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Napirendi javaslat 

1. Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről:  
 
a) Az offshore cégekkel kapcsolatos szigorúbb összeférhetetlenségi 
szabályokról szóló határozati javaslat (H/11121. szám)  
(Vadai Ágnes (független) képviselő önálló indítványa)  
 
b) Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és egyes kapcsolódó 
törvények módosításáról szóló 2006. évi LXV. törvény, valamint a civil 
szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási 
szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/12177. szám)  
(Lázár János (Fidesz), dr. Semjén Zsolt (KDNP), dr. Vejkey Imre (KDNP), dr. 
Rubovszky György (KDNP) képviselők önálló indítványa)  
 
c) A Habsburg Ottó Alapítványról szóló törvényjavaslat (T/12176. szám)  
(Lázár János (Fidesz), dr. Semjén Zsolt (KDNP), dr. Vejkey Imre (KDNP), dr. 
Rubovszky György (KDNP) képviselők önálló indítványa)  
 

2. Egyebek 
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Az ülés résztvevői  

A bizottság részéről  

Megjelent  

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

A bizottság titkársága részéről  

Kubovicsné dr. Borbély Anett, a bizottság főtanácsadója  
Dr. Nagy Zoltán, a bizottság tanácsadója  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 11 óra 01 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirend 
elfogadása 

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

Helyettesítési megbízást nem kaptam, de ettől függetlenül is a bizottság 
határozatképes.  

A napirenddel kapcsolatos indítványomat az írásbelivel egyezővel tartom fenn. 
Tudom, hogy a múlt héten azt ígértem, hogy ezen a héten reményeim szerint nem lesz 
bizottsági ülés, de érkezett ez a két törvényjavaslat, amelyet tárgysorozatba vétel 
tekintetében meg kell tárgyalnunk, és mivel határidős lenne Vadai Ágnes képviselő 
asszony határozati javaslata, hogy nehogy kicsússzunk a határidőből, ezt is 
napirendre vesszük. 

Tisztelt Bizottság! Van-e valakinek észrevétele a napirenddel kapcsolatban? 
(Nincs ilyen jelzés.) Ilyet nem látok, akkor most határozathozatal következik.  

Kérdezem, ki támogatja az írásban megküldött napirendet. Aki támogatja, 
kérem, szíveskedjen szavazni. (Szavazás.) Megállapítom, hogy 11 igen szavazattal, 
egyhangúlag elfogadta a bizottság a napirendjét. 

Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről 

a) Az offshore cégekkel kapcsolatos szigorúbb összeférhetetlenségi 
szabályokról szóló H/11121. számú határozati javaslat 

Tisztelt Bizottság! A tárgysorozatba vételek sorrendjében udvariasan Vadai 
Ágnes képviselő asszony indítványát tettük első helyre. Ő nincs jelen, de ez nem 
befolyásolja a bizottságot abban, hogy a kérdésben dönthessen.  

Előterjesztőnk tehát nincs. Mindenki megkapta az előterjesztést. Kérdezem, 
kíván-e valaki hozzászólni. Staudt Gábor képviselő úrnak adok szót. 

Hozzászólások 

DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik): Köszönöm szépen. Hasonló javaslattal a 
Jobbik már körülbelül fél évvel ezelőtt élt és benyújtotta az Országgyűléshez. Nagyon 
örülünk, hogy Vadai Ágneshez is eljutott az ötlet. Emiatt támogatni fogjuk a javaslatot 
nyilvánvalóan, hiszen hasonlót terjesztettünk be, de egyéb átfedésekről nem tudok 
önöknek számot adni. Köszönöm. 

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

frakció nem támogatja a tárgysorozatba vételt. Ennek több oka van. Egyrészt akkor 
nyújtanak be mindig határozati javaslatot, amikor ők maguk a törvényjavaslatot nem 
tudják kidolgozni, és ötletük sincs rá. Másrészt olyan fogalmakkal operál a határozati 
javaslat, mint az „offshore vállalkozás”, aminek egyébként nincs definíciója a magyar 
jogrendben, tehát a kormány jogalkotása ebben a tekintetben problémás. 
Harmadrészt a kormány nem szokott az országgyűlési képviselőkkel, illetve az 
országgyűlési képviselők választásával kapcsolatos törvényjavaslatot előterjeszteni. 
Végül pedig olyan személyekre terjeszti, terjesztené ki ezt a tilalmat, akivel a 
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képviselő vagy a polgármester vagy a kormány tagja egyébként nem él közös 
háztartásban. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem, van-e még valaki, aki hozzá kíván 

szólni. (Nincs jelentkező.) Nem látok ilyet. 

