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(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 05 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirend 
elfogadása 

DR. RUBOVSZKY GYÖRGY (KDNP), a bizottság elnöke, a továbbiakban 
ELNÖK: Tisztelettel köszöntöm a bizottság megjelent tagjait, a munkatársakat és 
valamennyi érdeklődőt. Az érdemi munka megkezdése előtt ismertetem a 
helyettesítéseket: Demeter Zoltán képviselő urat dr. Répássy Róbert képviselő úr 
helyettesíti, Varga József képviselő urat Vigh László képviselő úr, Budai Gyula alelnök 
urat pedig Vas Imre alelnök úr. Ezzel a bizottság határozatképes.  

Napirend-módosítási javaslat nem érkezett. Kérdezem a bizottság tagjait, 
kíván-e valaki a napirendhez hozzászólni. (Nincs ilyen jelzés.) Jelentkezőt nem látok, 
akkor határozathozatal következik.  

Kérdezem a bizottságtól, ki támogatja az írásban előre megküldött napirendet. 
Aki támogatja, kérem, szavazzon! (Szavazás.) Megállapítom, hogy a bizottság 
egyhangúlag elfogadta. 

A népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári 
kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. 
évi CCXXXVIII. törvény módosításáról szóló T/9894. számú 
törvényjavaslat  
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján) 

Az első napirendi pontunk a népszavazás kezdeményezéséről és az európai 
polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi 
CCXXXVIII. törvény módosításáról szóló T/9894. számú törvényjavaslat. Tisztelt 
Bizottság! Itt a bizottságnak részletes vitát kell lefolytatnia, amely két részből áll, 
egyszer a módosító indítványok megtárgyalásából, másodszor pedig a határozati 
házszabály szerinti megfelelőség megállapításából. 

Tisztelt Bizottság! Az 1. napirendi ponthoz több írásbeli bejelentést kaptam. Az 
egyiket dr. Schöpflin György európai parlamenti képviselő úr adta be. Szeretném 
tájékoztatni a bizottság tagjait, hogy ez mindannyiuk asztalán megtalálható.  

Szintén kaptam egy hozzászólást a TASZ-tól, kilenc oldalon keresztül. 
Szeretném hangsúlyozni, hogy ez az általános vita része lehetett volna, így aztán úgy 
ítéltem meg, hogy ezt ki sem osztom, mert semmi köze a lefolytatandó részletes 
vitához. 

A harmadik bejelentés, amelyet kaptam, Péterfalvi Attila elnök úrtól érkezett; ő 
a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnöke. Ez a bejelentés 
mindenki számára kiosztásra került. A bejelentés szerint nincs kifogás a 
törvényjavaslattal szemben. 

Tisztelt Bizottság! Először a háttéranyag megtárgyalására kerül sor. Tisztelettel 
köszöntöm dr. Völner Pál államtitkár urat. 

Tisztelt Bizottság! Kilencpontos háttéranyagot kaptak képviselőtársaim.  
Az 1. pontban lévő módosító indítványt Schiffer András képviselő úr nyújtotta 

be. Kérdezem államtitkár urat. 
 
DR. VÖLNER PÁL államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): Nem kívánok 

hozzászólni. 
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ELNÖK: Tisztelettel, a háttéranyag Schiffer András 1. számú módosító 
indítványára vonatkozik, és államtitkár urat mint előterjesztőt kérem, nyilatkozzon, 
hogy támogatják vagy nem támogatják. 

 
DR. VÖLNER PÁL államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): Értem, már itt 

tartunk, elnézést, elnök úr. Nem támogatja a tárca a módosító indítványt. 
 
ELNÖK: Nem támogatja, köszönöm szépen. Kérdezem a bizottságot, kíván-e 

hozzászólni valaki. (Nincs ilyen jelzés.) Tekintettel arra, hogy az előterjesztője is jelen 
van, megkérdezem, kíván-e hozzászólni. (Dr. Schiffer András jelzi, hogy nem.) Nem 
kíván.  

Amennyiben nincs hozzászólás, a kormány nem támogatja, határozathozatal 
következik. Kérdezem, hogy az 1. pontot ki támogatja. (Szavazás.) Megállapítom, 
hogy ilyen nincs.  

A 2. pontban szintén Schiffer András képviselő úr terjesztett elő módosító 
indítványt. Kérdezem az államtitkár urat. 

 
DR. VÖLNER PÁL államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Nem támogatják. Kérdezem a bizottságot, ki kíván hozzászólni. 

(Nincs jelentkező.) Senki. Kérem Schiffer frakcióvezető urat, jelezze, ha hozzá kíván 
szólni. (Dr. Schiffer András: Köszönöm, nem.) Köszönöm. 

Ki támogatja a 2. pontot? (Szavazás.) Ez 2 igen. Ki nem támogatja? 
(Szavazás.) Ez 7 nem. A bizottság nem támogatta. 

A 3. pont szintén Schiffer frakcióvezető úr indítványa; ahogy nézem, a fél 
törvény elhagyását indítványozza. Államtitkár urat kérdezem. 

 
DR. VÖLNER PÁL államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Kíván-e valaki hozzászólni? (Nincs jelentkező.) Nem látok 

ilyet. Ki támogatja? (Szavazás.) Ez 1 támogatás. Ki nem támogatja? (Szavazás.) Ez 8 
nem. Ki tartózkodott? (Szavazás.) Megállapítom, hogy 1 tartózkodás mellett a 
bizottság nem támogatta.  

A 4. pontban Kész Zoltán képviselő úr módosító indítványa következik. 
Szeretném felhívni a figyelmet, hogy a 4., 7., 9. pontok összefüggenek, tehát ezeket 
együtt tárgyaljuk, és egyben kérem a nyilatkozatot az államtitkár úrtól is. 

 
DR. VÖLNER PÁL államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kérdezem a bizottságot, kíván-e valaki hozzászólni. Kész Zoltán 

képviselő úrnak adok szót. 
 
KÉSZ ZOLTÁN (független): Köszönöm szépen, elnök úr. Maga a tervezet, úgy 

gondolom, teljesen támogatható lenne, ha egypár módosítót meg tudnánk beszélni 
ezzel kapcsolatban. A népszavazáshoz 200 ezer aláírás összegyűjtésére van szükség; 
úgy gondolom, ez elég nagy kihívás. A hatályos jogszabály szerint a Nemzeti 
Választási Iroda egy hitelesített ívet ad át a szervezőnek, amelyet sokszorosíthat. A 
Fidesz által, illetve a kormány által benyújtott javaslat azt feltételezné, hogy ezt 
követően a Választási Iroda adná ki az összes hitelesített ívet; ez azt jelenti, hogy ha 
jól számoltam, legalább 22 223 ívre lenne szükség abban az esetben, ha sikeres 
kezdeményezésről beszélnénk, és ezt kellene eljuttatni a szervezőknek az 
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aláírásgyűjtők számára. Úgy gondolom, hogy bár a kormány ezt azzal indokolja, hogy 
költségvetést csökkentünk ezáltal, tehát a szervezőknek nem kell ebbe annyi pénzt 
belefektetni, de sokkal drágább lenne eljuttatni a szervezőknek a különböző 
aktivistákhoz, mint ha ők bárhonnan, mondjuk, letölthetnék, akár online médiáról, 
Facebookról, bárhonnan. 

Azt is kifogásolnám, és ez is bent van a módosítóban, hogy értelemszerűen a 
szervező minden egyes ívért felel, és ha azokat nem juttatja vissza a Választási 
Irodához, akkor, ha jól látom itt, 1000 forintos büntetést kell fizetni. (Dr. Vitányi 
István megérkezik az ülésre.) Úgy látom, hogy azt a magánszemélyt, aki mondjuk, 
beadna egy népszavazási kérelmet, ez eltántoríthatja ettől, hiszen óriási terhet róhat 
ki rá az, ha magánszemélyként ezért is ő lenne a felelős. Tehát aránytalanul 
kockázatossá tesz bármilyen népszavazási kezdeményezést.  

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

amiért a kormány eredeti javaslatát támogatnám, tehát Kész Zoltán képviselő úr 
javaslatát nem. Az egyik, hogy ha a Nemzeti Választási Iroda egy ívet hitelesít, akkor 
mire már a nyolcadik féle másolat készül, tehát nem arról van szó, hogy nyolcszor 
lemásolják azt az egy ívet, hanem lemásolnak egyet, aztán a másolatot ismét 
lemásolják, és így tovább, a végén igazából alig lehet a nyolcadik-tizedik másolás után 
kideríteni az ívről, hogy az valójában mire vonatkozik. 

A másik pedig, hogy csak így biztosítható, hogy minden adat visszakerüljön a 
Nemzeti Választási Irodához. Ha bárki akár szabadon fénymásolhatja ezeket az 
íveket, akkor valahonnét összegyűjtik, valahonnét nem gyűjtik össze, és így ezeknek 
az íveknek, amelyeken egyébként a személyi szám is rajta van, nem biztosított az 
adatkezelése, csak ebben a formában, ha a Nemzeti Választási Irodához 
visszakerülnek. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Répássy Róbert képviselő úrnak adok szót. 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT (Fidesz): Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Én egy módon 

elképzelhetőnek tartom, de nem a benyújtott módosító javaslat szövege szerint ezt a 
problémát orvosolni: ha olyan megoldás, informatikai megoldás létezne, amely 
szerint a Választási Iroda honlapjáról le lehet tölteni ezeket a nyomtatványokat, de a 
letöltés magában hiteles iratletöltés lenne. Tehát ha aki letöltötte, annak az adatai 
regisztrálásra kerülnének, és neki továbbra is el kellene számolnia ezekkel az 
iratokkal. (Dr. Vas Imre: De ilyen nincs.) Nem tudom, létezik-e ilyen informatikai 
megoldás; ha létezik, akkor valóban egyszerűsíthető lenne a munka. De hogy 
beazonosítható legyen az, hogy ki felel az ívekért, erre szükség van ahhoz, hogy utána 
el lehessen számoltatni a személyes adatokat tartalmazó iratokkal.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kész Zoltán képviselő úrnak adok szót. 
 
KÉSZ ZOLTÁN (független): Értem Vas Imre képviselőtársamnak a logikáját, 

de e logika alapján úgy gondolom, hogy akkor az íveket csak a Választási Iroda által 
biztosított tollal lehessen kitölteni, ha ugyanezt a logikát követjük, hiszen minden 
íven fel van tüntetve, hogy kék tollal szabad ezt aláírni. Tehát úgy gondolom, hogy ha 
ilyen érveket használunk, megint az jön ki, hogy teljesen hülyének nézi a kormány az 
embereket.  
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A másik pedig, visszatérve az adatkezelés kérdésére, amit Vas Imre 
képviselőtársam is mondott: láttuk azt a 2014-es országgyűlési választások során, 
hogy pénzbírság járt a vissza nem vitt ajánlóívekért. A személyes adatokkal itt is 
egyértelműen visszaéltek sok helyen; és az így született pénzbírságokat soha nem 
tudták vagy nagyon ritkán tudták csak behajtani. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem államtitkár urat, kíván-e reagálni az 

elhangzottakra. 
 
DR. VÖLNER PÁL államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): Csak annyiban - 

köszönöm a szót, elnök úr -, hogy a Nemzeti Választási Iroda javaslatára került be ez a 
rész a törvényjavaslatba. Miután ők felelnek az adatok felhasználásáért és az azokkal 
való gazdálkodásért, ezért az ő véleményüket vettük figyelembe. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Tisztelt Bizottság! Határozathozatal következik. 

Kérdezem, ki támogatja a 4., 7. és 9. pontokat, egyben szavazunk. (Szavazás.) Ez 2 
igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) És ki tartózkodott? (Szavazás.) Megállapítom, 
hogy 7 nem szavazat és 1 tartózkodás mellett a bizottság nem támogatta. 

Az 5. pontban Dúró Dóra képviselő asszony terjesztett elő módosító javaslatot. 
Kérdezem az államtitkár urat. 

 
DR. VÖLNER PÁL államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): Nem támogatjuk a 

javaslatot. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr. Kérdezem a bizottságot, kíván-e 

valaki hozzászólni. (Nincs jelentkező.) Hozzászólót nem látok. 
Ki támogatja az 5. pontban lévő módosító indítványt? (Szavazás.) Ez 1 igen. Ki 

nem támogatja? (Szavazás.) Ez 8 nem. Ki tartózkodott? (Szavazás.) Megállapítom, 
hogy 1 tartózkodás mellett a bizottság nem támogatta. 

A 6. pontban szintén Dúró Dóra képviselő asszony terjesztett elő elhagyásra 
vonatkozó indítványt. Kérdezem az államtitkár urat. 

 
DR. VÖLNER PÁL államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ki kíván hozzászólni? (Nincs jelentkező.) 

Hozzászólót nem látok. 
Ki támogatja az 6. pontban lévő módosító indítványt? (Szavazás.) Ez 1 igen. Ki 

nem támogatja? (Szavazás.) Ez 8 nem. Ki tartózkodott? (Szavazás.) Megállapítom, 
hogy 1 tartózkodás mellett a bizottság nem támogatta. 

