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(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 02 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. Megállapítom, hogy 
határozatképesek vagyunk. 

Tisztelt Bizottság! A napirenddel kapcsolatban két napirend-módosítási 
kérelem érkezett hozzám.  

A 8. napirendi pontban, az önálló indítványok tárgysorozatba vételénél az a) 
pontnál, az alkotmánymódosításra vonatkozó napirendi ponttal kapcsolatban Szabó 
Timea képviselő asszony az elfoglaltsága miatt kéri, hogy vegyük le ma a napirendről, 
mert nem tud megjelenni. Ez köti a bizottságot, és így 30 nappal meghosszabbodik a 
mi ügyintézési határidőnk.  

A b) pontban pedig Szabó Szabolcs független képviselő úr a 
vagyonnyilatkozatokkal és csatolt részeivel kapcsolatos törvénymódosítási 
indítványát szintén ezzel az okkal kéri levenni, merthogy egyéb elfoglaltsága okán 
nem tud megjelenni, ezért kéri, hogy a bizottság ma ne tárgyalja.  

Nekem más módosító indítványom az írásban kiküldött napirenddel 
kapcsolatban nincs. Kérdezem a bizottságot, van-e valakinek a napirenddel 
kapcsolatos módosítási indítványa. (Nincs ilyen jelzés.) Nincs. 

Akkor először arról kell döntenünk, hogy az a) és a b) pontot az érintettek 
kérésére leveszi-e a bizottság. Kérem, aki ezt támogatja, kézfelemeléssel szavazzon! 
(Szavazás.) Megállapítom, hogy ez egyhangú döntés.  

Kérdezem, hogy az így módosított napirendet ki fogadja el. Aki igen, kérem, 
kézfelemeléssel szavazzon! (Szavazás.) Megállapítom, hogy ez is egyhangú. 
Köszönöm szépen. 

A büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a 
szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény 
és ehhez kapcsolódóan más törvények módosításáról szóló T/12179. 
számú törvényjavaslat  
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján) 

Megkezdjük a napirendünk tárgyalását az 1. napirendi ponttal: a büntetések, az 
intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról 
szóló 2013. évi CCXL. törvény és ehhez kapcsolódó más törvények módosításáról 
szóló T/12179. számú törvényjavaslat részletes vitája következik. Tisztelettel 
köszöntöm dr. Völner Pál államtitkár urat és munkatársait az Igazságügyi 
Minisztérium részéről.  

A részletes vita során először arról kell döntenünk, hogy az eredeti előterjesztés 
a határozati házszabály 44-45. §-ában foglaltaknak megfelel-e. Megkérem államtitkár 
urat, erről nyilatkozzon. 

 
DR. VÖLNER PÁL államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): Megfelel. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a bizottságot, kíván-e ebben a 

témakörben bárki hozzászólni. (Nincs jelentkező.) Ilyet nem látok. 
Fölteszem szavazásra a határozati javaslatot, amely szerint az Igazságügyi 

bizottság úgy dönt, hogy az előterjesztés a határozati házszabály 44-45. §-ában 
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foglaltaknak megfelel. Aki ezt támogatja, kérem, kézfelemeléssel szavazzon! 
(Szavazás.) Ezt is egyhangúlag elfogadta a bizottság. Köszönöm szépen. 

Van egy 8 pontos háttéranyagunk. (Rövid egyeztetést követően:) Most kaptam 
a tájékoztatást - és ezt rögtön tovább is adom -, hogy egy újfajta informatikai rendszer 
bevezetése folytán a háttéranyagok eddigi formája lényegesen megváltozott; kicsit 
szokni kell majd, de mit csináljunk, ez van.  

Az 1. pont Staudt Gábor képviselő úr módosító indítványa. Megkérdezem az 
előterjesztőt, hogyan nyilatkozik erről. 

 
DR. VÖLNER PÁL államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Az előterjesztő nem támogatja. Kérdezem a módosító indítvány 

előterjesztőjét, kíván-e nyilatkozni. Igen, jelentkezett; megadom a szót Staudt 
Gábornak.  

 
DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik): Köszönöm, elnök úr. Ezt a többi módosító 

indítványhoz is mondanám, mert ahogy látom, szét lett szedve, de a lényege ugyanaz. 
Nem gondolom, hogy jó, ha az elítélteknek gyakorlatilag több jog jár, mint akár a 
sértetteknek vagy a jogkövető állampolgároknak. Nevezetesen, ha nekik megítélnek 
ebben a bevezetendő új eljárásban egy kártalanítást, akkor felháborító, hogy az 
egyébként fennálló tartozások ebből nem vonhatók le. Igaz ez mind az állam 
irányában fennálló tartozásokra, legyen az bűnügyi költség - tehát ha mondjuk, több 
millió forintos vagy akár több százezer forintos bűnügyiköltség-hátraléka van -, amit 
ki kellene fizetnie az elítéltnek, és egyébként hozzájut egy kártérítéshez, akkor az a 
minimum, hogy ebből levonják; ez az egyik fele. Illetőleg a gyermektartásdíj, illetve a 
közvetlenül az adott bűncselekménnyel okozott kár kivételével más egyéb polgári jogi 
igény sem vonható le, már fennálló polgári jogi igény sem, tehát egyéb sértettnek 
okozott kár vagy más, ettől eltérő bűncselekménnyel okozott kár sem vagy egyéb 
polgári jogi tartozás. Ez gyakorlatilag egy olyan kivételezett helyzetet okoz az 
elítélteknek, ami egyáltalán nem indokolt, főleg nem abban a tekintetben - és ezt 
egyébként az új büntetőeljárási törvényhez is benyújtottuk már a társadalmi 
egyeztetés fázisában -, hogy nem tudjuk elérni évek óta azt, hogy az állam lehetővé 
tegye akár azt is, hogy engedéllyel, vagy módot teremtsen rá, hogy akinek megítélnek 
kártérítést, egy bűncselekmény sértettjének, áldozatának, és esetleg az elkövető 
vagyona, még ha volt is, a bűnügyi költségekre az állam által lenullázódik, akkor 
szaladhat a pénze után a sértett. Még azt sem tudtuk elérni, hogy ilyenkor legalább a 
kielégítési sorrendet meg lehessen cserélni, tehát hogy az állam vár a sorára - amely 
nem tudta megvédeni az állampolgárát, pedig kötelessége lett volna -, és utána az 
állam próbálja meg behajtani az elkövetőtől. Még ezt sem tudtuk elérni, és azt látjuk, 
hogy ebben az esetben a börtönbüntetésüket töltő elítéltek egészen kivételezett 
helyzetbe kerülnek; ezt morálisan és jogilag abszolút elfogadhatatlannak tartjuk. Nem 
is fogjuk ennyiben hagyni, a témát napirenden fogjuk tartani jelen törvény elfogadása 
után is, én további törvénymódosításokkal is készülök ebben az ügyben. 
Felháborítónak tartjuk, és szerintem, ha az emberek megismerik ezt a tényleges 
helyzetet, akkor ők is egyet fognak ezzel érteni. Köszönöm. 

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

részéről valaki ehhez hozzászólni. (Nincs jelentkező.) Jelentkezőt nem látok. 
Államtitkár urat kérdezem, kíván-e reagálni. Igen, megadom a szót. Parancsoljon! 
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DR. VÖLNER PÁL államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): Köszönöm. Csak 
azért, mert nem véletlenül került kialakításra így a szabályozás: az Emberi Jogok 
Európai Bíróságának iránymutatása szerint nem lehet levonni költségeket, kivéve 
azon magánszemélyi kört, amely nevesítésre is került. Mindez azonban nem zárja ki 
azt, hogy a bírósági végrehajtásról szóló törvény alapján mint vagyontárgy nem 
szolgálhatna kielégítési fedezetül más eljárás keretében az így rendelkezésre álló 
vagyon. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Staudt Gábor képviselő úrnak rendhagyó módon 

adok szót, a zárszó után; ahogy látom, újból kezdődik a vita. Staudt Gábornak adom 
meg a szót. 

 
DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik): Rövid leszek. Ezek azok az ügyek, amiben, úgy 

gondolom, ki kellene állni, akár a magyar emberek szempontjából szabadságharcot is 
kellene vívni. Illetőleg azt is elmondanám államtitkár úrnak, hogy persze lehet, hogy 
vannak olyan iránymutatások, amelyek nyilvánosak, de nagyon sokszor, amelyek 
Európából vagy a Bizottság felől jönnek, akár a pilot eljárások is, azoknak a 
dokumentumoknak a kiadását nem is olyan régen Vízkelety államtitkár asszony kvázi 
megtagadta, arra hivatkozással, hogy nem nyilvánosak. Nem tudom, hogy ez száz 
százalékig igaz-e, de nagyon sok esetben nem is tudunk meggyőződni arról, hogy a 
kötelezettség valóban fennáll-e. (Dr. Bárándy Gergely megérkezik az ülésre.) 
Szeretném, ha valamilyen módon ezt azért korrigálnánk. Ennyit szerettem volna 
hozzátenni.  

