevékenységét, az államháztartás 
körébe tartozó vagyon elidegenítésére, illetve megterhelésére vonatkozó szabályok 
betartását az Állami Számvevőszék ellenőrzi, így figyelemmel az Országgyűlésről 
szóló törvény 24. §-ára, vizsgálóbizottságot - tehát nem albizottságot, mint ami volt is 
a Mezőgazdasági bizottság albizottságaként -, bármennyire is szeretnénk egyébként, 
nem lehet felállítani jelen törvényi szabályozás ismeretében.  

Ugyanakkor egyébként nem lennének többen ebben a bizottságban a 
kormánypárti képviselők, mert én úgy látom, hogy ebben 20 tag lenne, és ebből 10 
kormánypárti és 10 ellenzéki… (Sallai R. Benedek: A DK-t is oda számoltam. - 
Derültség.) Nincs DK, de mindegy, így is kell lenni, tehát a vizsgálóbizottságoknak 
paritásosnak kell lenni az országgyűlési törvény alapján, tehát ez így önmagában 
rendben van.  

A vizsgálat tárgykörében, mondom, bármennyire is szeretnénk egyébként, 
hogy ilyen vizsgálóbizottság létrejöjjön, de a törvényi előírások miatt tehát nem lehet. 
Köszönöm szépen. 

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

vitában. (Nincs jelentkező.) Ha nem, akkor lezárom, és megadom a válaszadás 
lehetőségét. 

Sallai R. Benedek válasza 

SALLAI R. BENEDEK (LMP): Köszönöm szépen. Remélem, sikerül cáfolni 
azokat az érveket, amelyek elhangzottak, mert elsőként is el szeretném azt a 
hangulatot hessegetni, hogy ez az én saját kezdeményezésem lenne. Itt mind a Jobbik 
Magyarországért Mozgalom, mind a Magyar Szocialista Párt támogatta ezt a 
kezdeményezést. 

Én nem vonom kétségbe, hogy alapos és precíz munkát végzett a Budai Gyula 
képviselő úr által említett bizottság, de akkor minden bizonnyal 2002-10 között nem 
volt ilyen hiba; de ez nem jelenti azt, hogy mondjuk, a 2001-es privatizáció során ne 
lehetett volna - lehet, hogy csak azokat kellene vizsgálni. És ez azért is lehet fontos, 
merthogy Győrffy Balázs javaslata, ami a Btk. módosítására irányult, miután a 
kétharmados törvényt nem sikerült módosítani, az pont véletlenül azokat a földeket 
érinti Győr-Moson-Sopron, Fejér és Veszprém megyében, amelyek a 2001-es 
privatizáció során kerültek kiszerződésre ötven évre, meglehetősen kedvezőtlen 
feltételekkel. Az tehát, hogy önök nem találtak hibákat 2002-10 között, nem zárja ki 
annak a lehetőségét, hogy ennél egy lényegesen izgalmasabb időszakban, amikor a 
„piszkos 12” néven elhíresült állami gazdaságokat privatizálták, abban ne lenne 
nagyon-nagyon sok hiba. Úgyhogy igazán érdekes lenne kiterjeszteni a vizsgálatokat 
erre az időszakra. 

Összefoglalva: az, hogy milyen hatáskörrel ruházzuk fel a bizottságot, és 
milyen lehetőségei vannak, és miként ütközik ez a Vas képviselő úr által említett 
jogszabályi szakaszokkal, ezt nyilvánvalóan meg lehet vizsgálni, és a hatásköri 
lehetőségeket meg lehet úgy határozni, ami ennek a jogszabályi elvárásnak megfelel. 
Ez alapvetően annak a szándéknak a kérdése, hogy miként lehet ezt megvalósítani. 
(Dr. Vas Imre: A vizsgálati tárgyat nem lehet megvalósítani.)  
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Én nem múló tisztelettel jelzem kormánypárti képviselőtársaim felé, hogy önök 
nagyjából a demokratikus ellenzéki lehetőségeket leszűkítették, a magyar 
közigazgatást és a nyomozó hatóságot pártkatonákkal befoglalták. Ebből adódóan 
objektíven nem várható az ÁSZ-tól, a Kehitől, a főügyésztől vagy akár az államfőtől, 
hogy az önök által tett dolgokat objektíven mérlegelni tudja. Ennek a lehetősége 
akkor van meg, ha ellenzéki képviselők tudják valamilyen szinten feltárni ezeket a 
visszásságokat, amelyek történtek és történnek jelen pillanatban is, mondjuk, a 
termőföld-privatizáció kapcsán. Napi, aktuális téma ez. Minden tiszteletem mellett 
kérem, hogy kormánypárti képviselőtársaim szakítsanak azzal a hagyománnyal, hogy 
bárki jön ide, bármelyik ellenzéki képviselő, csak nemet tudnak mondani. Higgyék el, 
hogy alapvetően az a közösség, amelyik egységesen gondolkodik, ott igazából nem 
hiszem, hogy produktív gondolkozás zajlik ezekről a kérdésekről, amelyeket 
felvetünk. Köszönöm szépen, elnök úr. 

Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Szavazásra teszem föl a kérdést. Ki támogatja a 
tárgysorozatba vételt? (Szavazás.) Ez 3 igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) Ez 7 
nem. Megállapítom, hogy nem vettük tárgysorozatba.  

Köszönjük szépen a képviselő úr türelmét. 
Áttérünk a j) napirendi pontra. Köszöntöm Szabó Timea képviselőtársamat, 

megadom a szót. 
 
SZABÓ TIMEA (független): Köszönöm a szót, elnök úr. Csak kérdezem a 

biztonság kedvéért, hogy melyik, mert két előterjesztésem van, melyikkel kezdjem, 
vagy mindegy? 

 
ELNÖK: Ez a T/8129-es, az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről. 

j) Az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. 
évi CLII. törvény módosításáról szóló T/8129. számú 
törvényjavaslat 

Szabó Timea szóbeli kiegészítése 

SZABÓ TIMEA (független): Jó, köszönöm szépen. Ha jól értesültem, akkor ez 
itt a harmadik napirendi pont ugyanebben a témában. Nem hiszem, hogy nagyon sok 
újat tudnék ezzel kapcsolatban mondani. Azt viszont mindenképpen fontos 
megismételni, hogy azért ne csodálkozzanak kormánypárti képviselőtársaim azon, 
hogy ez a téma ennyiszer előkerül. Kevés bicskanyitogatóbb dolog van a magyar 
emberek számára, mint az, amikor a kormánypárti képviselők vagy egyébként 
bármilyen egyéb képviselő is nemcsak hogy lop, de ezt még röhögve, cinikus módon is 
teszi. 

Jelenlegi formájában a világon semmi értelme nincs a vagyonnyilatkozati 
rendszernek, vagyonnyilatkozat-tételnek, hiszen semmilyen módon nem tükrözi a 
valóságot. Minden év január végén előkerül ez a téma. Tavaly év elején Szijjártó Péter 
200 milliós villája körül volt ugyanilyen botrány, illetve… (Dr. Staudt Gábor: Csak 
170 volt.) - ja, csak 170; köszönöm, képviselőtársam, a pontosítást, ami, akárhogy 
számoltak itt a legnagyobb matematikatudósok is, sehogy nem jött ki Szijjártó Péter 
fizetéséből ez a villa. Azt láttuk, hogy Rogán Antal lakása gombamód növekszik; 
ahogy eleredt eső, úgy növekedett az ő négyzetméterszáma is a lakásában. Ezt 
egyébként én irigylem tőle; nem tudom, lehet, hogy majd valamilyen életviteli 
tanácsokat fogok kérni a kormánypárti képviselőktől. Most, ebben az évben pedig 
Giró-Szász úr cégeivel kapcsolatban történt ugyanez.  
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Nem azért ismétlem meg, mert azt gondolom, hogy önök nem emlékeznek 
erre, vagy legalább minimálisan ne gondolkoztak volna el ezen az egész kérdésen, 
mert biztos vagyok abban, hogy ezen elgondolkoztak, és ahogy Rubovszky elnök úr 
jelezte már, állítólag valami gondolkodás is folyik a kormánypárti képviselők részéről 
abban, hogy ezen hogyan változtassanak. Az én javaslatom a PM nevében rendkívül 
egyszerű, pontosan azért, hogy most a legutóbbi, Giró-Szász-féle botrány ne 
ismétlődhessen meg, mi azt javasoljuk, hogy a vagyonnyilatkozat a 
vagyonnyilatkozat-tétel napját megelőző öt évre visszamenőleg vonatkozzon, illetve 
azt is minden évben fel kelljen tüntetni, hogy hat hónapra visszamenőleg milyen 
cégekben volt érdekeltsége, pontosan azért, hogy ne lehessen úgy trükközni, ahogy 
egyébként Giró-Szász András ezt ebben az évben megtette.  