A 8. pontban Szabó Szabolcs képviselő úr terjeszt elő módosító indítványt. 
Kérdezem az államtitkár urat. 

 
DR. VÖLNER PÁL államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: A kormány nem támogatja. Kérdezem a bizottságot, kíván-e valaki 

hozzászólni. (Senki sem jelentkezik.) Jelentkezőt nem látok. Ki támogatja a 8. 
pontban foglaltakat? (Szavazás.) Ez 1 igen szavazat. Ki nem támogatja? (Szavazás.) 
Ez 8 nem szavazat. Ki tartózkodott? (Szavazás.) Megállapítom, hogy 1 tartózkodás 
mellett a bizottság nem fogadta el. 

A módosító indítványokat befejeztük azzal, hogy a bizottság egyetlen módosító 
indítványt sem támogat.  
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Tisztelt Bizottság! Ezzel a törvénnyel kapcsolatban még van egy pontunk. A 
határozati házszabály 44-45. §-ának való megfelelőség tárgyában kell döntenünk. Az 
államtitkár urat kérdezem, hogy ön szerint az előterjesztett törvényjavaslat megfelel-e 
ezeknek a kritériumoknak. 

 
DR. VÖLNER PÁL államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): Igen, megfelel. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ki kíván hozzászólni? (Senki sem jelentkezik.)  
Kérdezem, ki támogatja azt, hogy a bizottság megállapítsa, hogy ez megfelel az 

előírásoknak. (Szavazás.) Megállapítom, hogy 8 igen szavazat. Ki van ellene? (Senki 
sem jelentkezik.) Ilyet nem látok. Ki tartózkodott? (Szavazás.) Megállapítom, hogy 2 
tartózkodás mellett a bizottság megállapította, hogy a házszabálynak megfelel.  

Ezzel a részletes vitát lezárom. Köszönöm szépen a közreműködést. (Dr. 
Staudt Gábor megérkezik.) 

A közigazgatási bürokráciacsökkentés keretében egyes 
adminisztratív kötelezettségek megszüntetésével összefüggő 
törvénymódosításokról szóló T/10096. számú törvényjavaslat  
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §- alapján) 

Áttérünk a második napirendi pontra: a közigazgatási bürokráciacsökkentés 
keretében egyes adminisztratív kötelezettségek megszüntetésével összefüggő 
törvénymódosításokról terjesztett elő törvényjavaslatot a Miniszterelnökség. Ennek a 
részletes vitáját kell lefolytatnunk. Tisztelettel köszöntöm a Miniszterelnökség 
képviselőjét, és kérem, hogy a jegyzőkönyv kedvéért szíveskedjék a nevét, beosztását 
elmondani. 

 
HORVÁTH TAMÁS főosztályvezető (Miniszterelnökség): Horváth Tamás 

vagyok, a Miniszterelnökség Hatósági Szakigazgatási Főosztályának főosztályvezetője. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen, főosztályvezető úr. Van egy háttéranyagunk, 

amelyben L. Simon László képviselő úr terjeszt elő módosító indítványt. Ez az 
egyetlen módosító indítvány. Kérdezem a kormány képviselőjét, hogy támogatja-e. 

 
HORVÁTH TAMÁS főosztályvezető (Miniszterelnökség): Igen, támogatjuk. 
 
ELNÖK: Támogatja a kormány. Kérdezem a bizottságot, kíván-e valaki 

hozzászólni. (Senki sem jelentkezik.) Jelentkezőt nem látok.  
Kérdezem a bizottságot, ki támogatja a módosító indítványt. (Szavazás.) 

Megállapítom, hogy egyhangúlag… (Jelzésre:) Bocsánat! Tíz igen. Ki nem támogatja? 
(Senki sem jelentkezik.) Ilyet nem látok. Ki tartózkodott? (Dr. Staudt Gábor: Én nem 
szavaztam, mert most még nem látom! - Derültség.) Jó, akkor a szavazók 
egyhangúlag támogatják. 

Tisztelt Bizottság! Ezzel a törvényjavaslattal még annyi dolgunk van, hogy 
kiosztásra került egy 8 pontban összeállított indítvány, amelyet a Miniszterelnökség 
kezdeményezett és a bizottságtól kéri, hogy terjessze be ezt az indítványt, mint önálló 
módosító indítványt. A főosztályvezető úrnak ebben nem kell nyilatkoznia, mert önök 
a kezdeményezők. Kérdezem a bizottságot, hogy ki kíván hozzászólni. (Senki sem 
jelentkezik.) Ilyet nem látok.  

Akkor határozathozatal következik. Kérdezem, ki támogatja, hogy ezt a 8 
pontos módosító indítványt a bizottság előterjessze. (Szavazás.) Tíz igen szavazat. Ki 
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nem támogatja? (Szavazás.) Ilyen nincs. Ki tartózkodott? (Szavazás.) Egy 
tartózkodás. 

Tisztelt Bizottság! Kell egy összegző módosító indítványt előterjesztenünk, 
amelyben L. Simon László képviselő úr, valamint a bizottság módosító indítványainak 
az összegzése kerül tovább. Kérdezem a bizottság tagjait, hogy ennek az 
előterjesztését ki támogatja. Aki támogatja, kérem, szavazzon! (Szavazás.) 
Megállapítom, hogy egyhangúlag támogatja a bizottság. 

Tisztelt főosztályvezető úr, még egy kérésünk van! A bizottság kötelezettségei 
közé tartozik, hogy megállapítsa, a határozati házszabály 44. és 45. §-ában írt 
kritériumoknak megfelel-e az eredeti előterjesztés. Azt kérdezem, hogy az előterjesztő 
szerint ez megfelel-e az előírásoknak. 

 
HORVÁTH TAMÁS főosztályvezető (Miniszterelnökség): Igen, megfelel. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Tehát az előterjesztő szerint megfelel. Ki kíván 

hozzászólni? (Senki sem jelentkezik.) Jelentkezőt nem látok.  
Ki támogatja, hogy a megfelelőséget megállapítsuk? (Szavazás.) Megállapítom, 

hogy egyhangúlag támogatja a bizottság.  
Köszönöm szépen, a részletes vitát lezárom. Ezzel a napirendi pont tárgyalását 

befejeztük. Köszönöm szépen a főosztályvezető úr közreműködését. 

Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről 

a) Az állambiztonsági múlt átláthatóvá tételéről, valamint az 
állampárti vezetők és a diktatúra állambiztonsága hivatásos 
állományának egyes közhivatalok viseléséből való kizárása 
érdekében szükséges törvénymódosításokról szóló T/9328. számú 
törvényjavaslat 

Tisztelettel köszöntöm Schiffer András frakcióvezető urat, aki a harmadik 
napirendi pontban a képviselői önálló indítványok közül az a) pont előadója. Az 
állambiztonsági múlt átláthatóvá tételéről szól a javaslat. Úgy érzem, nem először van 
a téma az asztalon. Kérdezem először az előterjesztőt, hogy kívánja-e kiegészíteni az 
előterjesztését. 

Dr. Schiffer András szóbeli kiegészítése 

DR. SCHIFFER ANDRÁS (LMP) előterjesztő: Köszönöm szépen, elnök úr. 
Nagyon röviden. Tizenegyedik alkalommal van a Ház előtt, illetve most már többedik 
alkalommal az aktanyilvánossági törvényjavaslat, amely egybe van kötve egy 
lusztrációs törvényjavaslattal, ami a volt állambiztonsági tisztek, illetve pártállami 
vezetők közéletből való kizárására vonatkozik, illetve egy olyan felhívással, hogy a 
magyar kormány járjon el Moszkvában annak érdekében, hogy a magyar 
vonatkozású, ’44 és ’91 között keletkezett NKVD, KGB-iratok kutathatóak legyenek.  

Több alkalommal igyekeztem a különböző tervezeteket úgy átdolgozni, hogy a 
hivatalosan vagy informálisan, a sajtó útján felmerült kormánypárti aggodalmakat és 
kritikákat beépítsem. (Apáti István megérkezik.) A kilencedik, tizedik verziónál ilyen 
nem merült fel, mellébeszélés volt, illetve a Nemzeti Emlékezet Bizottságára 
mutogattak. Megjegyzem: a törvényjavaslat arra is tartalmaz kötelezést, hogy azokkal 
a személyekkel szemben, akik ’89. október 23-át követően közhatalmi tisztséget láttak 
el, tehát kormánytagok, parlamenti képviselők, önkormányzati vezetők voltak, egy 
éven belül a Nemzeti Emlékezet Bizottsága egy úgynevezett fehér könyvet állítson elő. 
Magyarul: külön kérés nélkül legyen nyilvános és áttekinthető minden választópolgár 
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számára, hogy azok az emberek, akik az életünkről döntést hoztak 1989. október 23-a 
óta, azok milyen összefüggésben voltak a pártállami titkosszolgálatokkal.  

Megelőzve a fideszes kritikákat, szeretném elmondani, hogy a jelenlegi helyzet 
arra ad lehetőséget, hogy ki-ki a saját maga által érintett iratokba betekintsen. 
Viszont minden magyar állampolgárnak jogában áll tudni, nemcsak azt, hogy hogyan 
működött a múlt rendszer, hanem azt is, hogy a rendszerváltást hogyan szőtték át a 
kommunista állambiztonság csápjai. Az elmúlt hónapok híreire alapozva szeretném 
külön hangsúlyozni: itt messze nem az ügynökökről, spionokról van szó. Arról van 
szó, hogy például a ’89-90 után kialakuló új médianyilvánosságot kik milyen 
titkosszolgálati háttérrel vették birtokukba, kik voltak azok az úgynevezett 
köztiszteletben álló médiaszemélyiségek, akik kifejezetten állambiztonsági utasítással 
tették a dolgukat ’88-89-90 zűrzavaros éveiben. 

S legalább ennyire fontos, hogy abban is lássunk tisztán, hogy kik azok, akik az 
állambiztonsági pozíciójukat fölhasználva lopták szét az állami vagyont ’87-88-at 
követően. Ebben szeretnénk tisztán látni. Ha igennel szavaznak, lehetővé teszik, hogy 
erről a parlament vitázzon. Ha nem engedik a tárgysorozatba vételt, az azt jelenti, 
hogy újfent, nem az ügynökök, hanem az állambiztonsági tisztek oldalára állnak; 
azoknak az oldalára állnak, akik széthordták a közvagyont, és megfertőzték a 
médianyilvánosságot ’89-et követően. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Répássy Róbert képviselő úr jelentkezett. 

Hozzászólások 

DR. RÉPÁSSY RÓBERT (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt 
Frakcióvezető Úr! Ugye, nem először folytatunk vitát ebben a kérdésben; ez nem 
minőségi megjegyzés volt, pusztán csak ténybeli megállapítás, hogy igen sokszor 
vitatkoztunk, igen sok érv pró és kontra elhangzott már. 

Az első megjegyzésem az, hogy szerintem nem szerencsés a törvényjavaslatnak 
az a szemlélete, hogy több, a pártállami múlttal kapcsolatos témát, problémát egy 
javaslatba gyúr össze, mert nyilvánvalóan más megítélése lehet, mondjuk, egy 
lusztrációs javaslatnak, vagy már megítélése lehet, mondjuk, az iratok 
nyilvánosságának. Tehát szerintem nem szerencsés. Éppen ezért jelezni szeretném, 
hogy a magam részéről tartózkodni fogok, mert vannak olyan elemei, amelyekkel 
egyetértek, sőt magam is beterjesztettem évekkel, sőt talán évtizeddel ezelőtt is ilyen 
javaslatot, de e javaslat nagy részével viszont nem tudok egyetérteni. Csak röviden 
szeretnék beszélni az egyes elemekről. 

Egyrészt a lusztrációs kérdés. Vannak itt néhányan az Országgyűlésben 
antikommunista politikai karriert befutó képviselők, akik örömmel üdvözölnének egy 
ilyen lusztrációs törvényt. Egy gondom van ezzel: hogy én jogászként nem vagyok 
arról meggyőződve, hogy 26 évvel a rendszerváltás után ezt az Alkotmánybíróság 
elfogadná, hogy gyakorlatilag a köztisztségek viseléséhez való jogtól fosszunk meg 
embereket. Biztos, hogy a rendszerváltás utáni első évtizedben ennek nagyon alapos 
indoka lett volna, az Alkotmánybíróság viszont, tudjuk jól, hogy nem engedett át ilyen 
törvényt, pedig akkor egyébként számos országban, illetve nem számos, de néhány 
országban született hasonló megoldás. Tudjuk tehát a lusztráció történetét, hogy 
sajnos Magyarországon a magyar Alkotmánybíróság - most nem akarom itt ideidézni, 
hogy ki és miért, de - nem engedett át lusztrációs törvényeket. Én nem tartom 
megalapozottnak azt, hogy 26 évvel a rendszerváltás után ilyen szabályokat 
alkalmazzunk. Mondom, aggályom, egy erős aggályom van ezzel kapcsolatban, mert 
nem látom már azt az okot, azt az alkotmányos okot, azt az alapjogi szükségességi-
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arányossági tesztet nem tudom megalapozottnak látni, ami itt az alapjog-korlátozást 
indokolná; egyrészt. 