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

szerint, mint ahogy államtitkár úr is mondta, a bírósági, akár önálló bírósági 
végrehajtó, akár ha a bűnügyi költségeket kell behajtani a megyei vagy a törvényszék 
mellett működő bírósági végrehajtónak, joga van lefoglalni mind egyébként 
pénzintézetnél vezetett számlát, mind pedig ha büntetés-végrehajtási intézetben 
letétként van az összeg, azt is lefoglalhatja. Tehát ebben az értelemben a fogvatartott 
vagy elítélt gyakorlatilag nem jut a pénzéhez. Az, hogy most a számláján jóváírnak egy 
összeget, és utána ugyanazzal a mozdulattal a banki tisztviselőnek a kiadott letiltás 
alapján ezt el is kell különíteni, ettől még ő nem lesz egy fillérrel sem gazdagabb. 
Köszönöm. (Dr. Staudt Gábor: Ilyen az élet! A jogkövető állampolgároknál is így 
van ez. Leemelik a fizetéséből, nem?)  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem, ehhez a ponthoz van-e még valakinek 

hozzászólása. (Nincs ilyen jelzés.) Nincs, akkor szavazunk. Kérdezem, ki támogatja az 
1. pont alatti módosító indítványt. (Szavazás.) Ez 3 igen. Ki nem támogatja? 
(Szavazás.) Ez 6 nem. Ki tartózkodott? (Szavazás.) Ezt nem tudjuk; ennyien vettünk 
részt a szavazásban. A bizottság tehát nem támogatta.  

A 2. pont Szabó Timea módosító indítványa. Kérdezem az államtitkár urat. 
 
DR. VÖLNER PÁL államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Nem támogatja. Kérdezem a bizottságot, kíván-e valaki hozzászólni. 

(Nincs ilyen jelzés.) Jelentkezőt nem látok, határozathozatal következik. Kérdezem, ki 
támogatja a 2. pont alatt Szabó Timea képviselő asszony módosító indítványát. Aki 
támogatja, kérem, szavazzon! (Szavazás.) Megállapítom, hogy nem kapott szavazatot. 
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A 3. pont szintén Szabó Timea képviselő asszony módosító indítványa a 25. §-
sal kapcsolatban. Kérdezem az államtitkár urat, a kormány támogatja-e. 

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

hozzászólni. (Nincs jelentkező.) Jelentkezőt nem látok, határozathozatal következik. 
Kérdezem, ki támogatja a 3. módosító indítvány elfogadását. (Szavazás.) 
Megállapítom, hogy nem kapott szavazatot. 

A 4. pont következik, szintén Szabó Timea képviselő asszony módosító 
indítványa; arra irányul, hogy a törvény 26. §-a maradjon el. Államtitkár úr? 

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

(Nincs jelentkező.) Jelentkezőt nem látok. Kérdezem, ki támogatja a 26. § elhagyását; 
ez van a 4. pontban. (Szavazás.) Megállapítom, hogy nem kapott támogató 
szavazatot. 

Az 5. pontban Szabó Timea képviselő asszony szintén elhagyást javasol a 31. § 
tekintetében. Kérdezem államtitkár urat. 

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

hozzászólni. (Nincs jelentkező.) Ilyet nem látok. Ki támogatja? (Szavazás.) Ilyet sem 
látok; a bizottság tehát elutasította.  

A 6. pontban Staudt Gábor képviselő úr is elhagyásra tesz javaslatot, mégpedig 
a 36. § elhagyására. Kérem államtitkár úr véleményét. 

 
DR. VÖLNER PÁL államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen, a kormány nem támogatja. Kérdezem a 

bizottságot, ki kíván hozzászólni. (Nincs jelentkező.) Ilyet nem látok. Kérdezem, ki 
támogatja ezt a módosító indítványt. (Szavazás.) Ez 2 igen. Ki nem támogatja? 
(Szavazás.) Megállapítom, hogy 9 nem szavazat mellett a bizottság elutasította. 

A 7. pontban Szabó Timea képviselő asszony a 40. § elhagyását indítványozza. 
Kérdezem az államtitkár urat a kormány álláspontjáról.  

 
DR. VÖLNER PÁL államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: A kormány nem támogatja. Hozzászólót nem látok. Kérdezem a 

bizottságot, ki támogatja a 7. módosító indítványt. (Szavazás.) Támogatót nem látok, 
a bizottság tehát elvetette. 

Az utolsó, 8. pont szintén Szabó Timea képviselő asszony módosító indítványa, 
amelyben a 42. § b) pontjának elhagyását indítványozza, valamint módosítja az a) 
pontot. Kérdezem az államtitkár urat az álláspontjukról. 

 
DR. VÖLNER PÁL államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Köszönöm, a kormány nem támogatja. Kérdezem a bizottságot, ki 

támogatja. (Szavazás.) Ez 2 igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) Ez 8 nem. Ki 
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tartózkodott? (Szavazás.) Megállapítom, hogy 1 tartózkodás mellett a bizottság 
elvetette. (Demeter Zoltán megérkezik az ülésre.)  

Kiosztásra került az előterjesztő kezdeményezésére egy 12 pontból álló 
előterjesztés, amely jórészt technikai kérdésekről szól. Azt indítványozom, hogy ezt az 
előterjesztést, amely arra vonatkozik, hogy az Igazságügyi bizottság ezt módosító 
indítványként terjessze be, egyben tárgyaljuk. Kérdezem, van-e ez ellen valakinek 
ellenvetése. (Nincs ilyen jelzés.) Ilyet nem látok. Államtitkár urat nem kérdezem meg, 
mert onnan jött a kezdeményezés. 

A bizottsági tagokat kérdezem, kíván-e valaki hozzászólni ehhez a módosító 
indítványhoz. (Nincs jelentkező.) Tájékoztatásul közlöm, hogy a határozatunkban 
foglaltaknak megfelelően határidőben érkezett, és mindenki számára kézbesítésre 
került az indítvány.  

Jelentkezőt nem látok, szavazás következik. Kérdezem, a bizottság előterjeszti-
e ezt a módosító indítványt így, ahogy kaptuk. Aki így szavaz, kérem, kézfelemeléssel 
szavazzon! (Szavazás.) Ez 7 igen. Ki nem kívánja előterjeszteni? (Szavazás.) Ilyen 
nincs. Ki tartózkodott? (Szavazás.) Megállapítom, hogy 5 tartózkodás mellett a 
bizottság úgy döntött, hogy előterjeszti a módosító indítványt. 

Tisztelt Bizottság! Ez a módosító indítvány a részletes vitát összegző 
módosítványként kerül beterjesztésre. Ezzel a részletes vitát lezárom. Nagyon szépen 
köszönöm. (Dr. Völner Pál és munkatársai távoznak az ülésről.)  

Az egységes elektronikus ügyintézési rendszer kialakításához 
szükséges egyes törvények módosításáról szóló T/12173. számú 
törvényjavaslat  
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján) 

Tisztelt Bizottság! A 2. napirendi pont következik: az egységes elektronikus 
ügyintézési rendszer kialakításához szükséges egyes törvények módosításáról szóló 
T/12173. számú törvényjavaslat részletes vitája. A bizottságunk kijelölt bizottság. 
Köszöntöm dr. Magyariné dr. Nagy Edit helyettes államtitkár asszonyt és 
munkatársait a Belügyminisztérium részéről. 

Ebben az esetben szerencsés helyzetben vagyunk, mert kizárólag arról kell 
döntenie a bizottságnak, hogy a határozati házszabály 44. és 45. §-ában foglaltak 
szerint megfelelő-e a törvényjavaslat; ezt követően pedig van egy 17 pontos olyan 
módosító javaslat előttünk, amelyet a Belügyminisztérium kérésére nekünk kellene 
beterjeszteni. 

Először abban kérem az államtitkár asszony nyilatkozatát, hogy az előterjesztés 
megfelel-e a házszabályi előírásoknak. 

 
DR. MAGYARINÉ DR. NAGY EDIT helyettes államtitkár 

(Belügyminisztérium): Tisztelt Bizottság! Tisztelt Elnök Úr! Igen. 
 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Tisztelt Bizottság! Ebben a kérdésben döntenünk 

kell. Ezzel kapcsolatban van-e valakinek hozzászólása, észrevétele, indítványa? (Nincs 
jelentkező.) Ilyet nem látok. Azt a határozati javaslatot terjesztem elő, miszerint az 
Igazságügyi bizottság megállapítja, hogy a T/12173. számú törvényjavaslat a 
határozati házszabály 44-45. §-aiban foglaltaknak megfelel. Aki ezt támogatja, kérem, 
kézfelemeléssel szavazzon! (Szavazás.) Ez 7 igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) Ez 2 
nem. Ki tartózkodott? (Szavazás.) Megállapítom, hogy 3 tartózkodás mellett a 
bizottság megállapította, hogy az előterjesztés a házszabályi előírásoknak megfelel.  
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Következik az a 17 pontból álló bizottsági módosítóindítvány-tervezet, amelyet 
szintén kiküldtünk. Itt az államtitkár asszonyt nem kérdezem meg, mert önök 
terjesztették be - nyilván támogatják. 

Itt is azt javasolom mindenekelőtt, hogy egyben tárgyalja a bizottság ezt az 
módosító indítványt. Ezzel kapcsolatban nem látok kifogást.  