Higgyék el, tisztelt kormánypárti képviselőtársaim, nem jó ez önöknek sem, 
nem jó a kormánynak sem, ha ilyen ügyekkel bosszantják folyamatosan a magyar 
lakosságot. Jobb az az ellenzéki képviselőknek is, kormánypárti képviselőknek is, ha 
tiszta vizet öntünk a pohárba, és mindenkinek átlátható a vagyonnyilatkozata, és 
nemcsak átlátható, hanem a valóságot is tükrözi. Köszönöm. 

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

Hozzászólások 

DR. VAS IMRE (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen. Amit 
módosítani kíván képviselőtársunk, ez a 2007. évi CLII. törvény, ez majdnem 
mindenkire vonatkozik, aki vagyonnyilatkozatot kell hogy tegyen. Két csoportra nem: 
az egyik, aki az országgyűlési törvény hatálya alá tartozik, a másik pedig, aki az 
önkormányzati törvény, az Mötv. hatálya alá. Tehát az országgyűlési képviselőkre, 
szószólókra, valamint polgármesterekre és önkormányzati képviselőkre ez a törvény 
nem vonatkozik.  

Ráadásul akik e törvény alapján tesznek vagyonnyilatkozatot, azok 99,9 
százalékának egyébként zárt borítékban őrzik a vagyonnyilatkozatát; gondoljunk itt 
minisztériumi köztisztviselőkre, állami vállalatok vezetőire. Úgyhogy ha 
képviselőtársamnak ez volt a célja, akkor az én érzésem szerint igen-igen jelentősen 
mellélőtt, mert akik e törvény alapján tesznek vagyonnyilatkozatot, azoknak mindnek 
egyébként zárt borítékban, egy minisztériumban, polgármesteri hivatalban van a 
vagyonnyilatkozatuk.  

Úgyhogy ezek alapján én azt mondom, hogy ha ez volt a cél, akkor nagyon nem 
szabad tárgysorozatba venni. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Répássy Róbertnek adom meg a szót. 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT (Fidesz): Tisztelt Képviselő Asszony! Mivel ön igen 

magabiztosan vádolt meg itt mindannyiunkat, ezért én is elég magabiztosan 
mondom, hogy nem volt képes eltalálni a törvényt sem, amelyet módosítani akar. Úgy 
tudom, a független képviselőknek is van legalább szakértőre lehetőségük, úgyhogy én 
mindenképpen javaslom, hogy legalább nézzék meg máskor a törvény számát.  

De azon túl, hogy a törvény számát nem találták el, nem találták el magát a 
törvényt sem. (Dr. Vas Imre: Ez a vicc kategória.) Mind a politikusok, mind pedig a 
köztisztviselők évente tesznek vagyonnyilatkozatot, ezért a szöveget, hogy öt naptári 
évre visszamenőleg tegyenek nyilatkozatot, nagyon egyszerűen megoldja a hatályos 
törvény, mert évente, minden évben tesznek vagyonnyilatkozatot. Tehát meg lehet 
nézni, hogy ki, melyik országgyűlési képviselő milyen nyilatkozatot tett. Ha megnézi a 
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honlapon, a saját vagyonnyilatkozatait nézze meg: 2012 óta folyamatosan fönt vannak 
a honlapon a vagyonnyilatkozatok. És abban jövedelemnyilatkozat is van.  

Tehát sem a törvényt, sem a témát nem sikerült eltalálni. Ne haragudjon, de 
erre szokták azt mondani, hogy inkább próbálja meg még egyszer szerintem. 
Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Megkérdezem, van-e további hozzászóló. (Nincs 

jelentkező.) Nem látok senkit. A vitát lezárom, és megadom a szót az előterjesztőnek.  