Másrészt a levéltári adatok, az állambiztonsági iratok kérdése. Igen, 
frakcióvezető úr megelőlegezte azt a véleményünket, hogy ezek részben most is 
kutathatók, tehát egyrészt van egy általános kutatási lehetősége ezeknek az iratoknak, 
megfelelő kutatási engedéllyel ezek kutathatók, és mondjuk úgy, hogy az áldozatok, 
vagy aki csak azt feltételezi, hogy ő vagy valamelyik elhunyt felmenője szerepelhet az 
iratokban, kérheti ezeknek az iratoknak a rendelkezésre bocsátását. Hogy mi a 
magyarázata ennek a megoldásnak? Szerintem az a magyarázata, és nem látom, hogy 
elenyészett volna ez az érv, hogy az áldozatokról már a pártállam idején is 
törvénytelenül gyűjtöttek adatokat; mindegy, hogy az akkori formális 
törvényességnek megfelelt-e, biztos vagyok benne, hogy ez egy mai alkotmányossági 
mércével törvénytelen adatgyűjtésnek minősülne. Most még egyszer velük szemben 
elkövetni azt a törvénytelenséget, hogy az ő adataikat hordja szét a szél, meg az 
újságírói kíváncsiság, meg mindenki… Tehát az áldozatok érdekében én nem tartom 
helyesnek azt, hogy kiborítsuk ezeket az iratokat az asztalra, és mindenki válogathat, 
és megnézheti, hogy kiről milyen személyes adatokat gyűjtöttek. Nagyon érzékeny 
adatokat, személyes adatokat gyűjtöttek. Most nem akarok idehozni személyes 
példákat - az apámról, betegségeiről, nem tudom, mindenről gyűjtöttek adatokat. 
Ezek olyan kérdések, amelyeket egyetlen ember tud eldönteni: maga az áldozat tud 
eldönteni, hogy ő nyilvánosságra akarja-e hozni.  

Ezért én osztom a miniszterelnöknek azt az elvi álláspontját, hogy ezek az 
iratok igazság szerint ott lennének jó kezekben, akiknél a sérelmet okozták, tehát az 
áldozatoknak kellene visszaadni az iratokat, és ők eldönthetnék, hogy a személyes 
adataikat is érintő törvénytelen megfigyelések iratait nyilvánosságra akarják-e hozni. 
Hogy ez okoz bizonyos sérelmeket, azt tudom, hiszen amikor a miniszterelnök ezt a 
javaslatot megtette, akkor a levéltári szakma, a történészek erősen vitatták ezt a 
javaslatot; és nyilván még a technikai kérdések sem lebecsülendők, mert az ilyen 
megfigyelési iratokban sokszor nem egy személyre vonatkozott a megfigyelés, hanem 
több személyre. Ezek után nyilván valamilyen technikát ki kellene arra dolgozni, hogy 
akkor ki kapja vissza közülük azt az iratot, hiszen ha többeket is érint, akkor 
valakinek a jogát mindenképpen sértené ez a megoldás. 

Összefoglalva tehát, frakcióvezető úr is pontosan tudja, hogy ezek az iratok 
egyrészt kutathatók, másrészt az áldozatok által megismerhetők, harmadrészt viszont 
az egykori áldozatoknak okozna érdeksérelmet vagy jogi sérelmet, személyiségi 
jogaiban való sérelmet okozna, ha ezek az adatok minden kontroll nélkül 
nyilvánosságra kerülnének.  

S itt egyéb olyan érdekes témák is vannak a törvényjavaslatban, ami akár még 
támogatható is, hogy - ahogy fogalmazott - a privatizáció során hogyan éltek vissza a 
hatalmukkal. Én kicsit félek attól, hogy egy törvénnyel elrendelve nem lehet feltárni 
ezt a múltat. Szerintem ez tipikusan egy olyan ügy, amelyben törvényi felhatalmazás 
alapján például a Nemzeti Emlékezet Bizottsága tud kutatómunka alapján 
nyilvánosságra hozni adatokat. Tehát szerintem ez egy fontos kérdés, de ez már a 
rendszerváltás után történik; a rendszerváltás után, elvileg az állambiztonsági és 
pártállami múlt mögöttünk hagyása után történik az, hogy a privatizáció során kinek 
milyen befolyása volt és milyen befolyást gyakorolt. Csak csöndben jegyzem meg, 
hogy ha ez így történt, ahogyan feltételezzük sokan, akkor egyébként már az 1990 
utáni büntető jogszabályok alapján is minimum befolyással üzérkedés hivatali 
bűncselekmény történhetett, tehát magyarul bűncselekmény, ami történt, ha valaki 
úgy jutott a privatizáció során vagyonhoz, ami az akkori hivatalos személyek részéről 
hivatali visszaéléssel valósult meg. Úgyhogy szerintem itt volna még, legalábbis az 
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elévülés keretein belül lehetőség eljárni, bár kétlem, hogy az elévülés már nem 
következett be ezekben az ügyekben, hiszen ez, mondjuk, több mint húsz évvel ezelőtt 
történt.  

Összefoglalva tehát, frakcióvezető úr, ha csak az volt a célja, hogy leszavazzuk 
ezt a javaslatot, akkor célt ért el ezzel a javaslattal. (Derültség.) Egyébként viszont, ha 
hajlandó lenne a különböző témák kapcsán külön-külön jogi megoldásokról tárgyalni, 
akkor szerintem a kormányoldal nyitott lenne ezekre a kérdésekre. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Staudt Gábor képviselő úr jelentkezett. 

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

Hát, kiváló XX. századi érveket hallhattunk a Fidesztől. Ez XXI. századi javaslatra ez 
azért elég gyenge és kevés, és bízom benne, hogy a választópolgároknak is egyre 
kevesebb lesz. 

Mi már tizenegyszer támogattuk ezt a javaslatot, csak Schiffer 
képviselőtársamnak mondom… (Dr. Vas Imre: Még csak tízszer.), akkor tízszer - 
most fogjuk tizenegyedszer, valóban igaz. A Fidesz viszont tizenegyedszerre fogja 
leszavazni, Vas képviselőtársam; tehát nagyon jó, hogy pontosította is a média 
kedvéért.  

Lehet itt persze érveket felhozni, maszatolni a felelősségre vonást és akár a 
történelmi felelősségre vonást, ha ezek a bűnök elévültek, bár nagyon bízunk benne, 
hogy jogilag meg lehetne oldani azt valamilyen úton-módon, vagy akár még egyéb 
módon is, hogy bíróság előtt kelljen felelniük azoknak, akik elkövettek sok esetben 
hazaárulással felérő gazságokat a nemzetünk irányában.  

Egy-két dologra külön is reagálnék azon túl, hogy a parlamenti vitában lenne 
nagyon jó beszélni ezekről, illetve módosító javaslatokkal akár szigorítani lehetne ezt 
a javaslatot. Nyilvánvalóan lehet sok mindenbe belekötni, de tény, hogy külön sem 
terjesztette be a Fidesz az ezt megoldó javaslatokat. Vagy ha Répássy képviselőtársam 
egy-egy javaslatra, vagy egy-egy részre beterjesztett módosító indítványt vagy egy 
koncepciót, akkor saját pártján belül sem talált támogatókra, hiszen nem került az 
Országgyűlés elé, illetve nem lett ezekből törvény. Most persze lehet arra hivatkozni, 
hogy itt több téma van összefoglalva. Érdekes módon salátatörvényeknél ezt nem 
szokták megtenni, pedig amikor nem is egy adott ügycsoport köré lehet szervezni a 
javaslat lényegét, hanem teljesen más ügyekre vonatkoznak, különböző 
minisztériumok alá tartoznak, akkor is be szokták ezeket hozni.  

Azért arra is reagálnék, hogy mi az, ami kutatható és mi az, ami nem. Nagyon 
sok irat nem kutatható. Például a III. ügyosztály jelentős és legszenzitívebb adatait, 
iratait az új demokratikus, nevezzük így, gyakorlatilag ugyanazok által működtetett, 
akik a diktatúrát működtették, nemzetbiztonsági szolgálatok átvették magukhoz. 
Ezeknek a jó része nem kutatható ma sem, hiszen átkonvertálódtak a kommunista 
múlt irataiból nagyon fontos demokratikus nemzetbiztonsági iratokká. Kérdés persze, 
hogy ebből mennyi volt az, ami valóban fontos, szerintem a töredéke és akkor még 
nagyon pozitív hozzáállást mondok, a töredéke az, ami valóban olyat tartalmaz. 

Mielőtt esetleg valaki felhozná a Nemzeti Emlékezet Bizottságát, szeretnék 
emlékeztetni, hogy nagyon nehezen sikerült elérnünk, míg folyamatos noszogatások 
és határidőben nem cselekvés után a kormány felállította. Persze nagyon fontos 
dolog, hogy az ötvenes évek végén például a rádióelhárításnál ki dolgozott, ezek 
nagyon fontos történelmi adatok, de a kilencvenes rendszerváltással kapcsolatosan a 
fenét sem érdekel. Ezt a történészekre bízzuk. Minket az érdekel, hogy kik voltak azok 
a hálózati személyek, akik ’90-ben beültek a parlamentbe, kik voltak azok a hálózati 
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személyek, akik a nemzetbiztonsági bizottságba beültek. Jó páran voltak. Lehet azon 
vitatkozni, hogy az egyharmada, vagy a fele, vagy akár ennél is több, de hogy nagyon 
komoly számokról beszélhetünk (Dr. Répássy Róbert: Név szerint!), az teljesen 
biztos. Manapság nem lehet ügynöknek nevezni, csak azt, aki négy feltételnek 
megfelel, össze kell szedni a 6-os kartont, beszervezési nyilatkozatot, minden egyebet 
úgy, hogy ’90-ben az iratmegsemmisítők elég erőteljesen működtek, és ha egyébként 
más hivatkozási helyeken vagy egyéb anyagokban fel is lelhető az utalás arra, hogy ki 
lehetett még ügynök, vagy a rendszer működtetője, azt ma jogilag nem lehet 
kimondani, egy kutató is megütheti a bokáját. Számos ilyen pert láthattunk. Ha 
önöknek az az érdeke, hogy ez a helyzet fennmaradjon, akkor azt kell mondjam, hogy 
e mögött tisztességes érdekeket nagyon nehéz feltételezni.  

Az emberek nagyon régóta várnak arra, hogy ezek a dokumentumok vagy egy 
részük nyilvánosságra kerüljön. Lehet azt mondani, amit Répássy képviselőtársam, 
de mi nem az édesapjának az egészségügyi adataira vagyunk kíváncsiak. Ez 
demagógia, ne haragudjon, képviselőtársam! (Dr. Répássy Róbert: De miért?) Az, 
hogy arra lennénk kíváncsiak, hogy egyébként az ön megfigyelt édesapjának milyen 
volt az egészségi állapota. Nem erre vagyunk kíváncsiak! Arra vagyunk kíváncsiak, 
hogy kik figyelték meg az ön édesapját és minden esetben kik működtették ezt a 
rendszert, és kik voltak azok, akik ügynökként beültek a demokrácia Országgyűlésébe 
vagy kormánytagként szerepeltek. Erre vagyunk kíváncsiak, és persze nem úgy, hogy 
majd ötven évvel a haláluk után kiderül, és akkor el lehet mondani, hogy hú, de jól 
eltoltuk a rendszerváltást. Nekünk nincs szégyellnivalónk, nekünk nincs mitől 
tartanunk, a családunkban maximum csak megfigyelt emberek vannak és nem azok, 
akik megfigyelték őket. De ha ilyen kiderülne, ezt is szívesen vesszük, és ha mondjuk 
kiderül, hogy a távoli rokonságból valaki a hozzátartozóimat megfigyelte, akkor álljon 
a család elé és mondja el. Ezt több országban sikerült megtenni.  

Nem szeretném hosszúra fűzni, mert nyilvánvalóan már sokadszor elhangzik 
ez a vita. Ez meg fog történni előbb-utóbb, ha akarják, ha nem. Az lehet, ha tényleg 
vaj van a fülük mögött, hogy ez a Fidesz bukását is okozhatja. Ha nincs, akkor 
mindenki örülni fog, hogy nyilvánosságra kerülnek ezek. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Most az általános előírás szerint egy kormánypárti 

következik. Vas Imre alelnök úr, parancsoljon! 
 
DR. VAS IMRE (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen a szót. A 

törvényjavaslat céljának egy részével egyetérthetünk, csak mi másként gondoljuk 
egyébként a célok megvalósítását. Szerintem alapvetően itt van köztünk a 
nézeteltérés, mert mint korábbi hasonló törvényjavaslatoknál is mondtam, abban 
látjuk a probléma megoldását, hogy felállítottuk a Nemzeti Emlékezet Bizottságát. 
Mint képviselőtársam is tudhat róla, bár nem tagja a bizottságnak, a Nemzeti 
Emlékezet Bizottsága ’14. évi tevékenységéről már beszámolt. (Dr. Schiffer András: 
Azt a mindenit!), a ’15. évi tevékenységéről pedig rövidesen be fog számolni a 
bizottságnál.  