Kérdezem a bizottságot, ki kíván hozzászólni. (Nincs jelentkező.) Ilyet nem 
látok. Kérdezem a bizottságot, előterjeszti-e ezt a 17 pontból álló módosító indítványt. 
(Szavazás.) Ez 7 igen. Ki az, aki ellene van? (Szavazás.) Ez 2 nem. Ki tartózkodott? 
(Szavazás.) Megállapítom, hogy 3 tartózkodás mellett a bizottság úgy döntött, hogy a 
módosító indítványt előterjeszti mint a részletes vitát összegző módosító indítványt.  

Ezzel a részletes vitát lezárom. 

Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény módosításáról 
szóló T/12067. számú törvényjavaslat  
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján) 

Tisztelt Bizottság! Következik az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. 
törvény módosításáról szóló T/12067. számú törvényjavaslat részletes vitája. Ennél a 
törvényjavaslatnál szintén államtitkár asszony képviseli a Belügyminisztériumot; 
Vejkey képviselő urat pedig kérem, hogy az előterjesztők képviseletében foglaljon 
helyet államtitkár asszony mellett.  

Tisztelt Bizottság! Egyetlen módosító indítvány érkezett, Vas Imre alelnök úr 
terjesztette elő.  

Mindenekelőtt Vejkey képviselő urat kérdezem meg, hogy a határozati 
házszabály 44-45. §-ainak megfelel-e az előterjesztés.  

 
DR. VEJKEY IMRE (KDNP) előterjesztő: Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! 

Megfelel. Köszönöm. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Tisztelt Bizottság! Először ezzel kapcsolatban 

nyitom meg a vitát. Jelentkezőt nem látok, úgyhogy határozathozatal következik. 
Kérdezem, ki támogatja azt, hogy a bizottság állapítsa meg, hogy a törvényjavaslat a 
határozati házszabály előírásainak megfelel. Aki ezt támogatja, kérem, 
kézfelemeléssel szavazzon! (Szavazás.) Ez 7 igen. Ki az, aki szerint nem felel meg? 
(Szavazás.) Ilyet nem látok. Ki tartózkodott? (Szavazás.) Megállapítom, hogy 5 
tartózkodás mellett a bizottság megállapította, hogy az előterjesztés a házszabályi 
előírásoknak megfelel. 

A háttéranyagban Vas Imre alelnök úrnak van egy módosító indítványa. Ezzel 
kapcsolatban megkérdezem először Vejkey Imre előterjesztő képviselőt, hogy az 
előterjesztők támogatják-e. 

 
DR. VEJKEY IMRE (KDNP) előterjesztő: Igen, támogatjuk. Az általános vita 

kapcsán ez fölmerült a minisztérium részéről, hogy ők ezzel a megszorítással tudnák 
támogatni. Akkor sem volt kifogásunk ellene, most sincs a módosítás benyújtásakor. 
Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Megkérdezem államtitkár asszonyt, támogatja-e. 
 
DR. MAGYARINÉ DR. NAGY EDIT helyettes államtitkár 

(Belügyminisztérium): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Kormányálláspontot 
tudok mondani: támogatjuk. 
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a bizottságot, kíván-e valaki 
hozzászólni. (Nincs jelentkező.) Arról szól a módosító indítvány, hogy maximum két 
vezetékneve lehet valakinek; ez a pontosítás kerülne be. Jelentkezőt nem látok, 
határozathozatal következik. Kérdezem, ki támogatja ezt a módosító indítványt, 
amelyet Vas Imre alelnök úr nyújtott be. (Szavazás.) Ez 11 igen. Ki nem támogatja? 
(Szavazás.) Megállapítom, hogy 1 nem támogatás mellett a bizottság elfogadta. 

Tisztelt Bizottság! Emellett a minisztérium küldött egy két pontból álló 
javaslatot, kérve, hogy a bizottság terjessze elő. Ebben is indítványozom az egységes 
vitát. Először megkérdezem az előterjesztők képviselőjét, Vejkey képviselő urat, 
támogatják-e ezt bizottsági módosító indítványként.  

 
DR. VEJKEY IMRE (KDNP) előterjesztő: Figyelemmel arra, hogy technikai 

módosítót tartalmaz az átmeneti rendelkezések tekintetében, ezért támogatjuk. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A kormányt nem kérdezem, hiszen az ő kérésüket 

tartalmazza az indítvány. Kérdezem a bizottságot, kíván-e valaki hozzászólni. (Nincs 
ilyen jelzés.) Jelentkezőt nem látok.  

Tisztelt Bizottság! Kérdezem, előterjeszti-e a bizottság ezt a 
Belügyminisztérium által kezdeményezett, két pontból álló bizottsági módosító 
indítványt. (Szavazás.) Ez 7 igen. Ki szavaz nemmel? (Szavazás.) Ilyet nem látok. Ki 
tartózkodik? (Szavazás.) Megállapítom, hogy 5 tartózkodás mellett a bizottság úgy 
döntött, hogy előterjeszti a módosító indítványt. 

Tisztelt Bizottság! Tehát a Vas Imre alelnök úr által benyújtott és a bizottsági 
módosító indítvány lesz a részletes vitát összegző módosító indítvány, ezt terjesztjük 
be. Ennek megfelelően a részletes vitát lezárom. Köszönöm szépen a megjelenést. 
(Dr. Magyariné dr. Nagy Edit, a munkatársa és dr. Vejkey Imre távoznak az 
ülésről.)  

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  
A Habsburg Ottó Alapítványról szóló T/12176. számú 
törvényjavaslat  
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján)  
(Együttes tárgyalás) 

Tisztelt Bizottság! A 4. és az 5. napirendi pont együttes tárgyalása következik. 
Tekintettel arra, hogy az Országgyűlés is közösen fogja tárgyalni, indítványozom, 
hogy ezt a két pontot itt is együtt tárgyaljuk.  

A bizottsági ülés vezetését átadom Vas Imre alelnök úrnak, tekintettel arra, 
hogy az előterjesztői kötelezettségeket e két pont tekintetében én magamra vállaltam. 
Köszönöm. 

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

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Azt javaslom, menjünk végig mindkét 

háttéranyagon, és utána döntsünk, majd külön felteszem szavazásra a kérdést. 
Az államháztartásról szóló törvény módosításához egy kétpontos módosító 

indítvány érkezett Ikotity István LMP-s képviselőtől. 
Az elsőről kérdezem az előterjesztőt, támogatja-e.  
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DR. RUBOVSZKY GYÖRGY (KDNP) előterjesztő: Nem, köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: A kormány álláspontját kérdezem. 
 
DR. LATORCAI CSABA helyettes államtitkár (Miniszterelnökség): Nem 

támogatjuk. 
 
ELNÖK: Van-e hozzászólás a háttéranyag 1. pontjához? (Nincs ilyen jelzés.) Ha 

nincs, kérdezem, ki támogatja az 1. pontot. (Szavazás.) Ez 4 igen. Ki nem támogatja? 
(Szavazás.) Ez 7 nem. Megállapítom, hogy 1 tartózkodás mellett a bizottság nem 
támogatta. 

Ikotity képviselőtársunk a háttéranyag 2. pontjában módosító indítványt 
terjesztett elő. Kérdezem az előterjesztőt, támogatja-e. 

 
DR. RUBOVSZKY GYÖRGY (KDNP) előterjesztő: Nem támogatom. 
 
ELNÖK: A kormányt kérdezem. 
 
DR. LATORCAI CSABA helyettes államtitkár (Miniszterelnökség): Nem. 
 
ELNÖK: Van-e hozzászólás képviselőtársaink részéről? (Nincs ilyen jelzés.) 

Ilyet nem látok. Ki támogatja a háttéranyag 2. pontjának módosító indítványát? 
(Szavazás.) Ez 5 igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) Megállapítom, hogy 7 nem 
támogatás mellett a bizottság elvetette. 

A következő a Habsburg Ottó Alapítványról szóló T/12176. számú 
törvényjavaslat, amelyhez öt módosító indítvány érkezett. 

Az 1. pontban Bárándy Gergely, Varga László, Szakács László képviselő urak 
terjesztettek elő módosító indítványt, amely összefügg az 1., 2., 4. és 5. pontokkal; 
magyarán a 3-as kivételével mindegyikről együtt kell döntenünk. Kérdezem az 
előterjesztőt, támogatja-e. 

 
DR. RUBOVSZKY GYÖRGY (KDNP) előterjesztő: Nem támogatom. 
 
ELNÖK: A kormány? 
 
DR. LATORCAI CSABA helyettes államtitkár (Miniszterelnökség): Nem 

támogatjuk. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Van-e hozzászólás? Bárándy képviselő úrnak adom meg a 

szót. 
 
DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP): Köszönöm a szót. Tisztelt Bizottság! 