Szabó Timea válasza 

SZABÓ TIMEA (független): Köszönöm a szót, elnök úr. Örülök, hogy ilyen 
nagyon magabiztosak a képviselők, és annak is örülök, hogy azt azért nem cáfolta 
Répássy Róbert sem a nagy magabiztosságával, hogy egyébként milyen alattomos, 
aljas módon hazudnak a kormánypárti képviselők egyébként… (Dr. Vas Imre: Azért 
ezt kikérjük magunknak!) Hát, kérje ki magának Vas Imre képviselőtársam 
nyugodtan, ettől még saját… (Dr. Répássy Róbert: A saját hibájáról beszéljen, 
képviselő asszony!) Én arról beszélek, képviselőtársam, amiről szeretnék az 
előterjesztésemben. Ha már olyan magabiztosan azt mondta, hogy mellélőttünk, 
akkor én meg olyan magabiztosan mondom, hogy ön se legyen annyira magabiztos 
ezzel az egész témával. Ne gondolják azt, hogy nem fogja önöket utolérni ez az egész 
kérdés! Ha azt gondolják, hogy mi mellélőttünk ezzel a törvénnyel, akkor nem cinikus 
módon röhögni kell ezen, hanem be kell nyújtani egy olyan javaslatot, amelyik viszont 
a valódi problémát orvosolja!  

Az öt év nem azokra vonatkozik egyébként, tisztelt képviselőtársam, akik már 
öt éve egyébként vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel bírnak, hanem mondjuk, 
aki most kezd valamilyen pozíciót betölteni, annak is visszamenőleg kelljen ezt 
megtennie! (Dr. Répássy Róbert: Ez nagyon jó.) Úgyhogy én azt gondolom, ha 
ennyire magabiztosak a kormánypárti képviselők ebben a kérdésben, és ennyire 
ismerik a problémát, akkor nyújtsanak be önök egy olyan javaslatot, amivel a látszatát 
is elkerülik annak, hogy a képviselők hazudnak a vagyonnyilatkozatukban. (Dr. 
Répássy Róbert: Szabad még szót kérnem? Személyes érintettség.)  

 
ELNÖK: Tessék parancsolni! 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT (Fidesz): Tisztelt Képviselő Asszony! Én szeretném 

visszautasítani, hogy én hazudok a vagyonnyilatkozatomban. Itt most mindannyian 
úgy hallgatjuk az ön pirítását, egyébként saját maga is tesz vagyonnyilatkozatot, tehát 
én szeretném itt kijelenteni, jegyzőkönyvbe mondom, hogy én nem hazudok a 
vagyonnyilatkozatomban, a vagyonnyilatkozatom a valóságnak megfelel, és évek óta 
megfelel a valóságnak. 

Amit önök csinálnak, az az, hogy összemossák egyébként a tisztességes 
embereket a tisztességtelenekkel, folyamatosan ezt csinálják. De mindegy, nézze, ez 
nyilván egy politikai vélemény; én meg hadd jegyezzem meg, hogy az én 
vagyonnyilatkozatom, még egyszer mondom, nyugodtan indíthat ellenem akármilyen 
eljárást, vagyonosodásit, bármit, az megfelel a valóságnak, ezért kikérem magamnak 
az ön megjegyzéseit! (Dr. Vas Imre: Csatlakozunk.)  

 
ELNÖK: (Szabó Timeához:) Nem adom meg a szót. Az előbb már lehetőségem 

lett volna arra, hogy figyelmeztessem önt, nem figyelmeztettem. Nem adom meg a 
lehetőséget, hogy válaszoljon erre.  
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Határozathozatal 

Szavazunk. Ki támogatja, hogy tárgysorozatba vegyük az indítványt? 
(Szavazás.) Ez 3 igen. Ki van ellene? (Szavazás.) Megállapítom, hogy 7 nem szavazat 
mellett nem vettük tárgysorozatba a törvényjavaslatot. 

Rátérünk a következő napirendi pontra, a k)-ra: Magyarország 
Alaptörvényének hatodik módosítása. Megadom a szót Szabó Timea 
képviselőtársunknak. 

k) Magyarország Alaptörvényének hatodik módosítása címmel 
benyújtott T/8580. számú törvényjavaslat 

Szabó Timea szóbeli kiegészítése 

SZABÓ TIMEA (független): Köszönöm a szót, elnök úr. A másik javaslatom az 
Alkotmánybíróság mint testület megválasztásának módjára vonatkozik, az 
Alkotmánybíróság működésére, illetve az Alkotmánybíróság elnökének 
megválasztására.  