Az, hogy a gondjaikra bízott időszak tekintetében melyiket kezdték el kutatni, 
nyilván a negyvenes évektől fognak haladni a kilencvenes évekig. (Dr. Schiffer 
András: Fordítva is lehet!) A történészek így szokták, de ezt a kérdést akár fel is lehet 
majd tenni a következő beszámolónál a bizottság elnökének, hogy miért nem a 
kilencvenes évektől visszafelé haladnak. Én még olyan történészkutatót nem láttam, 
aki visszafelé kezdett volna menni, mert mindig az előzőekből következnek a (Apáti 
István: Unortodox kutatás!) későbbi események. 
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A másik, hogy a cél elérésére ez a törvényjavaslat nem alkalmas, tehát annak a 
kiderítésére, amit a képviselőtársam elmondott, hogy a kilencvenes években ki 
foglalta el a médiát és milyen titkosszolgálati kapcsolatokkal, illetve a gazdasági 
privatizációban ki milyen titkosszolgálati múlttal vett részt, szerintem ez a törvény 
nem alkalmas. (Dr. Schiffer András közbeszólása.) Ez az én véleményem. Nem 
alkalmas. Másrészt akár polgári, akár büntetőjogi felelősség megállapítására 
szerintem már nem kerülhet sor azért, mert ezek polgári jogi értelemben elévültek. 
(Dr. Staudt Gábor: Gratulálok! - Dr. Schiffer András: Ki beszél erről?) Ön beszélt 
erről. (Dr. Schiffer András: Nem, nem! Meg sem értetted!) 

 
ELNÖK: Meg fogom adni a szót az előterjesztőnek. Megkérem, hogy engedje 

meg, hogy a képviselő úr elmondja a felszólalását! 
 
DR. VAS IMRE (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm. Én is meghallgattam 

a képviselőtársaimat.  
Függetlenül attól, hogy bizonyos célokban egyet lehet érteni, tudom, hogy 

mivel képviselőtársam már többedszer beterjesztette a törvényjavaslatot, kizárólag az 
a célja (Dr. Staudt Gábor: Hogy elfogadjuk végre!), hogy elmondhassa, tizedszer, 
tizenegyedszer vagy éppen tizenkettedszer leszavazták ezt a törvényjavaslatot. Soha 
sem alakította úgy a törvényjavaslatot egyébként… (Dr. Schiffer András: El sem 
olvasod!) De elolvasom! Nem alakította úgy a törvényjavaslatot, hogy… 

 
ELNÖK: Tisztelt Bizottság! Az a kérésem, hogy tartsuk be a parlamentáris 

szokásokat. Az a kérésem, hogy most engedjék meg, hogy Vas Imre alelnök úr mondja 
el a mondókáját! 

 
DR. VAS IMRE (Fidesz), a bizottság alelnöke: …hogy reális esély lehessen 

egyébként a törvényjavaslat tárgysorozatba vételére, illetve későbbiekben az 
elfogadására. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Fogok szót adni Répássy úrnak is, most Apáti 

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

Tisztelt Vas Imre! Miféle célokról beszélt? Célok elérése, célok megvalósítása? Hát, 
önöknek, a Fidesznek egyetlen célja van: hogy soha ne derüljön ki semmi. Önök kérik 
számon egy ellenzéki képviselőtől, hogy nem olyan tartalommal nyújtotta be a 
javaslatot, hogy azt önök elfogadhatónak találják? Önök, akik hat éven keresztül nem 
tettek semmit az igazság kiderítése érdekében, pedig a hat év jelentős részében, hat 
évből ötöt kétharmaddal ücsörögtek itt! Ráadásul úgy, hogy 2010 és ’14 között a 
Jobbikkal együtt négyötöd, sőt az LMP-t beleszámítva jóval több mint négyötödös 
többsége lett volna egy valóban átütő erejű, az igazságot kideríteni kívánó javaslatnak. 
(Kész Zoltán távozik.) Már akkor sem értettem, amikor Orbán Viktor 2012-13 
környékén azt mondta, hogy ha majd nagyobb lesz a mozgásterük, akkor megoldják. 
Hát, milyen mozgástér kell? Kilenctized, vagy száz százalékos fideszes többség? Nem! 
Az a lényeg, hogy ne derüljön ki semmi! Önök az időmúlásra játszanak, az 
elévültetésre. Hogy egy kicsit távolabbi hasonlatot hadd mondjak, a Biszku-üggyel 
kapcsolatosan megvárták, hogy az idő, illetve a biológia elrendezze ezt a kérdést. Ez is 
egy szégyen, ez is egyébként a ’90 utáni időszak hatalmas szégyene, hogy az, aki 
emberek százainak haláláért volt felelős, megúszta a fegyházat. Zárójel bezárva. 
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Az a lényeg, hogy önök között nagyon sok az érintett. És nemcsak az első, 
úgynevezett demokratikusan választott parlamentben volt sok az érintett, hanem még 
most is sok. És tudják, pontosan egy jobboldali - ha ilyen szempontból ez a hasonlat 
még érdekes -, inkább úgy fogalmaznék, hogy konzervatív, nemzeti, keresztény 
képviselőnek lenne a legfontosabb, hogy ez kiderüljön. Egy jobboldali, nemzeti, 
keresztény, konzervatív képviselőnek kellene hogy a leghamarabb felébredjen és 
legerősebben az igénye arra, hogy ez kiderüljön, annál is inkább, mert ha abból 
indulunk ki, hogy az első, úgynevezett szabadon választott parlamenti képviselők és 
kormánytagok között volt nagyon sok hálózati személy, a rendszert üzemeltető, nem 
áldozat, hanem sok évtizeden keresztüli elkövető gazember, akkor azt kell hogy 
mondjuk, hogy az akkori jobboldali képviselők között túlnyomó többségében vagy 
jelentős számban lehettek ilyen személyek, hiszen az elvileg, papíron egy jobboldali 
kormány volt. És a helyzet, az a gyanúnk, hogy a Fideszben még mindig számos 
meghatározó személy érintett lehet valamilyen mértékben, valamilyen mélységben, 
mert semmi más magyarázat nincs arra, hogy nem akarják, hogy ez napvilágra 
kerüljön, hogy ez kiderüljön. Mert ha az ellenfeleket tudnák ezzel revolverezni, már 
régen kinyírtak volna önök mindenkit. Tehát ha a mostani ellenzéki képviselők között 
találnánk ilyen bűnösöket, volt kommunista bűnösöket, akkor réges-régen 
kiterítették volna a szennyest, mert az önökre jellemző elvtelen politikai 
haszonszerzés céljából már réges-régen kilövöldözték volna ezeket az embereket, még 
akkor is, ha csak a gyanú felmerül, és esetleg alaptalan, csak be lehet sározni vele 
valakit. De mivel önök az érintettek, ezért kevésbé érzékenyek, kevésbé éri el az 
ingerküszöbüket. Akár mostani kormánytagok, miniszterek, államtitkárok között is 
lehet érintett (Dr. Schiffer András: Van is.), mint ahogy egyébként, mondjuk, a 
Belügyminisztérium oldalán egyértelműen vannak is erre utaló jelek, és ezért nem 
akarják, hogy ez kiderüljön.  

És az a céljuk, hogy az áldozatok közül is, ahogy telik-múlik az idő, jönnek az 
egymásra következő ciklusok (Folyamatos közbeszólások.) - hadd mondjam már el! -, 
az áldozatok közül is egyre kevesebben vannak életben, és persze ezáltal lassan-lassan 
az idő vasfoga elvégzi ezt a piszkos munkát, mert egyre kevesebb embert fog személy 
szerint érdekelni. Legfeljebb érdekli az ő gyermekeiket, jó esetben, ha egészséges 
szemléletben nevelték őket, érdekli az unokáikat, de előbb-utóbb kihalnak ezek a 
generációk, meghalnak, eltávoznak az élők sorából azok, akiket ez érdekelhet. Pedig 
bizony-bizony nemcsak a sok ezer milliárdos nemzetivagyon-kifosztás, -kilopás miatt, 
hanem egyéb elvi szempontokból is fontos, hogy ezek a bűnösök végre legalább a 
közéletből egyébként kizárásra kerüljenek vagy erős korlátozásokat szenvedjenek, 
vagy ha büntetőjogi értelemben már egyre kevesebb is az esély arra, hogy elnyerjék 
méltó büntetésüket, de legalább az a gyalázat, a gyalázatnak a minősített esete 
megszűnjön, hogy magas állami tisztségekben zsíros fizetésekkel, zsíros nyugdíjakkal 
tömjük ki őket. És tudják, az azért a jobboldali, nemzeti, keresztény, konzervatív 
képviselők múlhatatlan, elévülhetetlen szégyene az idők végezetéig, hogy már 
többször tapasztaltuk azt, hogy egy ilyen javaslatot - most az MSZP motivációit 
hagyjuk, mert önök ügyesen kártyáztak ebben az ügyben - már az MSZP-frakció is 
megszavazott korábban, vagy támogatta volna - az előző ciklusban került sor ilyen 
szavazásra - ennek a javaslatnak a tárgysorozatba vételét, napirendre vételét, már az 
MSZP is megszavazta, a Jobbiknál, LMP-nél ez eleve nem is volt soha kérdés, persze 
hogy megszavaztuk, támogattuk, önök pedig nem.  

Ha nem csak a haszonszerzés érdekli önöket, meg nem csak a politikából 
kinyerhető anyagi előnyök, anyagi javak, és nyilván van önök között is jó néhány 
olyan személy vagy tisztalelkű képviselő, akiben azért valaha megszólal a lelkiismeret 
- bár lehet, hogy most elég naiv húrokat pengetek persze -, de ha úgy igazán a 
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lelkükbe néznek, akkor ettől nagyobb szégyene egy fideszes, egy KDNP-s vagy 
bármilyen radikális vagy kevésbé radikális jobboldali képviselőnek nem lehet (Dr. 
Répássy Róbert: Lehet. Majd én elmondom.), hogy egy ilyen javaslatot elkaszálnak, 
elkapálnak, csak azért, mert felülről azt az utasítást kapják, mert vagy a nagyfőnök, 
vagy a nagyfőnök közvetlen környezete sáros vagy könnyen lehet, hogy sáros. (Dr. 
Vas Imre: Ez nem a Jobbik ám!) Tudják, ez az igazi szégyen, és erre mindenféle 
butasággal válaszolni meglehetősen gyenge érv.  

De hogy válaszoljak Vas Imrének - mert mindig olyan sziklaszilárd érvei 
vannak -, hogy ha ne adj’ isten, közülünk bárkiről kiderülne, bár mondjuk, ez életkori 
sajátosság miatt is viszonylag csekély eséllyel kecsegtet, de tételezzük föl, hogy akár 
egy idősebb vezetőnkről bármi ilyesmi kiderül, akkor tudják, mi a nagy különbség 
önök között és közöttünk? Az, hogy mi nem fogjuk takargatni (Dr. Vas Imre: 
Dehogynem!), nem fogjuk takargatni, és mindent megteszünk annak érdekében, hogy 
távozzon. (Dr. Vas Imre: Kovács Béla?) Erre kovácsbélázással válaszolni, az 
meglehetősen érdekes. Ha ilyen felmerül, akkor természetesen mi állunk elébe, és 
annak meglesznek a párton belüli következményei. Tehát ez a nagy különbség. (Dr. 
Répássy Róbert: Majd mindjárt elmondom! Hogy kicsit fájjon!) Az meglehetősen 
érdekes. Ha ilyen felmerül, akkor természetesen mi állunk elébe, és annak 
meglesznek a párton belüli következményei. Tehát ez a nagy különbség. De amíg önök 
minket, akik 2010 előtt nem is voltunk részesei parlamenti szintű politizálásnak, 
ilyenekkel vádolnak meg gyanúsítanak, önök, akik ’90 óta itt ülnek, azért, tudja, ez 
elgondolkodtató! És most nyilván nem Répássy képviselő úrra gondolok, mert 
életkora alapján valószínűleg ő sem lehetett negatív értelemben érintett (Derültség.) - 
nem valószínű.  

Csak azért mondom, merthogy önök kerülnének a legkönnyebb helyzetbe, a 
legtöbbet magukon segítenék, ha átengednék ezeket a javaslatokat, aztán hadd legyen 
erről egy vita, hadd legyen ebből egy törvény, egy elfogadott törvény, annak aztán a 
végrehajtása, és akkor lássuk, mi lesz az egészből, hogyan valósul ez meg a 
gyakorlatban! Úgyis sok idő kellene hozzá, de ha mindig elgáncsolják, akkor biztos, 
hogy soha az életben nem fog tudni előrejutni! 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Répássy Róbert képviselő úrnak adok szót. 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT (Fidesz): Tisztelt Bizottság! Hát, igyekeztem 

tárgyszerűen a javaslatról beszélni, de aztán a felszólalók, különösen a jobbikos 
felszólalók, mondjuk úgy, hogy eltértek kissé a tárgytól (Dr. Vas Imre: Erősen.), és a 
lelkiismeretünket vizsgálják (Apáti István: Azt nehéz pedig!) és a pártállami múlt 
elutasításáról beszélnek. Kedves Képviselőtársaim! Nem tudom, önök hogyan tudnak 
egy pártban lenni Kovács Bélával, akinek nem pártállami múltja, hanem egyenesen… 
(Dr. Staudt Gábor: Hol vannak a bizonyítékok, Robi?)  