Abban egyetértünk, tehát van, amiben egyetértünk a javaslat kapcsán, és ez az, hogy 
azt gondolom, helyes, ha az állam Habsburg Ottó szellemi és más hagyatékát is 
támogatja. Mi is egy olyan személyiségnek tartjuk őt és az ő hagyatékát is, ami 
támogatásra méltó, amit az államnak illik fölvállalnia. Természetesen hadd tegyem 
hozzá, hogy a család hozzájárulásával és egyetértésével. Ezt csak azért teszem hozzá, 
mert nem tudom, egyáltalán az előterjesztők közül bárki beszélt-e a családdal, 
tekintettel arra, hogy ez az előterjesztésben nem szerepel. Ha igen, akkor rendben 
van.  
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Ugyanakkor azt szeretném kifejezésre juttatni, és ez pont a mostani időszakban 
meglehetősen furcsa, hogy ilyen formát választ az előterjesztő a hagyaték 
támogatására, ugyanis ha az elmúlt időszakban közéleti botrányokról lehet beszélni, 
akkor a prímet biztosan a nemzeti banki alapítványok botrányai vitték. Biztosan, mert 
nem telt el olyan parlamenti hét, hogy valamilyen, egyébként több frakcióból érkező 
kérdések, interpellációk ne hangoztak volna el ebben a témakörben; nem telt el olyan 
hét, szinte olyan nap, volt olyan időszak, amikor olyan nap, hogy egy vagy több 
tudósítás ne lett volna az újabb és újabb visszaélésekről, botrányokról, amit a Nemzeti 
Bank alapítványai és azon keresztül Matolcsy György művelt. Azt gondolom, ezeknek 
a fölsorolása nemcsak hogy nem szükséges most, hiszen köztudott, de valószínűleg az 
elkövetkezendő fél óra-órába sem férne bele.  

Most, ebben a politikai klímában éppen egy olyan megoldást választani az 
előterjesztők részéről, amelyik alapítványt hoz létre, kormányzati alapítványt, amit 
eddig nem lehetett volna, és erre teremti meg a jogi lehetőséget, én azt gondolom, ez 
erősen visszás. És érdemes lenne átgondolni azt, hogy az elmúlt időszak botrányai 
után, amelyek éppen a Nemzeti Bank alapítványaival voltak összefüggésben, nem 
volna-e éppen az indokolt, hogy fönntartsuk azt a tilalmat, hogy legalább a kormány 
nem hozhat létre alapítványt. Annál is inkább, mert egyébként arra megvolna a 
lehetőség, hogy az állam támogassa ezt a célt, amelyet kijelölt az alapítvány 
feladataként, de más módon. Lehetőség lenne például arra, hogy a ma is 
rendelkezésre álló úgynevezett támogatási célú, fejezeti kezelésű előirányzatok útján 
tegye meg ezt, ami teljesen jogszerű lenne, és a mai magyar jogrendszerbe 
illeszkedne.  

Nem véletlenül szűnt meg több mint tíz évvel ezelőtt az a lehetőség, hogy az 
állam alapítványokat hozzon létre. Én őszintén remélem, hogy ez az alapítvány nem 
már eleve azt a célt kívánja szolgálni, amit a nemzeti banki alapítványok, magyarán, 
hogy ki lehessen síbolni a közpénzt a Nemzeti Bankból, itt esetleg a kormányzati 
pénzek közül; hogy esetleg némi családtagok vagy néhány családtag és rokon, ismerős 
és szerető jól járjon ezzel. Én őszintén remélem, hogy ez nem erről szól. De ha itt 
megteremtjük a lehetőségét annak, hogy a kormányzat újra létrehozhat alapítványt, 
akkor ha nem ez, akkor majd a következő vagy az azt követő fog erről szólni.  

Úgyhogy, tisztelt képviselőtársaim, mi arra teszünk indítványt, hogy a célt 
támogatandó az állam igenis vegyen részt ebben a feladatban, de nem alapítványi 
formában, hanem más, egyébként a mai jogrendszer által is lehetővé tett úton. 
Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönjük. Van-e más hozzászólás? Teleki képviselő úr! 
 
TELEKI LÁSZLÓ (MSZP): Köszönöm szépen. Csak egy mondattal szeretném 

kiegészíteni az előttem szólót, azért, mert amikor megszüntették a 
kormányalapítványokat, akkor a Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért Közalapítványt is 
megszüntették, mint ahogy a Magyarországi Cigányokért Közalapítványt is. Nagyon 
nehezen vette tudomásul a magyarországi nemzetiségiek nagy többsége, hogy ezt a 
lépést megtette a kormány, viszont ha most felnyitja ezzel a nemes céllal egyébként, 
amivel valóban egyet lehet érteni, akkor viszont azt kérnénk, hogy a kormány részéről 
gondolkodjanak el abban, hogy visszaállítják-e a Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért 
Közalapítványt, illetve a Magyarországi Cigányokért Közalapítványt, mert mind a 
kettőre nagyon nagy szükség volt. Onnan tudták igazán láthatóvá tenni azt az oktatási 
rendszert, ami ma nem látható, és onnan lehetett igazán láthatóvá tenni, hogy a 
nemzetiségek kultúraápolására vagy nyelvápolására milyen finanszírozások tudnak 
menni.  
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Tehát én azt gondolom, hogy ebbe az irányba is el kellene indulnia a 
kormánynak, ha azt mondja, hogy ezt a kérdést, amit, még egyszer mondom, nagyon 
fontosnak tartunk, és nemes cél, akkor viszont a nemzetiségi ügyekben és a 
romaügyekben is akkor legyen egy ilyen nyitás. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Van-e további hozzászólás? (Nincs jelentkező.) Ilyet nem 

látok. Kérdezem az előterjesztőt, kíván-e válaszolni. Megadom a szót. 
 
DR. RUBOVSZKY GYÖRGY (KDNP) előterjesztő: Köszönöm szépen. Tisztelt 

Bizottság! Nemcsak én rendelkezem ezzel az információval, hanem a Kormányinfó 
során Lázár János kancelláriaminiszter úr mondta el, hogy a család felkérésére 
kezdeményezi ennek az alapítványnak a létrehozását a kormány. A család kérte fel a 
kormányt azzal, hogy Magyarországon legyen a Habsburg Ottó tevékenységével 
foglalkozó alapítvány, ezért hozza ezt létre a kormány. Tehát igenis, nemhogy a család 
tudtával, hanem a kérésére történik. És éppen az a pont, a 2. §, amelyet elhagyásra 
javasol Bárándy képviselő úr, az pontosítja ennek az alapítványnak a feladatait, ami 
tulajdonképpen az elhunyt európai alelnök úrnak a munkásságát és hagyatékát lenne 
hivatva rendezni.  

Tisztelettel, minderre tekintettel én nem támogatom, és kérem a bizottságot, 
hogy a bizottság se támogassa ezeket a módosító indítványokat. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönjük. Megadom a kormány képviselőjének a szót. 
 
DR. LATORCAI CSABA helyettes államtitkár (Miniszterelnökség): Köszönöm 

szépen. Bárándy képviselő úrnak szeretném jelezni, hogy olyannyira megvan az 
együttműködés a Habsburg-család tagjaival, hogy Habsburg Ottó gyermekeivel, 
örököseivel az utolsó egyeztetés ma reggel zajlott éppen. És meg tudom erősíteni azt a 
közös elképzelést, hogy mindenféleképpen alapítványi formában tartják az örökösök 
is alkalmasnak Habsburg Ottó szellemi és történelmi értékű hagyatékának 
gondozását. Nem tartanánk jónak Habsburg Ottóról kft.-t elnevezni, zártkörűen 
működő részvénytársaságot. Ezért tartjuk indokoltnak azt, hogy törvényi kivétel 
biztosítása esetén legyen lehetősége a kormánynak szigorúan kivételként alapítványt 
alapítani, ez a lehetőség továbbra sem állna meg a többi közintézmény számára, és 
kifejezetten csak konkrét törvényi felhatalmazás esetén.  

Ezáltal, remélem, sikerült képviselő úrnak azt a félelmét eloszlatni, hogy itt a 
továbbiakban elharapóznának a különböző alapítványok. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Kérdezem a bizottságot, ki támogatja az 1., 2., 4. és 

5. pontokban található módosító indítványokat. (Szavazás.) Ez 4 igen. Ki nem 
támogatja? (Szavazás.) Ez 7 nem. Ki tartózkodott? (Jelzésre:) Kész képviselő úr nem 
szavazott. Jó. Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatta a módosító 
indítványokat. 

A 3. módosító indítvány következik. Kérdezem az előterjesztőt, támogatja-e. 
 
DR. RUBOVSZKY GYÖRGY (KDNP) előterjesztő: Igen. 
 
ELNÖK: A kormány képviselője?  
 
DR. LATORCAI CSABA helyettes államtitkár (Miniszterelnökség): 

Támogatjuk. 
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ELNÖK: Köszönöm. Van-e hozzászólás? (Nincs jelentkező.) Nincs, akkor 
kérem, szavazzunk a 3. módosító indítványról. Ki támogatja? (Szavazás.) Ez 9 igen. 
Ki nem támogatja? (Szavazás.) Ez 2 nem. Ki tartózkodott? (Jelzésre:) Kész képviselő 
úr most sem szavazott. A bizottság tehát támogatta az indítványt. 

Az elején elhagytunk egy szavazást, amelyről most kérdezem az előterjesztőt, 
miszerint a T/12177. számú törvényjavaslat megfelel-e a házszabály 44-45. §-ában 
foglaltaknak.  