A javaslatom azért fogalmazódott meg, mert teljesen egyértelmű évek óta, hogy 
az Alkotmánybíróság nem képes úgy működni, ahogy egyébként az Alaptörvényben az 
meg van fogalmazva. Felemelték a jelenlegi kormánypárti képviselők a testület 
létszámát, azóta is folyamatosan azzal küzd az Országgyűlés, hogy vagy betöltetlen 
néhány pozíció, és folyamatosan lejárnak ezek. Ráadásul a csökkentett ügyteher 
semmilyen módon nem indokolja azt, hogy egyébként ez… (Folyamatos zaj.) Addig 
befejezem. 

 
ELNÖK: Tessék folytatni! 
 
SZABÓ TIMEA (független): Semmilyen módon nem indokolja azt, hogy ezzel a 

megemelt testületi létszámmal működjön, mert folyamatosan zavar van a testület 
működésében.  

Azt is láttuk, hogy az elmúlt hetekben az Alkotmánybírósághoz méltatlan 
politikai viták alakultak ki, és nemcsak most, hanem már a korábbi években is mindig 
a testület tagjainak újraválasztásakor ócska politikai játszmává silányul az, hogy ki 
legyen az Országgyűlés jelöltje. Meggyőződésünk az, hogy az Alkotmánybíróság a 
pártpolitika viták fölött kell hogy álljon, fölötte kell hogy működjön, ezért ki kell venni 
a napi pártpolitikai csatározások kereszttüzéből, amit azzal lehet megoldani, hogy a 
tagok megválasztásának módját megváltoztatjuk.  

A mi javaslatunk értelmében az Alkotmánybíróság 11 tagból állna, tehát 
levinnénk a jelenlegi 15-ről a létszámot, amelynek 6 tagját a köztársasági elnök nevezi 
ki olyan módon, hogy ebből 3-at a Magyar Tudományos Akadémia jogtudománnyal 
foglalkozó osztálya, 3-at pedig a hivatásos bírák közül a Kúria teljes ülése választ meg, 
a köztársasági elnök pedig kinevezi. Ezzel el tudjuk érni azt, hogy nem politikai 
alapon lesznek jelölve az alkotmánybírák, legalábbis a többsége, hanem valóban 
szakmai megfelelőségük alapján. A maradék 5 tagra pedig a képviselőcsoportok egy-
egy tagjából álló eseti bizottság az érintett szakmai és társadalmi szervezetekkel való 
egyeztetés után tesz javaslatot.  

Nagyon fontos ez a megválasztási mód, pontosan azért, hogy elkerüljük, hogy 
olyan, egyébként még akkor az Alaptörvény előírásának sem megfelelő emberek 
kerüljenek oda, mint Stumpf István, aki kancelláriaminiszter volt, vagy Balsai István, 
Salamon László, akik egyértelműen a kormánypártokhoz kötődnek. Meggyőződésünk 
szerint ez méltatlan az Alkotmánybírósághoz mint testülethez. 
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Azt is javasoljuk, hogy további politikai csatározásokat megelőzve, az 
Alkotmánybíróság elnökét ne az Országgyűlés válassza, hanem a testület válassza 
meg a saját tagjai közül. 

Továbbá szintén nagyon fontos, ugyanezt a célt elérendő, hogy az a jelenleg is a 
testületben dolgozó alkotmánybíró, akinek a jelölését anno az eseti bizottságban vagy 
a szakbizottságban csak kormánypárti képviselők támogatták, annak lejárjon a 
mandátuma, és ha őt újrajelölik, akkor a bizottság tagjai többségének a 
támogatásával, illetve ellenzéki támogatással kell hogy bírjon, pontosan azért, hogy 
ne egy kormánypárti testület alakuljon ki. Nem győzöm hangsúlyozni, hogy például 
most a népszavazással kapcsolatban is egy nagyon fontos döntésre készül az 
Alkotmánybíróság ezen a héten szerdán. Nagyon nem mindegy, hogy az emberek 
érzetében az van, hogy ez egy politikai megrendelésre dolgozó testület, vagy valóban 
ellátja az Alaptörvényben megfogalmazott célokat, és a pártpolitikai csatározásokon 
felülemelkedve képes döntéseket hozni.  