 
ELNÖK: Képviselő úr, az a kérésem, de ezt szeretném hangsúlyozni, tényleg… 

(Dr. Staudt Gábor: Felháborodtam, elnök úr! Bocsánat! - Derültség.) Kérem… (Dr. 
Staudt Gábor: Türtőztetem magam.) Jó, kérem. 

 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT (Fidesz): De elnök úr, ebből a vitából is látszik, hogy 

az a probléma, hogy Apáti képviselő úr, Staudt képviselő úr úgy vágott ide hozzánk 
vádakat, hogy egyetlenegy nevet sem említett. Ez benne az aljasság, hogy 
tulajdonképpen úgy vádolják meg az egész Fideszt vagy a kormánypártokat, meg az 
egész törvény egyébként úgy van kitalálva, hogy véletlenül se derüljön ki, hogy kire 
gondolnak, kire lőnek ezekben a törvényjavaslatokban. Én, amikor megemlítettem, 
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konkrétan tettem, hogy Kovács Bélának és a feleségének a múltjában van mit 
megkapargatni, és hogy talán esetleg a jobbikos képviselők beszélgessenek már 
azokkal a pártjukból, akik ismerik Kovács Bélát és a feleségét, hogy vajon ők hol 
pallérozták a tudásukat, amelyet valamilyen ország, valamilyen hatalom érdekében 
felhasználtak.  

Nos, az tehát a javaslatom, hogy előbb mindenki a saját háza táján 
söprögessen. Én nem állítom azt, hogy az itt megfogalmazott, egyébként rendkívül 
sok és szerintem sok esetben önkényesen megállapított kategóriába esetleg nem esik 
bele Fidesz-tag; elképzelhető, hogy beleesik. Csak az a kérés, hogy mindenki a saját 
háza táján söprögessen. (Dr. Schiffer András nevet.)  

A törvényjavaslat egy kifordított logikán alapul. Azon a logikán alapul, hogy 
felsorol itt körülbelül tizenötféle tisztséget, hogy az érintettek nem lehetnek a 
demokratikus államrendben különböző tisztségeket betöltők. De hát az az igazság, 
hogy ezekről, mint például a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának 
a tagjairól, sőt az osztályvezetőiről listák vannak, nyilvános listák vannak! Pontosan 
meg lehet állapítani, hogy kik ezek a személyek. (Dr. Schiffer András: Akkor szavazd 
meg! - Dr. Vas Imre: És itt nincsenek is ilyenek.) Tehát ha ezeket a listákat, ezeket a 
neveket meg lehet ismerni, akkor nem értem, a törvényjavaslatnak pontosan mi a 
célja. (Dr. Schiffer András: Zárjuk ki őket! Ne legyen államtitkár!) Mert az, hogy a 
törvényjavaslat 26 év után ki akarja zárni őket például, mit tudom én, abból, hogy 
állami szerv velük visszterhes szerződést kössön (Dr. Schiffer András: Így van!) - 
ilyenek vannak benne, hogy visszterhes szerződést kössön vele -, akkor tényleg, 
tegyük már ki az asztalra, hogy pontosan kivel van bajuk, mondják már meg, hogy 
kivel kötött visszterhes szerződést valamilyen állami szerv, aki szerepel ezeken a 
nómenklatúra-listákon! (Dr. Schiffer András folyamatosan közbeszól.)  

 
ELNÖK: Megkérem az előterjesztőt, mert ez most már az Országgyűlés 

tekintélyére nézve botrány, amilyen magatartást tanúsít, kérem, szíveskedjen 
betartani az előírásokat, akkor szólni, ha szót kapott! Amennyiben szót kér, 
jelentkezik, szót fogok adni, de a közbekiabálást egyszer s mindenkorra tessék 
befejezni! (Apáti István: Elvezetnek!)  

 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT (Fidesz): Tehát egyáltalán nem tetszik nekem az a 

szerep, hogy úgy tüntetnek föl bennünket, minthogyha védelmeznénk valakiket, akik 
ezeken a nómenklatúra-listákon szerepelnek. Viszont attól még értelmetlen, buta 
javaslatokat nem fogunk támogatni. Mi értelme van ennek, ha egyébként ismertek a 
KB-tagok, osztályvezetők, az országos irányító szervek tagjai, osztályvezetői? Ha 
valaki felmegy, mondjuk, a Nemzeti Emlékezet Bizottsága honlapjára, akkor tételesen 
meg tudja nézni, hogy kik voltak ezek a személyek. Ráadásul a 90 százalékuk már 
nem is él egyébként, aki meg még él, arról csak tudnánk, ha betöltene valamilyen 
funkciót. Biszku Bélát szokták, teljes joggal egyébként, az egyik ilyen fő, ’56 utáni 
megtorló tevékenység vezetőjének tekinteni, de Biszku Béla sem töltött be a 
rendszerváltás után semmilyen funkciót (Dr. Schiffer András: Ő nem!) hál’ istennek. 
Tehát amiket ide leír a törvényjavaslatba, amilyen - mondjuk úgy - nómenklatúra 
tagokat ír le, azok ismert adatok.  

Ettől még a rendszerváltás utáni első évtizedben például teljesen jó lett volna, 
ha a demokratikus közélet biztosítása érdekében ezeket kizártuk volna a politikai 
hatalomból és a politikai élet alakításából. De tényleg csak azért, mert tudom, hogy 
Schiffer frakcióvezető úr jogász és jó jogásznak tartom, magyarázza már meg nekem, 
hogy azt, aki például az MSZMP valamely szervezeti egységének foglalkoztatottja volt, 
miért zárja ki ön abból, hogy vele, mint magánszeméllyel például központi 
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államigazgatási szerv visszterhes szerződést kössön! A 21. §-ban található ez a 
szabály.  

Azért mondom, hogy az értelmes és az értelmetlen javaslatokat sikerült önnek 
összegyúrnia, tehát jó lenne, ha megtisztítaná az értelmetlen javaslatoktól és akkor 
talán tárgyalásra alkalmas lenne. Jelen formájában én nem tudom támogatni ezt, 
mert, ahogy mondtam, számos olyan dolgot gyúrt bele a javaslatába, aminek 
egyébként semmi köze nincs ahhoz, hogy valami tisztánlátásról beszéljünk. Egy 
törvénynek, ezt Schiffer frakcióvezető úr jobban tudja nálam, minimum valamilyen 
legitim céljának kellene lennie. Ennek mi a legitim célja? Tényleg magyarázza már el, 
hogy az, hogy visszterhes szerződést nem lehet kötni valakivel (Dr. Schiffer András: 
Elmondom!), aki egykor az MSZMP alkalmazottja volt… (Dr. Schiffer András: Ne 
csúsztass!) De az van ide írva! 21. §, mindenki megnézheti egyébként. (Dr. Schiffer 
András: Itt van nálam is!) Az a kérdés, hogy például ennek a szabálynak mi az 
értelme. Nyilván az, hogy ne legyen köztársasági elnök. Ezzel egyetértek, csak az meg, 
hogy valaki köztársasági elnökként kandidál, kiderül az életrajzából, és mindenki 
tudja róla, hogy kicsoda volt. Azért van szerintem különbség a minisztériumokkal 
kötött visszterhes szerződés és a köztársasági elnöki tisztség között. Nem kéne 
minden tisztségből kizárni azért, mert valaki például MSZMP-alkalmazott volt. Bár 
egyébként én személy szerint erkölcsileg elítélem azt a magatartást, hogy ő az MSZMP 
alkalmazottja volt, de könyörgöm, legalább ilyen jogfosztást ne alkalmazzunk már 
vele szemben. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Teleki képviselő úrnak adok szót. 
 
TELEKI LÁSZLÓ (MSZP): Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt 

Bizottság! Azért kértem szót, hogy elmondjam, amikor Schiffer András frakcióvezető 
úr ezt előterjeszteni, a nép hangja szólal meg belőle. Mert aki jár vidéken és az 
emberek között, márpedig, azt gondolom, önök is járnak, hallhatják azt a véleményt, 
hogy le kellene zárni ebből az okból kifolyólag a múltat, és tisztán kéne látni… (Dr. 
Répássy Róbert: Egyetlen képviselőtök sem ülne itt!) Lehet… 

 
ELNÖK: Képviselő úr, ugyanaz az a kérésem feléd is! (Derültség. - Dr. Répássy 

Róbert: Bocsánat!) 
 
TELEKI LÁSZLÓ (MSZP): Lehet, de az biztos, hogy én még itt ülnék, mert 

nincs mitől félnem, Répássy képviselő úr! Ebből adódóan azt gondolom, hogy a 
Magyar Szocialista Párt most támogatni fogja, mint ahogy eddig is támogatta. Azért 
támogatja, mert látjuk, hogy van igény a társadalomban arra, hogy ez a kérdés 
valamilyen szinten nyugvópontra kerüljön. Azt gondolom, hogy ha a parlament 
plenáris ülésén tudnánk erről vitatkozni, akkor a különböző érveket fel lehetne 
sorakoztatni, látná a társadalomban, hogy ebben a kérdésben van előrelépés, mert a 
plenáris ülésen tudjuk tárgyalni. Tehát ezért a Magyar Szocialista Párt az 
előterjesztést fogja támogatni. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Apáti képviselő úr kért szót, csak előtte szeretnék 

neki egy mondatot mondani. Ahogy körülnéztem a teremben, korunknál fogva 
kizárólag Vitányi István képviselő úrral én keveredhetek abba a gyanúba (Dr. Staudt 
Gábor: Ajaj, elnök úr!), koromnál fogva… (Apáti István: Elnök úr, maga alá 
terelgeti a vizet!) Csak szeretném elmondani, hogy engem egyszer már átvilágítottak, 
mindenfajta intézkedést végrehajtottak és nem találtak semmit.  
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Az előterjesztőnek mondom, hogy ’92-ben vagy ’93-ban a Zétényi-Takács-féle 
törvény ebben a témakörben született, elfogadta az Országgyűlés és az 
Alkotmánybíróság, a Répássy képviselő úr által is felhívott problémákra figyelemmel, 
megsemmisítette a törvényt. Tehát vannak ilyen határok és azért ez ’92-ben vagy ’93-
ban történt, ma pedig 2016-ot írunk. (Apáti István: Az Alkotmánybíróságban is 
voltak!) Ezek után Apáti képviselő úrnak adok szót. 

 
APÁTI ISTVÁN (Jobbik): Köszönöm szépen, elnök úr. Tovább lehet ezt 

göngyölíteni! Kik ültek az akkori Alkotmánybíróságban? Tehát ez is… (Dr. Vas Imre: 
Sólyom László!) Például! Ő is ott ült, igen. Tehát azért felmerül igencsak a rendszer 
üzemeltetése, működtetése vonatkozásában egy olyan fontos szerv, mint maga az 
Alkotmánybíróság. 

 Répássy képviselő úrnak pedig azt szeretném mondani, hogy nincs semmi 
gond ezzel a kovácsbélázással, mi kezdettől fogva azt mondtuk, hogy terítsük ki a 
lapokat, teljes nyilvánosság elé kerüljön minden, mert önök ezt politikai 
bunkósbotként használják, folyamatosan adagolják immáron két esztendeje. 
Nyilvánvalóan az önök számára legelőnyösebb időpontokra időzítik mindig az újabb 
és újabb adagolást, ami felveti azt a kérdést is, tudja, Répássy képviselő úr, hogy a 
titkosszolgálatok akkor is, ’90 előtt is részrehajló módon működtek, mert nagyon 
gyakran most is ugyanígy működnek. Mert az, hogy kvázi fideszes alvállalkozóként 
bedolgoznak a Fidesz kommunikációs meg egyéb boszorkánykonyhájára… (Dr. 
Répássy Róbert: Nem tudom, miről beszél!) Mondjuk, például a miniszterelnök úr 
különböző módon adagolt kijelentéseiről van szó, amit eddig még senki nem 
támasztott alá. Mi szeretnénk a legjobban tisztában lenni ezzel, hiszen mi vagyunk az 
elsőrendű áldozatok vagy sértettek akkor, ha a Kovács Bélával szembeni vádak 
megállnak. (Dr. Répássy Róbert: Meg kell kérdezni tőle!) Mi vagyunk a 
legsértettebbek ebben, nemcsak mint személyek, hanem politikailag is. Úgyhogy, ezt 
már többször elmondtuk, a mi lelkiismeretünk e téren is tiszta.  