Határozathozatal 

Kérdezem a bizottságot, ki támogatja a tárgysorozatba vételt. (Szavazás.) Ez 4 
igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) Megállapítom, hogy 7 nem szavazat mellett a 
bizottság nem vette tárgysorozatba. (Demeter Zoltán megérkezik az ülésre.)  

b) Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és egyes 
kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2006. évi LXV. törvény, 
valamint a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel 
összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény 
módosításáról szóló T/12177. számú törvényjavaslat  
c) A Habsburg Ottó Alapítványról szóló T/12176. számú 
törvényjavaslat 
(Együttes tárgyalás) 

Tisztelt Bizottság! Javaslom, hogy a b) és c) pontokról együttes vitát tartson a 
tisztelt bizottság. Tájékoztatásul szeretném közölni, hogy az Országgyűlés is együttes 
vitát fog tartani. 

Kérdezem, van-e valakinek kifogása az ellen, hogy a b) és a c) pontot együttes 
vitában tárgyaljuk meg. (Nincs ellenvetés.) Ilyen kifogást nem látok, tehát akkor 
együttes vitát tartunk. 

Megkérem Vas Imre alelnök urat, hogy vegye át az ülés vezetését. 
Tájékoztatásul szeretném ugyanis közölni, hogy mind a két törvényjavaslatnál 
csatlakoztam az előterjesztőkhöz annak érdekében, hogy a bizottság előtti 
előterjesztői feladatot el tudjam látni. Úgyhogy átadom a szót Vas Imrének. 

 
(Az ülés vezetését dr. Vas Imre (Fidesz), a bizottság alelnöke veszi át.) 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Az ülés vezetését átveszem, és elnök úrnak mint 

előterjesztőnek megadom a szót, amennyiben szólni kíván. 

Dr. Rubovszky György szóbeli kiegészítése 

DR. RUBOVSZKY GYÖRGY (KDNP), a bizottság elnöke, előterjesztő: Nagyon 
röviden szeretnék szólni. Tisztelt Bizottság! Az államháztartási törvény ma hatályos 
szövege szerint csak közalapítványt hozhatna létre a magyar kormány. Ezzel a 
Habsburg Ottó Alapítvánnyal Magyarország fogja kifejteni ezt a tudományos 
munkásságot, amiről az indokolásban nem derül ki, de a kormányszóvivői 
tájékoztatás során lehetett hallani, hogy a Habsburg-család felkérésére történik, és az 
egész Monarchia területéről Magyarországon lesz ez az alapítvány. Ezért kell az 
államháztartási törvényt módosítani, ezért kell a civil szervezetek bíróság előtti 
nyilvántartásáról szóló törvényt módosítani, valamint az alapítványt is meg kell 
alkotni.  

Erről szól az együttes vita. Tisztelettel kérem a bizottságot, hogy vegyük 
tárgysorozatba mind a kettőt. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönjük. A képviselők közül Staudt Gábor jelentkezett 

hozzászólásra. 
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Hozzászólások 

DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik): Köszönöm szépen. Két dologról beszélünk, 
tisztelt bizottság, hiszen egyrészről van a Habsburg Alapítvány kérdésköre, illetőleg az 
alapítványok, egyesületek bejegyzése különleges szabályainak a megteremtése, ha azt 
a kormány kezdeményezi.  

A Habsburg Alapítvánnyal kapcsolatosan majd el fogjuk mondani a 
véleményünket a plenáris ülésen. Nyilvánvalóan nagyon sok kritikával is lehet élni a 
Habsburg-család magyar történelemben betöltött szerepével kapcsolatosan, de nem 
erre szeretnénk kihegyezni a hangsúlyt. Vannak természetesen olyan pontok is, 
amelyek a jelenlegi korszakban, a jelenlegi világban akár még, sőt mindenképpen 
pozitívnak nevezhetőek; ami mondjuk, egy keresztény gyökerű Európára utaló 
kijelentés, számunkra teljesen vállalható. Tehát nyilvánvalóan ez egy politikai kérdés 
és nyilván ennek kerékkötői nem akarunk lenni.  

Viszont ami a különleges szabályok megteremtését illeti, azt azért nem tudjuk 
támogatni, mert számtalanszor elmondtuk, hogy a civil szervezetek nyilvántartása, 
bejegyzése, módosítása elképesztően hosszadalmas, elképesztően káosz jellegű. 
Valószínűleg pont emiatt, ezen tények ismeretében gondolják úgy, hogy ha a kormány 
kezdeményez egy ilyet, akkor azt mentesítik, nemcsak hogy gyorsabbá teszik, hanem 
mentesítik azoktól a problémáktól, amelyekkel jelenleg ez a rendszer, a civil 
szervezetek nyilvántartása szenved. Azt gondolom, hogy az egész rendszert átfogóan 
kellene rendszabályozni, vagy legalább rábírni a jelenlegi rendszert, hogy betartsák a 
határidőket. Mondhatnék példákat, hogy sok esetben évekbe kerül, amíg egy civil 
szervezet bejegyzését vagy a változásbejegyzését sikerül elérni. Úgy érezhetik az 
emberek, hogy a kormány nem a problémát oldja meg, hanem egy speciális kiskaput 
nyit önmaga számára. Ezért ebben a formában nem tudjuk támogatni, hiszen nem 
arról van szó, hogy jönne ez után egy rendezés, hanem arról, hogy a kormány nem 
foglalkozik az egyéb civil szervezetekkel, csak a saját gyors alapítványi bejegyzését 
teszi lehetővé.  