 
DR. RUBOVSZKY GYÖRGY (KDNP) előterjesztő: Igen, megfelel. 
 
ELNÖK: Államtitkár urat kérdezem. 
 
DR. LATORCAI CSABA helyettes államtitkár (Miniszterelnökség): Megfelel. 
 
ELNÖK: Ehhez kapcsolódóan van-e hozzászólás? (Nincs ilyen jelzés.) Nincs, 

köszönöm. Szavazunk arról, hogy a T/12177. számú törvényjavaslat megfelel-e a 
házszabály rendelkezéseinek. (Szavazás.) Ez 7 igen. Ki az, aki szerint nem? 
(Szavazás. - Nincs ilyen.) Ki tartózkodott? (Szavazás.) Megállapítom, hogy 5 
tartózkodás mellett a bizottság megfelelőnek találta az előterjesztést a házszabály 
előírásainak. 

Ugyanígy a T/12176. számú, a Habsburg Ottó Alapítvánnyal kapcsolatos 
előterjesztésről kérdezem az előterjesztőt, hogy megfelel-e a házszabály 44-45. §-
ának.  

 
DR. RUBOVSZKY GYÖRGY (KDNP) előterjesztő: Igen, megfelel. 
 
ELNÖK: Államtitkár urat kérdezem. 
 
DR. LATORCAI CSABA helyettes államtitkár (Miniszterelnökség): Szerintünk 

is megfelel. 
 
ELNÖK: Ehhez kapcsolódóan van-e hozzászólás? (Nincs ilyen jelzés.) Nincs, 

köszönöm. Kérdezem a bizottságot, ki az, aki szerint megfelel a házszabály 
rendelkezéseinek. (Szavazás.) Ez 7 igen. Ki az, aki szerint nem? (Szavazás. - Nincs 
ilyen.) Ki tartózkodott? (Szavazás.) Megállapítom, hogy 5 tartózkodás mellett a 
bizottság megfelelőnek találta. 

Az államháztartásról szóló törvényhez nincs módosító indítványunk, tehát 
azzal nem kell a továbbiakban foglalkoznunk. 

A T/12176-ossal, tehát a Habsburg Ottó Alapítvánnyal kapcsolatosan a 
bizottság egy módosító indítványról dönt. Ki az, aki egyetért azzal, hogy ezt a részletes 
vitát lezáró módosító indítványként benyújtsuk? (Szavazás.) Ez 7 igen. Ki nem ért 
egyet? (Szavazás. - Nincs ilyen.) Ki tartózkodott? (Szavazás.) Megállapítom, hogy 4 
tartózkodás mellett - Kész úr nem szavazott - a bizottság egyetértett.  

Köszönöm szépen. Mindkét törvényjavaslat tekintetében a részletes vitát 
lezárom. Köszönjük államtitkár úr jelenlétét. (Dr. Latorcai Csaba távozik az ülésről.)  

A további napirendi pontok tárgyalására visszaadom elnök úrnak az ülés 
vezetését.  

 
(Az ülés vezetését dr. Rubovszky György (KDNP), a bizottság elnöke veszi át.) 
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a) Országos népszavazási kezdeményezés „Egyetért Ön azzal, hogy a 
nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 2. számú 
mellékletében meghatározott gazdasági társasággal foglalkoztatási 
jogviszonyban álló természetes személy havonta legfeljebb bruttó 
2 millió forint összegű javadalmazásban részesülhessen?” című 
kérdésről (C/11344. szám)  
b) Országos népszavazásról szóló H/… számú országgyűlési 
határozati javaslat  
(Döntés bizottsági önálló indítvány benyújtásáról) 

ELNÖK: Tisztelt Bizottság! Következik az országos népszavazásról szóló 
C/11344. számú indítvány, amelyet Kész Zoltán képviselő úr terjesztett elő. Ezzel 
kapcsolatban ki lett küldve a Nemzeti Választási Bizottság álláspontja, amely szerint 
pontosítja a népszavazás költségeit.  

Több változatban került kiküldésre az anyag. Van egy olyan változat, amely 
egyetlen határozatban írja az A- és a B-változatot. Ezzel szemben én kiküldettem egy 
olyan megoldást is, amely mind a két variációról önálló határozati javaslat, tehát 
igenről vagy nemről. Ennek a bizonytalanságnak az az indoka, hogy ebben a 
kérdésben döntsön az Országgyűlés. Én ezt az előkészítő munkát képzeltem el.  

Először is az előterjesztőt kérdezem meg, kívánja-e indokolni az előterjesztését. 
Megadom a szót. 

Kész Zoltán szóbeli kiegészítése 

KÉSZ ZOLTÁN (független): Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Bizottság! Azt 
látjuk az elmúlt pár hónapban, hogy a kormány mennyire elkötelezett a népszavazás 
intézménye mellett, és azt is levonhatjuk, hogy itt közel 180 ezer aláírást sikerült 
összegyűjteni ezzel kapcsolatban. Ez bár jogilag nem köti az Országgyűlést arra, hogy 
kiírja a népszavazást, de politikailag mindenképpen egy sikeres kezdeményezésről 
lehet szó, hiszen 100-200 ezer között dönthetünk arról, hogy kiírja-e az Országgyűlés. 
Tehát politikailag mindenképpen sikeres, mint ahogy megtanultuk ezt a kifejezést az 
elmúlt napokban.  

A tartalommal pedig valószínűleg a kormánypárti képviselők is egyet fognak 
érteni, hiszen az önök kampányának volt a témája ez még 2010-ben. Köszönöm 
szépen. 

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

hozzászólni. Vas Imre alelnök úrnak adok szót. 

Hozzászólás 

DR. VAS IMRE (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen. Ebben a 
kérdésben az Országgyűlésnek kell döntenie, tehát a bizottságnak olyan határozati 
javaslatot kell beterjesztenie, amely mind a két eshetőséget tartalmazza. Ezért a 
Fidesz-frakció azt javasolja, hogy azt a határozati javaslatot nyújtsuk be, ahol egyben 
van az A- és a B-változat. Technikailag ezt jobban kezelhetőnek tartjuk, mint ha két 
külön határozati javaslatot nyújtanánk be.  

Az Országgyűlés a döntését meg fogja majd hozni. 100 ezer aláírás alatt nyilván 
nincs mérlegelési lehetőségünk, 200 ezer fölött sincs; 100-200 ezer között ez az 
Országgyűlés mérlegelési körében van. Úgyhogy szerintem a bizottságnak az a 
kötelezettsége, hogy olyan javaslatot nyújtson be, amely egyértelművé teszi, hogy 
ebben a kérdésben az Országgyűlés dönthet. 
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a bizottságot, kíván-e még valaki 
hozzászólni. (Nincs jelentkező.) Jelentkezőt nem látok. 

Határozathozatal 

Tisztelt Bizottság! Három határozati javaslat van előttünk, amelynek 
benyújtásáról szó lehet. Az egyik az, amelyre most Vas Imre alelnök úr hivatkozik, 
amelyik az A- és B-változatot egy határozati javaslatban tartalmazza. Kérdezem a 
bizottságot, ezt a variációt ki támogatja. Aki ezt támogatja, kérem, kézfelemeléssel 
szavazzon! (Szavazás.) Ez 9 igen. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) Ilyen nincs. 
Ki az, aki tartózkodott? (Szavazás.) Megállapítom, hogy 3 tartózkodás mellett a 
bizottság elfogadta ezt a határozati javaslatot. 

Ennek a határozati javaslatnak az elfogadásával okafogyottá vált a másik két 
határozati javaslatról való szavazás, úgyhogy nem folytatom, tekintettel arra, hogy a 
bizottság nagy többséggel eldöntötte, hogy ezt a határozati javaslatot terjeszti be. 

Ezzel ennek a napirendi pontnak a tárgyalását lezárom. 

a) Országos népszavazási kezdeményezés „Egyetért-e Ön azzal, 
hogy az Országgyűlés alkosson törvényt az állami tulajdonban álló 
termőföldek értékesítésének a tilalmáról?” című kérdésről 
(C/11840. szám)  
b) Országos népszavazásról szóló H/… számú országgyűlési 
határozati javaslat  
(Döntés bizottsági önálló indítvány benyújtásáról) 

Tisztelt Bizottság! A következő népszavazási kezdeményezés: „Egyetért-e Ön 
azzal, hogy az Országgyűlés alkosson törvényt az állami tulajdonban álló termőföldek 
értékesítésének tilalmáról?”, amelyet Gőgös Zoltán képviselő úr terjesztett elő.  

Megkérem a képviselő urat, hogy foglaljon helyet szemben az előterjesztői 
asztalnál. (Rövid egyeztetést követően:) Tisztelt Bizottság! Tekintettel arra, hogy 
Gőgös Zoltán képviselő úr a népszavazás kezdeményezője, de az előterjesztő az 
Igazságügyi bizottság lesz, ezért megkérdezem a bizottságot, ad-e szót ebben a 
kérdésben Gőgös Zoltán képviselő úrnak. Ki támogatja, hogy Gőgös Zoltán képviselő 
úr szót kapjon? (Szavazás.) Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag így döntött. 

Megadom a szót, képviselő úr. 