A másik pedig: nekem tényleg az volt a vita során az érzésem, mintha Schiffer 
képviselő úr lenne a kormánypárti, ön pedig az ellenzéki. Ha ilyen aggályai vannak, 
hogy önök által feleslegesnek vagy túlzónak tartott, túl szigorúnak tartott 
rendelkezések vannak ebben a javaslatban, módosító javaslatokkal kiválóan helyre 
lehet ezeket tenni. De ha a javaslat egészével van problémája és úgy véli, hogy 
módosítókkal már nem lehet kezelni ezeket az ön által visszásnak tartott pontokat, 
akkor ön vagy önök miért nem nyújtanak be hatodik éve erről egy törvényjavaslatot, 
miért nincs erről ötpárti egyeztetés, miért nincs erről bizottsági vita? Önök vannak 
abban a helyzetben, hogy hatékonyan döntéseket készítsenek elő, önök vannak 
döntéshozó helyzetben! 

Egyébként megértem. Önről még feltételezem azt is, hogy szándékában állna 
egy ilyen javaslatnak a kidolgozása. Csak azért mondom, hogy lássa, jóindulatú 
vagyok az ön irányába. De nem kap engedélyt vagy egyenesen tiltást kap erre 
vonatkozóan minden olyan fideszes képviselő, akiben egyébként a jó szándék munkál, 
és ezt helyre akarná tenni. Miért van az, hogy mindig elbuktatják mondvacsinált 
érvekkel? Vas Imre kedvenc érve, hogy a kidolgozás, az előkészítés valahol zajlik, 
valahol valami történik. Önnek az a kedvenc érve, hogy egyébként részben egyetért 
vele, kicsit bókol az ellenzék felé is, diplomatikusan, politikusan, hogy részben vannak 
ebben jó javaslatok, de vannak túlzások, túlkapások, túlzott szigorítások. Akkor miért 
nem ülünk össze és miért nem hozunk egy mindenki számára kielégítő 
törvényjavaslatot? Azért, mert ez csak azoknak áll érdekében, akik tényleg ki akarják 
deríteni az igazságot, akik meg az időhúzásra játszanak, és arra, hogy ne derüljön ki 
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igazából semmi, azoknak az áll érdekében, hogy soha ne fogadjanak el egy ilyen 
törvényjavaslatot. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Azt kérem, hogy a vita során a továbbiakban 

maradjunk a törvényjavaslatnál és a személyeskedéseket mellőzzük! (Apáti István: 
Miért? Nem személyeskedtem!) Répássy képviselő úrnak adok szót. 

 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT (Fidesz): Igen, a törvényjavaslathoz szeretnék 

visszatérni, bár igyekeztem eddig is a törvényjavaslatról véleményt nyilvánítani. 
Tisztelt Képviselőtársaim! Az úgynevezett lusztráció többféle módon 

megvalósulhat. Schiffer frakcióvezető úr által javasolt lusztráció az egyik - hogy is 
mondjam csak - legszélsőségesebb esete a lusztrációnak, hiszen… (Apáti István 
közbeszólása.) Jogi értelemben mondom, hogy szélsőséges, egyébként nem a 
frakcióvezető úr (Apáti István: Viccelődés!) politikai tevékenységét minősítettem. Azt 
is majd máskor szívesen minősítem, most a jogi értelemben szélsőségesről beszélek, 
mert a törvényjavaslat hosszasan sorolja azokat a tisztségeket, amelyeket nem 
tölthetnének be korábbi állampárti, nem is hatalomgyakorlók, hanem ennél jóval 
bővebb kör. Tehát gyakorlatilag a közreműködőkre is kiterjed. Még egyszer mondom, 
hogy itt nem arról az elvi vitáról van szó, hogy egyébként helyesnek tartom-e azt, hogy 
a demokráciában egykori állampárti hatalomgyakorlók vagy a hatalomban 
közreműködők részt vesznek. Hanem azt tartom fontos kérdésnek, hogy vajon 26 
évvel a rendszerváltás után ennek a szabályozásnak mi lenne a legitim célja. Mert 
pusztán az, hogy azért, mert ne lássuk a képüket - hogy ne mondjak csúnyábbat -, 
mondjuk, kiragadok egy példát, a Gazdasági Versenyhivatalnál ne lássuk őket (Dr. 
Schiffer András: A Miniszterelnökségen!), tehát azért, hogy ne lássuk őket, pusztán 
ez a szempont valószínűleg nem legitim cél. Ez nem legitim cél. Legitim célja akkor 
lehetne, ha ezek a személyek olyan pozíciót töltenének be, amelyben érdemben 
befolyásolhatják a demokratikus közéletet. Ez az egyetlen legitim cél, amit el tudok 
képzelni. Éppen ezért, különösen 26 évvel a rendszerváltás után, már csak nagyon 
szűk körben lehetne kizárni őket a tisztségviselésből, mert a tisztségviselés - 
akármennyire is tetszik az itt jelenlévőknek vagy nem - az egy állampolgári jog. Az 
állampolgári jogokhoz hozzátartozik az, hogy valaki például állami szervvel 
visszterhes szerződést kössön; ez nem is tisztségviselés egyébként, ez pusztán egy 
szerződéskötési szabadság. Tehát itt számos, alapvető jogot korlátozó intézkedés van 
ebben a törvényjavaslatban. Mondom, ezek között van olyan, amelyik értelmes, ámde 
26 évvel a rendszerváltás után még mindig megfontolandó. De van olyan, amelyet 
gondolkodás nélkül az Alkotmánybíróság kiiktatna ebből a törvényből.  

Lehet, hogy tetszik önöknek ez a vita, hogy egy fideszes szembeszáll ezzel a 
törvényjavaslattal, de higgyék el nekem, hogy csak a józan ész miatt szállok szembe 
vele. Nem azért szállok szembe vele, mert nem érteném azt, hogy mit akar Schiffer 
András; Schiffer András azt mondja, hogy a jelenlegi hatalom közeléből el kell 
távolítani az ilyen embereket. Legyen így! Legyen így! De akkor az lenne korrektebb, 
ha megnevezné azt, hogy kire gondol. (Dr. Schiffer András: Személyre nem szabunk 
törvényt!) De legalább ha megérteném azt, hogy vajon kire gondol… (Dr. Schiffer 
András és Apáti István folyamatosan közbeszól.)  

 
ELNÖK: Az a kérésem ismételten a bizottsághoz - fel fogom függeszteni a 

bizottsági ülést, és meg fogom vonni a szót a házszabály alapján az előterjesztőtől. Ezt 
nem lehet csinálni, amit itt művel! Frakcióvezető úr, én ilyen fegyelmezetlenséget 
utoljára középiskolás koromban láttam! (Derültség. - Dr. Staudt Gábor: Utoljára ’56-
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ban voltak ilyen fegyelmezetlenségek. - Derültség.) Képviselő urat kérem, hogy 
folytassa! 

 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT (Fidesz): Tisztelt Bizottság! Persze, elnök úr, a javaslat 

meg az itt kialakult vita indulatokat vált ki, de azért, mert így állnak hozzá. Mert nem 
megoldani akarják a problémát (Apáti István és dr. Staudt Gábor nevet.), hanem 
politikai vádként akarják használni - akár röhögnek rajta, akár nem, ez az igazság. 
Politikai vádként, politikai vádaskodásra akarják használni.  

Higgyék el nekem, hogy ennek a javaslatnak a nagy része az 
Alkotmánybíróságon megbukna. Ennek ellenére meg lehet próbálni, mert biztos 
vagyok benne, hogy ilyen lusztrációs törvényeket, nem is egyet, az Alkotmánybíróság 
látott már az elmúlt negyedszázadban. De amit elfogadunk, annak legalább 
minimálisan jogilag rendben kellene lennie. És én azt állítom, hogy ebben a 
törvényjavaslatban számos túlzás van; olyan túlzások vannak, a tisztségviseléstől való 
elzárás, vagy nem is a tisztségviseléstől, hanem egyszerű polgári jogoktól való 
megfosztás van ezekben a szövegekben: ezt én mérhetetlen túlzásnak tartom, jogilag 
semmiképpen nem tartom indokoltnak.  

Ha most azt mondaná Schiffer frakcióvezető úr, hogy kérem szépen, akkor 
legalább azt mondjuk meg, hogy politikai tisztséget ne töltsenek be, ez egy egészen 
világos és kezelhető kérdés. Megint azt mondom, hogy az bennem kételyeket vált ki, 
hogy 26 évvel a rendszerváltás után ez még legitim-e. Mert akkor meg kell mondani 
pontosan azt, hogy mi a célja annak, hogy mondjuk, a politikai közéletet ne 
befolyásolhassa. Miközben például az elmúlt 26 évben és jelenleg is működött egy 
olyan párt Magyarországon, amelyik az állampárt jogutódja volt. Hát értik, kedves 
uraim?! (Dr. Staudt Gábor: Értjük. Tökéletesen értjük.) Ezek után, ha beépülhetett a 
politikai rendszerbe az állampárt jogutódja, akkor ezek után értelmetlen az, hogy az 
egyes személyeket kilövöldözni, és azt mondani, hogy na, az viszont nem tölthet be 
tisztséget! Hát az állampárt intézményesülten beépült az 1990 utáni politikai 
közhatalomba! (Apáti István: Mert hagytátok! - Dr. Staudt Gábor: Ki volt ott? Ki 
engedte?) Ráadásul egyébként az új Alaptörvény az U) cikkében erről egy hosszas 
részt tartalmaz; az U) cikkében gyakorlatilag a politikai és erkölcsi felelősséget 
kimondja - a jogi felelősséget viszont, nyilvánvalóan nem alkalmas arra egy 
Alaptörvény vagy bármilyen norma nem alkalmas arra, hogy a jogi felelősséget 
nevesítse. 

Én tehát ezért megfontolandónak tartom, még egyszer, hogy ha a frakcióvezető 
úr kevesebbel jött volna elénk, akkor lehet, hogy nagyobb sikert ért volna el; igen, a 
kevesebb több lett volna. Félek tőle, nem az volt a cél, hogy itt egy elfogadható 
javaslatot tegyen elénk. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ki kíván még hozzászólni? Teleki képviselő úrnak 

adok szót. 
 
TELEKI LÁSZLÓ (MSZP): Csak egy mondatot szeretnék még hozzátenni. Ha 

Répássy képviselőtársam úgy gondolja, hogy nagyon sok parlamenti képviselő nem 
ülhetne itt vagy nem ülhetett volna a parlamentben, akkor miért nem tettek az ellen, 
mint ahogy egyébként lehetett volna önöknek már akkor tennie, hogy ne üljenek ott? 
(Apáti István: Így van.) Ezért én azt gondolom, nagyon fontos lenne ezt a kérdést 
kezelni. 

A másik pedig, én nagyon fontosnak tartom azt, hogy abból az aspektusból is 
kellene ezt a kérdést vizsgálni, hogy az előterjesztő nem arra gondolt - és gondolom, 
nem arra gondolt, de biztosan fog majd válaszolni is rá -, hogy csak és kizárólagosan a 
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jogutód pártra, az MSZMP jogutód pártjára vonatkozzon ez, hanem több más 
mindenkire, aki esetleg, mondjuk, az első kormányban más politikai színekben beült 
a parlamentbe, vagy államtitkár lett, vagy éppen az elmúlt 25-26 évben különböző 
tisztségeket töltött be. Én tehát azt gondolom, összességében kell ezt vizsgálni. Ha 
nálunk voltak ilyenek többen vagy vannak most, akkor az is derüljön ki egyértelműen. 
Ezért szavazzuk mi meg.  

Elnök úrnak a jó szándéka pedig teljesen rendben van, hogy én nem tartozom 
oda, pedig én közel hatvanéves vagyok, ’83-ban szereltem le, akár én is lehettem 
volna beépítve. (Apáti István: Gyanús lehetsz te is! - Derültség.) Akár lehettem volna 
én is. Ezért nem Apáti képviselő úrral értek egyet, aki egyébként most elég jól beszélt, 
ahhoz képest, hogy nem szoktam megdicsérni a Jobbikból a képviselőket. (Apáti 
István: Én is gyanús vagyok? - Derültség.) Úgyhogy ebből adódóan én azt 
gondolom, egyértelmű, hogy akár rám nézve, akár bárkire nézve, akik hasonló 
korúak, legyenek átvilágítva bármilyen kérdésben vagy ebben az ügyben, ezt teljesen 
rendben lévőnek tartom. Köszönöm szépen. 

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

törvényjavaslatnak csak olyan hiányosságaira szeretném felhívni a figyelmet, hogy itt 
olyan személyekkel kapcsolatban is ki akarja zárni, hogy például képviselő lehessen, 
amit Alaptörvényben kellene szabályozni. (Dr. Répássy Róbert: Így van.) Tehát ha az 
Alaptörvény előírja, hogy ki lehet polgármester vagy önkormányzati képviselő vagy 
éppen köztársasági elnök vagy országgyűlési képviselő, akkor ezt érdemben nem lehet 
korlátozni sem sima feles törvénnyel, sem sarkalatos törvénnyel, hanem ezt csak az 
Alaptörvény módosításával lehetne.  