Úgyhogy ezt szétválasztva tudunk dönteni, de ha jól tudom, egyébként is két 
döntést kell hozni. Ugye, elnök úr? (Dr. Rubovszky György: Igen.) Köszönöm. Tehát 
nyilvánvalóan a döntésünkben ez a szempont fajsúlyosan meg fog jelenni. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönjük. Más hozzászólás van-e? (Senki sem jelentkezik.) Nem 

látok jelentkezőt. Elnök úr, mint előterjesztő kíván válaszolni? 

Dr. Rubovszky György válaszadása 

DR. RUBOVSZKY GYÖRGY (KDNP), a bizottság elnöke, előterjesztő: Igen. 
Arra szeretnék kitérni, hogy nem a Habsburg-család vonatkozásában kívánunk 
alapítványt létrehozni, hanem kizárólag Habsburg Ottó tevékenységéről, aki az 
Európai Unió alelnöke volt és a magyar ügyben is rendkívül pozitív magatartást 
tanúsított. A Habsburg-családról nincs szándéka senkinek alapítványt létrehozni.  

Az kétségtelen, hogy a kormány a maga által beterjesztett alapítványra eltérő 
szabályozást rendel. Ismerem a problémát, amit Staudt képviselő úr felvet, de az 
nevetséges lenne, ha a kormány létrehozna egy alapítványt és nem tudja három év 
alatt bejegyeztetni Magyarországon. (Dr. Staudt Gábor: A helyzet nevetséges!) Az egy 
nemzetközi botrány. Az a botrány, ami ma létezik, az egy belföldi botrány, azt meg 
kell oldanunk, csak kifelé ne csináljunk már ilyet, rossz bizonyítványt ne állítsunk ki 
magunkról. Ezért tisztelettel kérem, hogy ennek ellenére a bizottság szíveskedjen 
mindkét törvényjavaslatot tárgysorozatba venni. Köszönöm szépen. 
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Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönjük szépen a választ. Mint elhangzott korábban, külön 
szavazunk a két törvényjavaslatról. Először a T/12177. számú törvényjavaslatot 
teszem fel szavazásra, ez az államháztartásról szóló törvény, illetve a civil szervezetek 
bírósági nyilvántartásáról szóló törvény, valamint az ezzel összefüggő törvények 
módosításáról szóló törvényjavaslat. Ki az, aki tárgysorozatba veszi a 
törvényjavaslatot? (Szavazás.) Nyolc igen szavazat. Ki az, aki nem? (Szavazás.) Két 
nem szavazat. Ki az, aki tartózkodik? (Szavazás.) Két tartózkodással a bizottság a 
törvényjavaslatot tárgysorozatba vette.  

A következő szavazásunk a T/12176. sorszámú, a Habsburg Ottó Alapítványról 
szóló törvényjavaslat, ennek tárgysorozatba vételéről kell döntenünk. Ki az, aki 
tárgysorozatba veszi? (Szavazás.) Tíz igen szavazat. Ki az, aki nem? (Szavazás.) Egy 
nem szavazat. Ki az, aki tartózkodik? (Szavazás.) Egy tartózkodással a bizottság 
tárgysorozatba vette.  

Ezt a napirendi pontot befejeztük, és visszaadom az ülés vezetését az elnök 
úrnak. 

 
(Az ülés vezetését dr. Rubovszky György, a bizottság elnöke veszi át.) 

Egyebek 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Tisztelt Bizottság! Ezzel a napirendünk végére 
értünk.  

Arról szeretném a bizottságot tájékoztatni, hogy 3-án, tehát jövő héten hétfőn 
10 órára fogom összehívni a bizottsági ülést. A parlament 11 órakor kezdődik, ezért 
igyekszünk befejezni a napirendet 11-ig, de ha nem sikerül, már előre közlöm, hogy 
kérünk engedélyt az elnök úrtól, hogy belecsúszhassunk a parlamenti munka idejébe. 
Arra tessék készülni, hogy 3-án délelőtt bizottsági ülés lesz. Tájékoztatásul közlöm, 
hogy ugyan B-hét lesz, de a kormánypárti képviselőknek itt kell lenniük, mert a 
miniszterelnök azonnali kérdésre fog reagálni, ezért fel kell jönni. (Apáti István: 
Miért nem jön be ma? Ma is?) Ha jól tudom, ma nincs Budapesten a miniszterelnök. 

Az ülés berekesztése 

A napirendet lezártuk. Köszönöm szépen. Amennyiben nincs egyebekben 
bárkinek hozzászólása, akkor a bizottsági ülést berekesztem. Köszönöm a 
megjelenést. Viszontlátásra, jó munkát! 

 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 16 perc)  

Dr. Vas Imre 
a bizottság alelnöke 

 

Dr. Rubovszky György 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezetők: Prin Andrea és dr. Lestár Éva 

 