Gőgös Zoltán szóbeli kiegészítése 

GŐGÖS ZOLTÁN (MSZP): Köszönöm, elnök úr. Én is úgy gondolom, hogy 
ebben a kérdésben mindenképpen az Országgyűlésnek kell dönteni. Tehát ha a 
bizottság azt a verziót választja, hogy ezt a kérdést nem akarja maga eldönteni, akkor 
én nem húznám ezzel itt az időt, hiszen úgyis a parlament elé kerül. 

Egy dolgot ajánlanék a bizottság tagjainak a figyelmébe, hogy nagyjából 
30 ezer olyan aláírás került a Választási Iroda által kidobásra - nem tudok máshogy 
fogalmazni -, ami azért erősen vitatható. Ez az aláírás-mennyiség nagyon közel van a 
kötelezően kiírandó népszavazáshoz, úgyhogy ezt mindenképpen mérlegeljék, hogy 
ebben a helyzetben, amikor arról van szó, hogy minden fontos kérdést népszavazással 
kell eldönteni, egy ilyenhez majd hogyan állnak hozzá például az Igazságügyi 
bizottság tagjai. Úgyhogy én azt gondolom, ebben legyenek bátrak, és ezt a kérdést 
próbáljuk meg úgy továbbvinni, hogy ebben valóban az ország dönthessen. Ugyanis 
nem állt elő az a jogi helyzet, amit Lázár miniszter úr jelzett, hogy meg fogják alkotni 
azt a törvényt, amelyik okafogyottá teszi ezt. Egy országgyűlési határozat nem tudja a 
népszavazás kérdését, ezt a konkrét kérdést okafogyottá tenni. 
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Én tehát ezért kérem, hogy amikor a döntésre kerül majd a sor a 
parlamentben, önök is ezt támogassák. De az a megoldás, hogy ebben a parlament 
döntsön, szerintem is teljesen rendben van.  

 
ELNÖK: Tisztelettel, még annyit szeretnék Vas Imre felszólalása előtt 

mondani, hogy megkapta a bizottság a Választási Bizottság előterjesztését a 
költségekről. Felhívom a figyelmet, hogy ott van egy olyan variáció, hogy a 4 milliárd 
forintot meghaladja egy ilyen szavazás, de arra kitér a Választási Bizottság, hogy ha a 
két népszavazás egyszerre történne meg, akkor nem több mint 8 milliárd forint lenne 
a költség, hanem nem egészen 5 milliárd forint. Ezt csak tájékoztató jelleggel 
szeretném közölni. 

Most pedig megadom a szót Vas Imre alelnök úrnak. 

Hozzászólások 

DR. VAS IMRE (Fidesz), a bizottság alelnöke: Tulajdonképpen nem szeretném 
megismételni magam, de az álláspontunk a határozati javaslatokkal kapcsolatban 
ugyanaz, mint korábban a Kész Zoltán képviselő által kezdeményezett 
népszavazásnál, miszerint a bizottság azt a határozati javaslatot nyújtsa be, ahol egy 
határozati javaslatban A- és B-változat van. S utána nyilván az Országgyűlés fog 
ebben dönteni, hogy elrendeli vagy nem rendeli el. Köszönöm. 

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

Bizottság! Tisztelt népszavazást kezdeményező Képviselőtársam! Ebben egy picit 
szeretnék keményebb lenni, mint amit képviselőtársam elmondott. Az én meglátásom 
szerint a Nemzeti Választási Iroda egyszerűen elcsalta ennek a népszavazásnak a 
kiírását. (Dr. Vitányi István megérkezik az ülésre.) Megvoltak az aláírások, megvolt a 
megfelelő számú aláírás; olyan aláírásokat nyilvánított érvénytelennek, amit nem 
tehetett volna meg, és egész egyszerűen megakadályozta azt, hogy 200 ezer 
választópolgár akarata szerint ez ki legyen írva. Ez példátlan, felháborító, 
visszataszító!  

Azt tudom mondani, hogy ezen az Országgyűlés most módosíthat, ezt a hibát 
kijavíthatja. Éppen ezért azért szavaztunk az előbb tartózkodással a Kész Zoltán 
képviselőtársam által kezdeményezett népszavazás vonatkozásában a 
határozatijavaslat-tervezetre, mert úgy gondoljuk, hogy ennél lehetne kicsit 
egyértelműbb is ez a bizottság, és előterjeszthetné azt - éppen az általam elmondott 
érvek alapján elsősorban, de még mindjárt mondok hozzá másokat is -, hogy igen, az 
Országgyűlés írja ki ezt a népszavazást. (Apáti István kimegy a teremből.) Nem olyan 
javaslattal kellene élnünk, hogy szerepel benne az igen is meg a nem is, hanem hogy 
mi azt javasoljuk, ahogy egyébként minden más témában, amikor előterjesztünk itt 
valamit a bizottságban, hogy igen, javasoljuk ennek a kiírását. Ezt a felelősséget a 
bizottság ne rúgja le magáról! Ne hárítsa át a plenáris ülésre! Tegye meg azt a 
javaslatot, hogy igen, támogassa a Ház ezt!  

Hozzáteszem azt is, hogy bármilyen érv - és itt értem, amit elnök úr elmondott 
a költségek vonatkozásában, hogy jobban járnánk, ha a kettőt együtt írnánk ki: igen, 
én is ezt gondolom. Én is támogatni fogom a magam részéről mind a két népszavazás 
kiírását, mert valóban olcsóbb, mint ha külön-külön írjuk ki őket. Ezért ez egy 
szerencsés dolog volna. De költségekre hivatkozni akkor, amikor a kormány a 
mostani népszavazásra - ami egyébként eredménytelen és érvénytelen lett - elköltött 
közel 20 milliárd forintot a kampánnyal együtt, elköltött annyi pénzt, hogy ez 
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választókörzetenként úgy nagyságrendileg 160 millió forintba került… (Vigh László: 
Megérte.) Egyébként hozzáteszem, mondja képviselőtársam, hogy megérte: bizony, 
megérte egy eredménytelen és érvénytelen népszavazásért választókörzetenként 
160 millió forintot kiadni úgy, hogy egyébként az általános országgyűlési 
választásokon maximum 5 millió forintot lehet választókörzetenként felhasználni! Én 
elhiszem, hogy most ismételgeti Vigh képviselőtársam, hogy megérte, megérte, 
megérte, megérte; valamivel biztatni kell önmagukat azért, mert 40 százalékos lett ez 
a részvétel, minden gyűlöletkeltés és minden ráfordított milliárd ellenére. 

Én azt gondolom, akkor volt igazunk, amikor azt mondtuk, hogy ha már kiírjuk 
a népszavazást, és erre tettünk akkor javaslatot, akkor pont a költségkímélés okán 
írjuk ki mind a három népszavazást azonos időpontra. Erre meg lett volna akkor a 
jogi lehetőség, és akkor még olcsóbb lett volna a népszavazás. Úgyhogy én azt 
gondolom, azok az érvek, miszerint is drága vagy nem drága egy népszavazás, nagyon 
kedvezőtlenül és rosszul hangoznak fideszes politikusok szájából az elköltött 
20 milliárd forint után. Ami, tudom, megérte, megérte, megérte. (Apáti István 
visszatér a terembe.) 

Úgyhogy én azt gondolom és azt javasolom, hogy a Nemzeti Választási Iroda 
példátlan csalását felülírva, döntsön úgy ma a bizottság - és e tekintetben 
módosítással élek -, hogy csak arról nyújtsunk be határozati javaslatot, hogy 
támogatjuk ezt a népszavazási kezdeményezést. Én erről kérek egy külön szavazást. 
Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Képviselő úr, nem tudok külön szavazást elrendelni, mert be van 

terjesztve ez a variáció. Tudniillik hangsúlyoztam, hogy három határozati javaslatot 
adtam be a bizottsághoz: az egyik, amelyik mind a kettőt tartalmazza; beadtam egy 
olyat, amelyik az elrendelésről szól; és beadtam egy olyat, amelyik az elutasításról 
szól. Tettem ezt azért, mert a jogalkotási törvény azt mondja, hogy az előterjesztésnek 
egyértelműnek kell lenni, és szerintem a bizottság által benyújtott az a variáció, hogy 
A meg B, nem egyértelmű, és nem felel meg a jogalkotási törvény előírásainak. Ez az 
egyik, amire akarok válaszolni. 

A másik pedig az, hogy a költségekkel kapcsolatban nem azért tártam ezt az 
információt a bizottság elé, hogy befolyásoljam a döntést, hanem azért, mert az 
előírások szerint az előterjesztett határozati javaslathoz be kell szerezni ezt a 
véleményt, és a határozati javaslatnak tartalmaznia kell azt, hogy az Országgyűlés a 
népszavazás elrendelésekor ennyi és ennyi keretet biztosít a népszavazás 
lebonyolítására. Így szól a törvény, ebből adódóan nekem ezt így kellett előterjeszteni. 
Nem azzal a céllal tettem, hangsúlyozom, hogy itt most ellenállást vagy negatív 
eredményt kívánok elérni, hanem azért tettem, mert így szól a minket kötelező 
törvény, és pontosan benne is van mind a két határozati javaslatban, hogy mennyi 
annak a költsége. Ezt tudom válaszolni. Bárándy képviselő úr! 