A másik pedig, amit itt már említettünk Répássy képviselőtársammal, hogy 
nem lehet kötni azzal a magánszeméllyel visszterhes szerződést, mármint aki 
meghatározott időben különböző tisztségeket tölt be - és az ő bt.-jével vagy kft.-jével? 
Nem tiltja például ezt a szerződéskötést. (Dr. Schiffer András: Nyújts be hozzá 
módosító javaslatot!) És akkor hogyan szabályozza azt, képviselőtársam, hogy ha 
őneki akárhány százaléka van, vagy ehhez hasonló? Nekem tehát kétségeim vannak, 
hogy ez a szerződéskötés esetleg túllőhet azon a célon, ami még alkotmányos lehet.  

Ezekkel a kizárásokkal nekem tehát az a problémám, hogy egyrészt túllő azon a 
célon, ami még beleférhet egy jogállamba; a másik részénél, ahol meg beleférhet, ott 
pedig az Alaptörvényt kellene módosítani. Gondolok itt köztársasági elnökre, 
országgyűlési képviselőre, polgármesterre, megyei közgyűlési elnökre, tehát 
elsősorban a politikára: ott pedig Alaptörvényt kellene módosítani.  

Sokszor felmerült itt az, hogy a ’90 és ’94 közötti parlamentben kik és hogyan 
ültek. A ’90-94 közötti parlamentből az én emlékeim szerint öt képviselő van, aki a 
jelenlegi Országgyűlésben is képviselő. Egyikkel kapcsolatban sem hinném, hogy 
bármilyen ilyen felmerülhetne. (Dr. Schiffer András nevet.) Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Répássy Róbert képviselő úr kért szót. 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT (Fidesz): Egyrészt Vas Imre rámutatott arra, hogy az 

ilyen jogkorlátozó rendelkezéseket egyedül az Alaptörvény szintjén lehet elképzelni. 
Tehát hogy ki nem viselhet tisztséget, ki nem jelöltetheti magát országgyűlési 
képviselőnek, ki nem lehet köztársasági elnök s a többi, mivel az Alaptörvény 
határozza meg a pozitív feltételeit ezeknek a tisztségeknek, ezért nyilván csak az 
Alaptörvény szintjén lehetne szabályozni. Nem idézem ide az LMP erre vonatkozó 
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alaptörvény-módosító javaslatait, mert nem voltak. Tehát nem tudom ide idézni. (Dr. 
Schiffer András: Majd lesznek! - Dr. Vas Imre: Ott sem voltak!) Így van, nem is 
vettek részt a vitában. De a lényeg az, amit még el akartam mesélni önöknek. Ez 
egyébként egy nyilvános iratban is szerepel, tehát nem intim dologról van szó, hanem 
arról, amikor az Alaptörvény negyedik módosítását a Velencei Bizottság megvizsgálta. 
Mindenki gondolhat akármit a Velencei Bizottságról, de megvizsgálta. Az Alaptörvény 
negyedik módosításával került beiktatásra az úgynevezett U) cikk. Abban szerepel egy 
mondat, amelynek körülbelül az a lényege, hogy a kommunista hatalombirtokosok 
(Dr. Schiffer András: Hú, de jó!) a személyükre vonatkozó állításokat kötelesek tűrni. 
Tehát van egyfajta személyiségijog-korlátozás az Alaptörvény U) cikkében, most nem 
tudom szó szerint idézni. Képzeljék el, hogy ha a Velencei Bizottság ezt is kifogásolta, 
hogy miért nem védhetik meg magukat az állításokkal szemben, most azt el tudják 
képzelni, akkor most a Velencei Bizottságnak körülbelül mi lenne a véleménye és 
ennek nyomán a strasbourgi emberi jogi bíróságnak arról, hogy valaki nem viselhet 
köztisztséget vagy nem viselhet gazdasági tisztséget, vagy nem köthet szerződést az 
állami szervekkel. 

Tehát óvatosan bánnék ezzel a dologgal. Természetesen, ha elfogadnánk, 
nyilvánvalóan ezeket az utakat be kellene járnunk, biztos, hogy emberi jogi bírósági 
esetek lennének belőle. Az emberi jogi bíróság elbírálná. Az emberi jogi bíróság az a 
bíróság, amely a vörös csillag és a horogkereszt között már most különbséget tesz. 
Kíváncsi vagyok arra, hogy mennyiben fogadná el ezeket a jogkorlátozásokat. Persze, 
és nyilván én mint volt igazságügyi államtitkár tudom, lehet ám szembemenni az 
emberi jogi bírósággal, csak nem sokáig. (Dr. Schiffer András: Ajaj!) Csak nem 
sokáig. Az a helyzet, hogy úgyis bírságot kap az ország, és úgyis meg kell hogy 
változtassa ezeket a jogszabályokat. Tehát nemcsak az Alkotmánybíróság előtt nem 
állnának meg, hanem az emberi jogi bíróság előtt sem ezek a szabályok. Megint csak 
ismétlem, hogy Schiffer András, aki tanult jogász képviselő, valószínűleg nem is azért 
nyújtotta be ide, hogy majd az emberi jogi bíróságon kipróbálja ezeknek a 
jogszabályoknak az érvényességét. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a bizottság részéről van-e még valaki. 

(Jelzésre:) Apáti István! 
 
APÁTI ISTVÁN (Jobbik): Köszönöm szépen. A rendkívül színvonalas vita után 

már tényleg csak egy kérdés maradt. A kormánypárti képviselőktől kérdezem, hogy 
akkor milyen határidővel tudják vállalni azt, hogy egy önök által is támogatható 
javaslatot előállítanak. Mert a kifogást mindig könnyebb megtalálni, mint a 
megoldást. Önök vannak többségben. Ha olyan javaslat merül fel, amely kétharmados 
többséget igényel akár Alaptörvényt, akár sarkalatos törvényt érintően, a Jobbik 
biztosan, de valószínűleg az LMP is fogja támogatni ennek az elfogadását. Tehát akár 
a kétharmados többség is biztosított egy normális javaslat esetén. A rengeteg 
mellébeszélés után önök, a jelenlegi kormánypárti képviselők mikor akarnak ebben az 
ügyben rendet tenni? Mert hallottuk a kifogásokat. Lehet, hogy egyébként egyik-
másik talán tartalmaz is érdemi érveket, de mondják már meg, hogy mikor akarjuk 
akkor 26 évvel a rendszerváltásnak csúfolt folyamat megkezdése után ezt tisztába 
tenni! 

Még egy megjegyzés, Répássy képviselő úr! Sántít az érve legalábbis abból a 
szempontból, hogy kik engedték azt, hogy az állampárt jogutódpártja beépüljön, teljes 
egészében az újkori demokrácia parlamentjének, politikai életének részese legyen? Az 
a kilencvenes parlament elvileg jobboldali többségének a sara. Miért nem 
semmisítették meg a szocialistákat akkor? Azért, mert akkor magukat is 
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megsemmisítették volna. Tehát az önmegsemmisítő gombot is be kellett volna 
nyomni, mert akkor ők is mentek volna a levesbe. Ezért. Ha ki tudták volna nyírni a 
baloldalt, ha egyáltalán lett volna erre szándék, szerintem az sem volt, akkor 
megtehették volna. Nem tették meg azért, mert a mocsár kellős közepén kölcsönös 
érdekazonosság mentén fogták egymás kezét és sokszor még fogják a mai napig is. 
Köszönöm. (Teleki László: Nem érzem! - Derültség, zaj.)  

 
ELNÖK: Befejezzük a bizottsági ülést, én elmegyek, a képviselő urak pedig 

vitatkozzanak tovább! (Apáti István: Ez konstruktív javaslat!) Ha nincs a bizottság 
részéről hozzászólás, akkor az előterjesztőnek adok szót. (Senki sem jelentkezik.) 
Parancsoljon! 

Dr. Schiffer András reflexiója 

DR. SCHIFFER ANDRÁS (LMP) előterjesztő: Köszönöm szépen, elnök úr. 
Köszönöm a türelmét! Az a helyzet, hogy én csak kapkodtam a tekintetemet, hogy a 
Fidesztől hihetetlen érzelemdús és elszánt védelmét hallgattuk meg a liberális 
demokráciának. Egészen könnybe lábad az ember szeme, hogy Vas Imre és Répássy 
Róbert (Dr. Vas Imre: Adunk papír zsebkendőt!) az emberi jogokat, a liberális 
demokráciát védi. 

 
ELNÖK: Azt kértem a képviselőktől is, hogy szíveskedjenek mellőzni a 

személyeskedést! 
 
DR. SCHIFFER ANDRÁS (LMP) előterjesztő: Én a tárgyról beszélek, elnök úr! 

Engedje, hogy végigmondjam. 
 
ELNÖK: Nem engedem! 
 
DR. SCHIFFER ANDRÁS (LMP) előterjesztő: A jogállási törvény alapján 

(Elnök: Nem engedem!) jogomban áll végigmondani a véleményemet, ne haragudjon! 
Tehát nagyon elszántan védik a liberális demokráciát. Egyszer nem hallottam az 
elmúlt hat évben, hogy ilyen szenvedélyesen érveltek volna azzal, hogy Velencei 
Bizottság meg Strasbourg mihez mit fog szólni. 

Ami a konkrétumokat illeti, egyrészt elnök úrnál némileg óvatosabban 
hivatkoznék a Zétényi-Takács-törvény alkotmánybírósági sorsára. Tudja, én akkor 
jártam jogi egyetemre. A büntetőjogszeminárium-vezetőnk nagyon alaposan érvelt 
amellett, hogy a Zétényi-Takács-törvény miért alkotmányellenes. Ezt a 
szemináriumvezetőnket úgy hívták, hogy Polt Péter. Ezzel egy időben az 
Országgyűlésben azt a frakcióvezetőt, aki a legszenvedélyesebben érvelt Polt Péterhez 
hasonlóan, hogy miért alkotmányellenes a Zétényi-Takács-törvény, úgy hívták, hogy 
dr. Orbán Viktor. Úgyhogy kicsit visszább vennék ebből a dologból. 

Ami a 21. §-t illeti, elnézést Répássy képviselőtársam, azért voltam kénytelen 
közbeszólni, hogy ne csúsztasson, mert ha egészen pontosan idézem a 21. §-t, az nem 
általában a pártalkalmazottakra vonatkozik. Hanem azokra, akik az állampárt 
állambiztonsági tevékenységének irányításában működtek közre. Tehát nem 
bármilyen pártalkalmazottról van szó, hanem azokról, akik a KAO-n vagy másutt, a 
pártközpontban vagy a megyei, budapesti pártbizottságokon az állambiztonsági 
szervek irányításával foglalatoskodtak. 

A másik pedig, hogy az embernek szintén egészen eláll a lélegzete, hogy 
micsoda emberi jogi elkötelezettségről tesz tanúbizonyságot a Fidesz. A visszterhes 
szerződéseket is korlátozni akarom. Ugye, önök is hallottak már olyanról, hogy valakit 
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nem állományba veszünk, mondjuk a Miniszterelnökségen, hanem tanácsadói 
szerződést kötnek vele. Erről van szó! Erről van szó, nem egyébről. Meg kéne nézni, 
hogy Zoltai Gusztávval például milyen szerződés van. Erről szól a történet! (Apáti 
István: Hoppá, hoppá!) Azonkívül, amikor a szükségesség-arányosságot a 26 év 
kontextusában veszi alapul Répássy Róbert, én szeretném felhívni arra a figyelmét, 
hogy az önök hatalomra kerülése és kétharmados győzelme után a parlament - hogy, 
hogy nem - Orbán Viktor javaslatára megválasztott egy olyan személyt a Magyar 
Köztársaság elnökének, aki már a Lázár-kormány idején miniszterhelyettes volt. De a 
Grósz-kormány miniszterhelyettese is töltött be kormánytagságot az önök 
kormányaiban. Ez a helyzet! Arról is lehet beszélni, hogy van állambiztonsági tiszt, 
aki a mai napig államtitkára a harmadik Orbán-kormánynak. Hogy különböző 
szerződéses tanácsadókról akkor is ne tegyek többé említést. Tehát a történet nagyon 
itt van. Ennyit a szükségesség-arányosságról! 

Nem igazán tudom értelmezni, amint Vas Imre képviselőtársam polgári jogi és 
büntetőjogi következményekről beszélt. Ez a törvényjavaslat ezzel nem foglalkozik. Ez 
egyébként egy vita a Jobbik és az LMP között. A jobbikosok javasolták azt, hogy 
legyen ennek, polgári jogira ugyan nem emlékszem, de büntetőjogi konzekvenciája. 
Mi ezzel nem értünk egyet. Ez a törvényjavaslat semmiféle egyéb szankciót nem 
mond a közjogi szankciókon kívül, pusztán annyit, hogy ítéljen az emberek erkölcsi 
érzéke. Semmiféle büntetőjogi és polgári jogi szankciót a törvényjavaslat nem 
tartalmazott és nem is tartalmaz. (Dr. Vas Imre: Ön mondta!) 