Kérem, támogassák ezt a javaslatot az elmondottak miatt. Köszönöm. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Megadom Vas Imrének a szót, és kérem a 

képviselőtársaimat, tekintettel arra, hogy 9 perc múlva az ülést be kell fejeznünk, 
röviden szóljanak hozzá. Köszönöm. 

Hozzászólások 

DR. VAS IMRE (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen. Egyetértünk 
egyébként, hogy ne legyen az Alkotmánybíróság pártpolitikai csatározások tárgya, de 
nem mi tesszük ki ennek, hanem ön ezzel a javaslatával.  

Másrészt lehetetlen dologra irányuló javaslatot terjeszt elő, mert azt írja, hogy 
az Alaptörvény hatodik módosításának, azaz ennek a hatálybalépésekor megszűnik 
annak a hivatalban lévő alkotmánybírónak a megbízatása, akiknek jelölését az 
országgyűlési bizottságnak csak a kormánypárti tagjai támogatták. Tájékoztatásul 
mondom képviselőtársamnak, hogy a bizottsági jegyzőkönyv nem tartalmazza 
egyébként, hogy kormánypárti képviselők vagy ellenzéki képviselők hogyan szavaztak. 
Ráadásul ott csak arról döntenek, hogy jelölt legyen, a szavazás pedig a plenáris 
ülésen egyértelműen titkos. Úgyhogy a dolog egyébként lehetetlen célra is irányul. 
Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Répássy Róbertnek adom meg a szót. 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT (Fidesz): Tisztelt Bizottság! Én csak arra akarom 

felhívni a figyelmet, hogy az ellenzék gyakorlatilag az Alaptörvény elfogadása óta 
folyamatosan azzal vádolja a kormánypártokat, hogy megváltoztatták az 
Alkotmánybíróság tagjainak megválasztási módját. Ez egyáltalán nem igaz: az 
alkotmánybírákat 1989 óta az Országgyűlés tagjainak kétharmadával, egy 
országgyűlési jelölőbizottság jelölése alapján választják meg - tehát semmi nem 
változott meg. 

Egyetlen dolog változott meg 26 év alatt: a jelölőbizottság összetétele. Ugyanis 
a korábbi szabályok szerint minden frakció egy-egy tagot küldhetett, ebből az 
következett, hogy ha az ellenzéki pártoknak több frakciója volt, mint ahány 
kormánypárti frakció, akkor az ellenzéknek többsége alakult ki a jelölőbizottságban. 
Most már arányosan állítják fel a jelölőbizottságot, tehát lényegében a parlamenti 
arányoknak, az állandó bizottsági arányoknak megfelelő az összetétele a 
jelölőbizottságnak. Tehát az egyetlen, ami megváltozott, az, hogy a parlamentarizmus 
szabályai szerint arányos képviselete van a pártoknak a jelölőbizottságban; tehát ez az 
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egy dolog változott. A megválasztás módjában, legalábbis a parlamenti pártok több 
mint kétharmada 26 éve nem változtat ezen az álláspontján, hogy a parlamentben kell 
megválasztani az alkotmánybírákat.  

Egyébként pedig az alkotmánybírák pártpolitikai semlegességét az 
összeférhetetlenségi szabályok biztosítják. Nyilván mást, hogy mondjam, 
gondolatrendőrséget nem lehet bevezetni, hogy az alkotmánybíró fejében azt 
vizsgáljuk, hogy például Bihari Mihály, vagy mondjuk, Balsai István, aki korábban 
országgyűlési képviselő volt, vajon milyen módon viszonyul a politikai kérdésekhez. 

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

Bizottság! Csak azért kértem szót, mert úgy gondolom, szándékosan nem akarják 
megérteni az előterjesztőt, hogy miről beszélt. Tehát arról, hogy a függetlenség 
legnagyobb lehetőségét biztosítsák egy ilyen testületnél, és azt gondolom, ha ő ezt 
beterjesztette, akkor ez egy széles néprétegnek a véleménye, amit ő képvisel. (Dr. 
Répássy Róbert: Ez azért túlzás!) Nem jogászkodni akarok, de önök sokszor nem 
veszik észre azt, hogy hány ember, mennyi ember mondja azt, hogy igen, ez nem egy 
független testület.  

Ebből adódóan az előterjesztést tudjuk támogatni, mert fontosnak tartjuk azt, 
hogy a nép véleménye tükröződjön a parlamenti képviselők munkájában is.  