 
DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Egy ügyrendi 

javaslatom lenne - tekintettel arra, hogy egyébként egyetértek elnök úrral, és én is azt 
gondolom, hogy a határozottság követelményeinek is az felel meg -, nevezetesen, hogy 
először szavazzunk arról a verzióról, amelyik az elrendelést indítványozza, és 
amennyiben az nem kapja meg a többséget, akkor szavazzunk csak a többi javaslatról. 
Tehát én azt kérném, hogy ezt vegyük előre. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Tisztelettel, az előbb is azt tettük, hogy mivel az első szavazásnál 

megkapta a többséget az egyik javaslat, ezért értelmetlenné vált a többi. (Dr. Bárándy 
Gergely: Azért kérek cserét.) Megfordítom, nekem teljesen mindegy. Nekem az az 
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álláspontom egyébként, ebben a kérdésben nem javasolom, hogy az Igazságügyi 
bizottság törjön pálcát a kérdés fölött, hanem ezt terjesszük elő úgy, hogy minden 
befolyásmentesen az Országgyűlés dönthessen. Ez az én álláspontom, ennek 
szellemében készült az előterjesztés. 

Most pedig Vigh képviselő úrnak adok szót. 
 
VIGH LÁSZLÓ (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Képviselő úr gondolataira, 

hogy megérte: én azt mondom, hogy igen, megérte, mert egy olyan dolgot 
akadályoztunk meg szerintem, ami beláthatatlan Magyarország jövőjével 
kapcsolatosan. (Apáti István: Megakadályoztak? - Dr. Staudt Gábor: Mivel?) 
Hihetetlen az MSZP állásfoglalása; arra buzdítja az állampolgárokat, hogy ne 
menjenek el a népszavazáson szavazni - másnap idejön, és azt mondja, hogy írjunk ki 
népszavazást. Egyszerűen nevetséges! (Dr. Bárándy Gergely: Ez értelmes kérdés, az 
meg nem.) Arra buzdítani az állampolgárokat… (Budai Gyula: Szerinted csak az az 
értelmes, amit ti tesztek fel? És a véleményszabadság? - Dr. Bárándy Gergely: 
Nyugodj meg, Gyula! - Budai Gyula: Nyugodt vagyok.)  

 
ELNÖK: Elnézést kérek! Mindenkinek szót adok, aki szót kért. Most Vigh 

képviselő úrnál van a szó, tessék, parancsoljon! 
 
VIGH LÁSZLÓ (Fidesz): Köszönöm szépen. Tehát még egyszer mondom, arra 

biztatták a választópolgárokat, hogy ne vegyenek részt; másnap idejönnek, hogy írjuk 
ki a népszavazást. (Folyamatos közbeszólások.) Én azt gondolom, az emberek 
helyesen döntöttek, amikor több mint 3 millióan elmentek, és úgy szavaztak, hogy 
nem kérnek a kötelező betelepítési kvótából. Úgyhogy jó döntést hoztunk. Azt 
gondolom, ez megérte azt a költséget. Csak hozzáteszem: az országban, most, hogy 
175 kilométeren védekezünk, ez 100 milliárdjába kerül a költségvetésnek éves szinten. 
Tehát 100 milliárd. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Staudt Gábor képviselő úrnak adok szót. (Dr. 

Répássy Róbert: De a tárgyra!)  
 
DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik): Köszönöm szépen. Kicsit messze jutottunk a 

napirendi ponttól, de azért azt látni kell, hogy mi ott voltunk, nemmel szavaztunk, a 
barátaink, családjaink is elmentek. De elmondtuk, hogy nagy az esélye, hogy nem lesz 
meg az 50 százalék, és Brüsszel kezébe fegyvert fog adni a Fidesz, és Orbán Viktor 
tegnap esti nyilatkozata… 

 
ELNÖK: Tisztelt Képviselő Úr! Az a kérésem, hogy most ne a tegnapi 

népszavazással kapcsolatos politikai vitát folytassuk le (Apáti István, Vigh Lászlóra 
mutatva: Ő elmondhatta? Elmondhatta, mert fideszes.), hanem a Gőgös képviselő úr 
által kezdeményezett népszavazás előkészítésével kapcsolatban folytassuk le a vitát. 
Ha ebben a témakörben kér Staudt Gábor szót, természetesen megadom a szót a 
folytatásra. 

 
DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik): Jó. Elmondtam; nyilvánvalóan ezt el lehetne 

mondani a témához is, el lehetne mondani azt is, hogy az 50 százalékos küszöb túl 
magas - önök emelték meg, gratulálok! Ilyen az, amikor visszanyal a fagyi - ezt talán 
még el lehet mondani -, és valószínűleg majd ’18-ban a választási rendszer átalakítása 
is így fog visszaütni. Köszönöm. 
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Vas Imre alelnök úrnak adok szót. 
 
DR. VAS IMRE (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen. Először egy 

ügyrendi javaslatom van: azt javasolom, hogy az A- és B-változatos határozati 
javaslatot tegye fel először elnök úr szavazásra, és ebben kérek egy ügyrendi 
szavazást. 

Másrészt pedig Bárándy képviselőtársamra szeretnék reagálni. Én úgy tudom - 
és Gőgös képviselő úr ezt bizonyára jobban tudja -, hogy a Nemzeti Választási 
Bizottság megállapította, hogy 170-180 ezer körüli érvényes szavazat van. Ezt önök 
megtámadták a Kúriánál, és a Kúria a Nemzeti Választási Bizottság határozatát 
végzésével helybenhagyta. (Gőgös Zoltán: Nem számolta újra ő sem!) De 
jogszerűnek tartotta a Nemzeti Választási Bizottság azon határozatát, mely szerint 
nincs meg a 200 ezer aláírás. Úgyhogy erre azt mondani, hogy egyébként a Nemzeti 
Választási Bizottság vagy a Választási Iroda ezt elcsalta, szerintem jogilag igen-igen 
erősen kétséges. (Közbeszólások.) Úgyhogy azt, amiről a Kúria jogerős döntést hozott, 
kétségbe vonni, nem biztos, hogy célszerű. 

Úgyhogy fenntartva az ügyrendi javaslatomat, kérem, hogy szavazzunk. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Először az ügyrendi javaslattal kapcsolatban 

frakciónként egy-egy hozzászólásra van lehetőség. Az ügyrendi javaslat az, hogy azzal 
a határozati javaslattal kezdjük a szavazást, amelyik az A-B variációt tartalmazza. Ez 
az ügyrendi javaslat, ha én jól értem. (Dr. Vas Imre: Igen.) Erről kérek szavazást. Aki 
ezt támogatja… (Jelzésre:) Ebben kíván hozzászólni Bárándy képviselő úr. Megadom 
a szót. 

 
DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Tekintettel 

arra, hogy én még korábban tettem egy ügyrendi indítványt, hogy ne így legyen, 
gondolom, hogy arról kellett volna először dönteni, nem Vas Imre 
képviselőtársaméról, ami éppen arról szólt, hogy az „igennel” kezdjük a szavazást, 
mármint azzal, amelynek alapján azt javasolja a bizottság az Országgyűlésnek, hogy 
rendelje el ezt a népszavazást. És ha jól tudom, ez időben megelőzte Vas Imre 
képviselőtársam javaslatát. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Én úgy emlékszem, hogy az volt Bárándy képviselő 

úr megjegyzése: az a kérésem, hogy elnök úr először ezt tegye föl. Én ezt nem fogtam 
fel ügyrendi javaslatként, de elfogadom, hogy ez az első ügyrendi indítvány. (Dr. 
Bárándy Gergely: Köszönöm.) Egy pillanat! Akkor van egy újabb ügyrendi kérdés: 
javasolom, hogy a két ügyrendi javaslatot egyszerre tárgyaljuk. Bárándy képviselő úr 
már elmondta; a többi frakciónak is van egy-egy hozzászólási lehetősége. (Nincs 
jelentkező.) Nincs ilyen. 

Kezdjük azzal, hogy Bárándy képviselő úr azt indítványozta, hogy a 
népszavazás elrendeléséről szóló határozati javaslat kerüljön először szavazásra. Aki 
ezt az ügyrendi indítványt támogatja, kérem, kézfelemeléssel szavazzon! (Szavazás.) 
Ez 5 igen. Ki van ellene? (Szavazás.) Ez 6 nem. Ki tartózkodott? (Szavazás.) 
Megállapítom, hogy 2 tartózkodás mellett a bizottság ezt az ügyrendi indítványt 
elvetette. 

A következő ügyrendi indítvány, mely szerint Vas Imre képviselő úr azt 
indítványozza, hogy az elnök először az A-B variációt tartalmazó határozati javaslatot 
tegye fel szavazásra. Aki ezt az indítványt támogatja, kérem, szavazzon! (Szavazás.) 
Ez 8 igen. Ki van ellene? (Szavazás.) Ez 3 nem. Ki tartózkodott? (Szavazás.) 
Megállapítom, hogy 1 tartózkodás mellett a bizottság úgy döntött, hogy a 
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határozathozatali sorrend az, hogy először az A-B variációt tartalmazó határozati 
javaslat kerüljön szavazásra.  