Nagyon csodálkozom, hogy egyáltalán nem tettek említést arról a javaslatról, 
hogy a kormány járjon el legalábbis Moszkvában, kihasználva a Putyinnal fennálló 
örök barátságot, az NKVD és KGB magyar vonatkozású részének kutathatósága 
érdekében.  

Arról is szólnék, hogy itt mi minden lett egybefűzve. Képviselőtársam, igaz, 
hogy ön államtitkár volt és akkor nem ült abban az alkotmányügyi bizottságban, 
amely ezeket tárgyalta, de az a helyzet, hogy ami itt egybe van varrva, az külön volt. 
Külön volt! Három-négy külön előterjesztés volt nagyon sokáig, öt-hat körben, és 
amikor külön volt, akkor épp úgy leszavazták. Tehát hagyjuk már ezt a mesét! Amikor 
én ezt külön terjesztettem be, akkor külön szavazták le, amikor egybevarrom, akkor 
egyben szavazzák le. (Dr. Staudt Gábor kimegy a teremből.)  

S még annyit, hogy annak, hogy egybe van varrva, Répássy képviselőtársam, 
annyi értelme van, hogy ha a jó szándék vezérelné önöket és a konstruktivitás, bátran 
meg lehetne csinálni azt, hogy például ami a tulajdonképpeni aktanyilvánosságra 
vonatkozik, azt szépen kimódosítózzák. Attól például még benne lehetne a fehér 
könyvre vonatkozó javaslat. Ezzel mi a problémájuk? Én nem mást, az önök által 
megválasztott, fideszes katonákból összeállított Nemzeti Emlékezet Bizottságát 
szeretném azzal fölhatalmazni, hogy a rendszerváltás utáni politikai elitről, nem az ön 
édesapjáról és nem más átlag magyar állampolgárokról, a rendszerváltás utáni 
politikai elitnek az állambiztonsági múltjáról állítson össze egy fehér könyvet. Ezzel 
mi a problémájuk? Mi a problémájuk azzal, hogy a magyar kormány járjon el például 
Moszkvában a magyar vonatkozású iratok kutathatósága érdekében?  

Az, hogy egybe van varrva ez a javaslat, tálcán kínálja a lehetőséget, hogy 
módosító javaslatokkal az önöknek nem tetsző részeket ki lehet módosítózni.  

Ami a lusztráció alkotmányosságára vonatkozik: igen, alapjogot érint. 
Csakhogy az a helyzet, hogy van egy hatalmas különbség a kilencvenes évekhez képest 
az alkotmányjogi helyzetet illetően: tudtommal önök fogadtak el egy Alaptörvényt 
2011-ben, és ez a 2011-es Alaptörvény megnyitja az alkotmányos lehetőséget arra, 
hogy ezeket a törvénymódosításokat alkotmányosan el lehessen végezni. Pontosan az 
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ön által említett U) cikkely, meg a Nemzeti hitvallás, az Alaptörvény bevezető része 
megnyitja erre az alkotmányos lehetőséget.  

Ki által kutatható a történet? Mondom még egyszer, itt nem az egyszeri 
emberek az igazán érdekesek, és nem a múlt feltárása az érdekes, hanem a jelen 
feltárása. Arról van szó, hogy igenis, minden magyar állampolgárnak jogában áll 
tudni azt, hogy adott esetben a mai napig a különböző médiaviszonyokat vagy éppen 
gazdasági erőviszonyokat kik mozgatják, milyen érdekkörök, érdekhálózatok, ezek 
hogyan tettek szert, adott esetben törvényesen és tisztességesen - hogy klasszikust 
idézzek - arra a befolyásra, amire szert tettek a rendszerváltás után.  

Az áldozatok jogaival kapcsolatban javaslom, hogy akkor olvassuk el még 
egyszer a törvényjavaslatot: elég kimerítően foglalkozik és védi is az áldozatok 
szenzitív adatait.  

A hivatali visszaéléssel kapcsolatban szerintem Répássy képviselőtársam sem 
mondta komolyan, hogy amire céloz ez a törvényjavaslat: nagyon sokszor 
tényállásszerűen az akkori Btk.-szöveg alapján sem valósult meg hivatali visszaélés. 
Az, hogy egy volt állambiztonsági tiszt az információit és kapcsolatait kihasználva az 
állami vagyont privatizálja, egyrészt egyáltalán nem biztos, hogy megvalósuló 
bűncselekmény, másrészt ha meg is valósul, nemcsak 26 év után, a bizonyíthatósága 
akkor is meglehetősen kérdéses volt.  

Összegezve: engem továbbra is elsősorban az érdekel, hogy milyen 
állambiztonsági hálózatok, milyen állambiztonsági információk voltak azok, amelyek 
helyet kaptak az új magyar rendszerváltásban, helyet kaptak az új demokratikus 
parlamentben és kormányban, a médiahatalomban, illetve az állami vagyon 
széthordásában. Erről szól ez a törvényjavaslat. 

Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Tisztelt Bizottság! Határozathozatal következik, 
mégpedig arról kell dönteni, hogy tárgysorozatba veszi-e az Igazságügyi bizottság a 
T/9328. számú törvényjavaslatot. Aki a tárgysorozatba vétel mellett dönt, kérem, 
emelje föl a kezét! (Szavazás.) Ez 3 igen. Ki van ellene? (Szavazás.) Ilyen nincs. És ki 
tartózkodott? (Szavazás.) Megállapítom, hogy 8 tartózkodás mellett a bizottság nem 
vette tárgysorozatba. 

Tisztelt Bizottság! Arra teszek indítványt, hogy a hátralévő b) és c) pontok 
együttes vitáját folytassuk le, tekintettel arra, hogy ugyanabban a témakörben az 
Alaptörvény, illetve a népszavazásról szóló törvény módosításáról van szó. Kérdezem, 
van-e valakinek kifogása az együttes vitával szemben. (Nincs ilyen jelzés.) Elárulom, 
hogy erről megkérdeztük az előterjesztőt a bizottsági ülés előtt, és ő elfogadta ezt az 
álláspontot. Amennyiben tehát nincs kifogás, akkor együtt tárgyaljuk. 

Megadom a szót az előterjesztőnek. 

b) Magyarország Alaptörvényének hatodik módosítása címmel 
benyújtott T/9799. számú törvényjavaslat  
c) Egyes törvényeknek a népszavazáshoz való jog helyreállításához 
szükséges módosításáról szóló T/9800. számú törvényjavaslat  
(Együttes tárgyalás) 

Dr. Schiffer András szóbeli kiegészítése 

DR. SCHIFFER ANDRÁS (LMP) előterjesztő: Köszönöm, elnök úr, nagyon 
rövid leszek. Az Alaptörvény módosítása és a népszavazási törvény módosítása több, 
mint amire a kormány az NVI-botrány után javaslatot tett. A közvetlen demokrácia 
intézményeit kívánjuk helyreállítani, illetve az NVI-botrányt felhasználva a népi 
kezdeményezés intézményét szeretnénk helyreállítani, és összességében olyan 
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viszonyokat teremteni, hogy a közvetlen demokrácia, a népszavazás és a népi 
kezdeményezés, kiegyensúlyozott népszavazási kampányfeltételek mellett, valóban az 
állampolgárok részvételét biztosítsa a közérdekű ügyek intézésében. 

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

hozzászólni. Vas Imre alelnök úrnak adok szót. 

Hozzászólás 

DR. VAS IMRE (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen a szót. Hogy 
miért nem támogatjuk a két javaslat tárgysorozatba vételét (Dr. Schiffer András: 
Csak.), egyrészt az 1. napirendi pontnál tárgyaltuk a kormány javaslatát a 
népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a 
népszavazási eljárásról.  

Schiffer képviselő úr alaptörvény-, illetve törvénymódosító javaslata egyrészt 
újra bevezetné a népi kezdeményezést, de a korábbi szabályozással ellentétben 
nemcsak köteles lenne az Országgyűlés megtárgyalni, hanem jelen szabály szerint a 
köztársasági elnök, a kormány, az Országgyűlés bizottsága, illetve az országgyűlési 
képviselő terjeszthet elő törvényjavaslatot, és ezt a népi kezdeményezés esetén az 
50 ezer választópolgárra is kiterjesztené, amit ugyancsak nem támogatunk. Azért 
nem, mert egyrészt a népi kezdeményezés szerintem a rendszerváltás után nem 
váltotta be a hozzáfűzött reményeket, de még ott sem volt erre joga 50 ezer 
választópolgárnak, csak arra irányulhatott a népi kezdeményezés, hogy valamilyen 
tárgykört az Országgyűlés megtárgyaljon, de hogy törvényjavaslatot 50 ezer 
választópolgár kezdeményezzen, megmondom őszintén, lehet, hogy az én ismereteim 
hiányosak, de az európai jogrendszerben én nem tudok ilyenről. Azt úgy mellékesen 
kérdezem, képviselőtársam, hogy mondjuk, tárgysorozatba vételnél az 50 ezer 
választópolgárt ki képviselné, akár az Igazságügyi bizottságban vagy bármelyik 
bizottságban.  

A másik, hogy a helyi népszavazásnak olyan részletszabályait próbálja 
Alaptörvényben rendezni, ami szerintem egyébként nem Alaptörvénybe való. 
Másrészt pedig szeretné visszahozni azt a szerintem nem túl sikeres szabályt, hogy 
akkor is eredményes a népszavazás, ha a választópolgárok egynegyede azonos irányba 
szavaz, ha jól értem. Ezt az Országgyűlés már többször elutasította. Ez sem volt jó 
álláspontom szerint, az alkotmánynak ez irányú módosítása, ezért az Alaptörvény 
módosításakor ezt nem építettük be az új Alaptörvénybe. 

Úgyhogy ezek alapján álláspontom szerint nem támogatandó az alaptörvény-
módosítás. S hozzáteszem, hogy ha ilyen javaslataik lettek volna az LMP-s 
képviselőknek, akkor 2011 tavaszán ezt az Alaptörvény vitájában elmondhatták volna. 
Köszönöm szépen. 

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

hozzászólni. (Nincs jelentkező.) Jelentkezőt nem látok. Megkérdezem az előterjesztőt, 
kíván-e reagálni. 

Dr. Schiffer András reflexiója 

DR. SCHIFFER ANDRÁS (LMP) előterjesztő: Egyetlen mondat: akkor én 
tudomásul vettem, hogy Vas Imre skandalumnak tartja azt, hogyha 50 ezer ember 
beleszólhat a közügyek intézésébe. (Dr. Vas Imre: Nem! Nem ezt mondtam! - Dr. 
Répássy Róbert: Mindegy.)  
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Határozathozatalok 

ELNÖK: Jó, akkor most ezzel a vitát lezártuk. Tisztelt Bizottság! Az együttes 
vita ellenére dönteni külön-külön kell a tárgysorozatba vételek tárgyában. 

Először a T/9799. számú törvényjavaslatról döntünk, amely az Alaptörvény 
módosítására irányul. Kérdezem, ki támogatja a tárgysorozatba vételét. (Szavazás.) 
Ez 2 igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) Megállapítom, hogy 8 ellenszavazat mellett 
a bizottság nem vette tárgysorozatba. 

Most a T/9800. szám alatt előterjesztett, egyes törvényeknek a népszavazáshoz 
való jog helyreállításához szükséges módosításáról szóló törvényjavaslat 
tárgysorozatba vételéről döntünk. Ki támogatja ennek a törvényjavaslatnak a 
tárgysorozatba vételét? (Szavazás.) Ez 2 igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) 
Megállapítom, hogy 8 ellenszavazat mellett a bizottság nem vette tárgysorozatba. 

Köszönöm szépen az előterjesztőnek a megjelenést. (Dr. Staudt Gábor 
visszatér a terembe.) 

Egyebek 

Nekem az egyebek napirendi ponthoz a jelen pillanatban semmilyen 
bejelentésem nincs. Kérdezem a bizottság tagjait, van-e valakinek bármilyen 
bejelentenivalója. (Nincs ilyen jelzés.) Ilyen jelzést nem látok. Köszönöm szépen.  

(Apáti István: Mikor lesz a következő ülésünk?) A B-hetekre szeretnénk 
koncentrálódni. (Apáti István: Hétfőn vagy kedden?) Kedden egyszer volt, az egy 
rendkívüli dolog volt, mert akkor nagyon sok anyagot hoztunk be. Igyekszem azt 
tenni, hogy hétfőn, a parlamenti ülés kezdése előtt tartsuk a bizottsági üléseket. 
Figyelemmel vagyok azokra a vidéki képviselőkre, akik szeretnének hazamenni 
lehetőség szerint. (Teleki László: Köszönjük.)  

Nekünk olyan nagy falat a közeljövőben a költségvetésben lesz a minket érintő 
területek kapcsán, mert azért abból van ám bőven, ezen kívül pedig lesz még egy 
ombudsman-meghallgatásunk - azt nehéz lenne megoldani hétfőn délelőtt.  

Az ülés berekesztése 

Köszönöm szépen a megjelenést. Az ülést bezárom. A viszontlátásra! 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra 42 perc)  

 

 

Dr. Rubovszky György 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezetők: Prin Andrea és dr. Lestár Éva 
 