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

nincs, akkor a vitát lezárom, és megadom a szót az előterjesztőnek. 

Szabó Timea válasza 

SZABÓ TIMEA (független): Köszönöm a szót. Nagyon sajnálom, hogy megint 
nem értették meg; illetve valószínűleg megértik, csak nem akarják megérteni 
kormánypárti képviselőtársaim ezt a javaslatot.  

Répássy Róbertnek mondom, hogy azért nem volt szükség a 
megváltoztatására, mert konszenzus volt korábban, és önök a saját kétharmadukra 
hivatkozva változtatták meg akár a parlamenti arányoknak megfelelően is a 
bizottságot, mert tudják, hogy akkor erőből át tudnak tolni mindent. Ezt csinálják öt 
éve, most is, az alkotmánybírók megválasztását azért változtatták meg így, hogy át 
tudják tolni a saját kétharmadukkal az összes emberüket. 

Huszonhat éve nem mert olyan csinálni a parlament, hogy leviszi azért az 
életkort, hogy az önök egyik embere megfeleljen, ebben az esetben Stumpf István. Ez 
hallatlan volt az elmúlt 26 évben. (Dr. Vas Imre: Az mindig negyven év volt!) Nem 
volt megfelelő, bocsánat, a szakmai tapasztalata Stumpf Istvánnak nulla volt ahhoz, 
hogy bekerüljön egyébként (Elnök: Az életkort tetszett említeni…) az 
Alkotmánybíróság testületébe. Hát, közel nem felelt meg semmilyen olyan szakmai 
tapasztalatnak, ami korábban előírás volt. Úgyhogy szerintem hagyjuk ezt a 
maszlagot! Önök pontosan értik, hogy hogyan lehetne egyébként eltávolítani ezt az 
egészet a politikától, hogyan lehetne a szakmát visszahozni a Magyar Tudományos 
Akadémia és a Kúria segítségével, és nem olyan pártkatonákat beültetni a testületbe, 
akik… (Dr. Répássy Róbert: Stumpf István pártkatona? Ne vicceljen!) Hát, 
kancelláriaminiszterként, én azt gondolom, megfontolandó, hogy ő mennyire csinálja 
azt (Dr. Vas Imre: Legyen kedves a különvéleményeket elolvasni az 
alkotmánybírósági döntéseknél!), ami ott a testületben a dolga.  

Úgyhogy én nagyon sajnálom, hogy önök megint hagyják a politikai síkon az 
összes olyan kérdést, ami nagyon nem tartozik a pártpolitikára. 
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Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Szavazás következik. Ki támogatja a 
tárgysorozatba vételt? (Szavazás.) Ez 1 igen. Ki van ellene? (Szavazás.) Ez 7 nem. És 
ki tartózkodott? (Szavazás.) Megállapítom, hogy 2 tartózkodás mellett a bizottság 
nem vette tárgysorozatba. 

Köszönjük szépen Szabó Timeának. 

l) A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény módosításáról szóló T/8349. számú 
törvényjavaslat 

Rátérünk az utolsó napirendi pontunkra: a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló törvény módosításáról szóló törvényjavaslatra. Nem látok itt 
előadót, de ez nem akadálya a tárgyalásnak. 

Ki akar hozzászólni? (Nincs jelentkező.) Nem látok jelentkezőt. 

Határozathozatal 

Ki támogatja a tárgysorozatba vételt? (Szavazás.) Ez 3 igen. Ki van ellene? 
(Szavazás.) Ez 6 nem; tartózkodás nincs. Megállapítom, hogy nem vettük 
tárgysorozatba. 

Ezzel a napirendi pont végére értünk. Egy perc türelmet kérek.  

Egyebek 

Annyi szolgálati közlemény van még, hogy a Nemzeti Együttműködési Alap 
Tanácsába a jelölés ma zárul le, és holnap a bizottság tagjai meg fogják kapni a listát.  

A következő ülésünk a jövő héten, március 7-én hétfőn várható. 

Az ülés berekesztése 

Köszönjük szépen a részvételt. A bizottsági ülést bezárom. Jó étvágyat 
mindenkinek! 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 58 perc)  

Dr. Vitányi István 
a bizottság alelnöke 

 

Dr. Rubovszky György 
a bizottság elnöke 

Dr. Vas Imre 
a bizottság alelnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Prin Andrea 