Kérdezem a bizottság tagjait... (Jelzésre:) Bárándy képviselő úrnak nem 
tudom, milyen problémája van… (Dr. Répássy Róbert: Határozathozatal közben? - 
Dr. Bárándy Gergely: Nem volt lezárva!) Egy pillanat! Az ügyrendiről tárgyaltunk; a 
határozati javaslat megtárgyalása még nincs lezárva. Csak ügyrendi javaslat volt, és 
Vas Imre ügyrendi javaslata miatt kellett szavaznunk; bejött egy második is, de nem 
zártuk le az érdemi vitát.  

Kérdezem, hogy az érdemi vitához kíván-e még valaki hozzászólni. Megadom a 
szót Bárándy képviselő úrnak, csak az a kérésem, hogy lehetőleg maradjunk a mai 
napirendnél. Parancsoljon, képviselő úr! 

 
DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP): Rendben. Nagyon szépen köszönöm a 

szót, elnök úr. Megfogadva ezt az intelmet, nem válaszolok sem Vigh 
képviselőtársamnak, sem Budai képviselőtársamnak, aki indulatosan bekiabált az 
elmúlt időszakban nemegyszer, hanem csak Vas Imre képviselő úrnak a témába 
tartozó megjegyzését szeretném kommentálni, nagyon röviden. Nevezetesen, hogy a 
Kúria a Nemzeti Választási Iroda döntését tudja felülbírálni, illetve elbírálni, azt, hogy 
ha 81 ezer aláírás van, akkor kötelező-e elrendelni vagy nem kötelező elrendelni a 
népszavazást. A Kúria nem vizsgálgatja és nem számolgatja a leadott szavazatokat, a 
szavazólapokat; magyarán szólva az, ha a Választási Irodán gyakorlatilag elcsalják 
azzal - és ezt megerősítem még egyszer - a népszavazás kiírását, hogy egyébként 
érvényesnek minősülő aláírásokat érvénytelennek titulálnak, akkor a Kúria már csak 
azzal a megállapítással tud mit kezdeni, hogy 81 ezer az érvényes aláírások száma. 
Technikai kérdésekkel nem foglalkozik. Azzal foglalkozik, hogy ilyen esetben jogszerű 
vagy jogszerűtlen az NVI-nek a döntése. A Kúria nem tud mást csinálni. 

Tehát amikor én bíráltam az NVI gyakorlatát, akkor nem a Kúriáét bíráltam, 
hanem az NVI-ét. A Kúria abból tud dönteni, amit bizonyítékként elé visznek. Ha 
hamis bizonyítékokat visznek elé, akkor csak abból tud. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Tisztelt Bizottság! Szeretném fölhívni mindenkinek a figyelmét, hogy 

sem a Választási Iroda tevékenységéről, sem a Kúria döntéséről nem kell véleményt 
alkotnunk, és nem az a napirendi pontunk tárgya. A napirendi pontunk tárgya az, 
hogy melyik határozatot terjesszük elő, és készítsük elő azt az indítványt, amely 
előttünk fekszik. Az a kérésem, próbáljuk e határokon belül folytatni a vitát.  

Kérdezem, kíván-e még valaki hozzászólni. (Közbeszólások.) Megkérem a 
képviselő urakat, hogy a magánvitát majd a bizottsági ülést követően folytassák le. 
Több hozzászólásra jelentkezést nem látok. 

Megkérdezem, kíván-e Gőgös képviselő úr hozzászólni.  
 
GŐGÖS ZOLTÁN (MSZP): Igen, köszönöm. Csak annyit szeretnék mondani, 

hogy rengeteg olyan aláírást találtunk a kidobottak között, ami erősen vitatható; amit 
egy másik szituációban, mondjuk, ha valaki a telefonjával parkol és a rendszámon 
elüt valamit, akkor ha azt bemutatja, azt általában el szokták fogadni. Nagyon sok 
olyan komplett ív, tehát ezres számban… 

 
ELNÖK: Előterjesztő képviselő úr, önt is arra kérem, hogy… 
 
GŐGÖS ZOLTÁN (MSZP): …került kidobásra... Ezt csak Vas Imre képviselő 

úrnak mondom, hogy… 
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ELNÖK: …nem tudjuk a Választási Iroda tevékenységét felülbírálni, nem 
hatáskörünk… 

 
GŐGÖS ZOLTÁN (MSZP): De a parlament felül tudja bírálni azzal, hogy 

mérlegeli azt, mennyi vitatható aláírás van! 
 
ELNÖK: Egy pillanat! Ezt majd a vitában tessék elmondani, de itt, ha egy mód 

van rá, ne! Jó? 
 
GŐGÖS ZOLTÁN (MSZP): Köszönöm. Ez az igazsághoz még hozzátartozott. 

Határozathozatal 

ELNÖK: Jó. Határozathozatal következik. Először tehát a bizottságnak arról 
kell szavaznia, hogy azt a javaslatot, amelyik A-B variációt tartalmaz, előterjeszti-e. 
Aki támogatja ennek az előterjesztését, kérem, szavazzon! (Szavazás.) Ez 9 igen. Ki 
az, aki nem támogatja? (Szavazás.) Ilyen nem volt. Ki tartózkodott? (Szavazás.) 
Megállapítom, hogy 4 tartózkodás mellett a bizottság úgy döntött, hogy az A-B 
variációt tartalmazó határozati javaslatot terjeszti elő. 

Tisztelt Bizottság! Ezzel a 7. napirendi pontot lezártuk. Köszönöm Gőgös 
Zoltán képviselő úrnak a megjelenést. (Gőgös Zoltán: Köszönöm. - Távozik az 
ülésről.)  

Tájékoztatom a bizottságot, hogy fél 11-ig tudunk tárgyalni, akkor át kell 
mennünk a plenáris ülésre. Szeretném addig befejezni a napirendünket. Amennyiben 
nem tudjuk befejezni, akkor a nap folyamán folytatni fogjuk az ülésünket. (Dr. 
Bárándy Gergely és Vigh László kimegy a teremből.)  

Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről 

c) A behajtási költségátalányról szóló 2016. évi IX. törvény 
módosításáról szóló T/11372. számú törvényjavaslat 

A 8. napirendi pontunk c) pontja következik: a behajtási költségátalányról 
szóló 2016. évi IX. törvény módosításáról szóló T/11372. számú törvényjavaslat. 
Előterjesztője dr. Lukács László György, a Jobbik képviselőcsoportja részéről. 
Tisztelettel köszöntöm a képviselő urat. Kérdezem, az írásbeli anyagon kívül el kíván-
e valamit mondani. 

 
DR. LUKÁCS LÁSZLÓ GYÖRGY (Jobbik) előterjesztő: Tisztelt Elnök Úr! 

Tisztelt Bizottság! Részletesen érvelnék mellette, betartva az időbeli korlátokat, hogy 
miért is érdemes ezzel az előterjesztéssel foglalkozni. Két percben elmondanám 
röviden. 

 
ELNÖK: Parancsoljon! 

Dr. Lukács László György szóbeli kiegészítése 

DR. LUKÁCS LÁSZLÓ GYÖRGY (Jobbik) előterjesztő: Köszönöm. A behajtási 
költségátalánnyal kapcsolatos törvényi szabályozást azért érdemes megváltoztatni, 
illetve azért lenne szükséges megváltoztatni, mert a nyár folyamán sajnos egy olyan 
szolgáltatói gyakorlat alakult ki, amely különösen a Tigáz Zrt.-t érintette, amelyben 
ezt az egyébként késedelem esetén a vállalkozások közötti jogviszonyban 
automatikusan járó 40 eurós behajtási költségátalányt az átalány jellegétől eltérően 
szinte kamatjellegű alkalmazásként hozta fel a gazdasági élet. Ezzel kapcsolatosan 
több lépés is történt. A Tigáz 33 ezer ügyfelével kapcsolatosan 2 milliárd forintnyi 



26 

visszafizetési kötelezettségre lett első fokon ítélve, majd most egy hatósági eljárást 
követően egy bírósági eljárás van folyamatban. Ezt azért tartottam érdemesnek 
elmondani, mert önmagában ez a törvénymódosítás is arra reagál, és két részre 
osztható, amelyben az egyébként erre irányadó és a jogszabályalkotás okaként 
szolgáló irányelvvel összeegyeztethető módon olyan módosítást kíván bevezetni, 
amely meg tudja akadályozni, hogy ezt a behajtási költségátalányt kamat- és büntető 
jellegű intézkedésként alkalmazzák; tiszteletben tartja a 40 eurós összeget, azonban 
az életszerű példákra támaszkodva egy olyan határidőt szab, amelyben minden 
fogyasztó, és ebben az esetben vállalkozásokról lévén szó, minden vállalkozás 
bizonyítani tudja hitelt érdemlően, hogy késedelemben volt-e vagy nem, vagy 
megfelelő idejű írásbeli felszólításra reagálni tud. Így hát a módosításnak ez az egyik 
eleme. (Vigh László visszatér a terembe.) 

A másik eleme viszont tényleg egy olyan, komolyan megfontolandó szabály, 
amellyel az egészségügyi szolgáltató intézményeinket tudnánk mentesíteni a jövőbeli 
ilyen jellegű behajtási költségátalány alól. Evidenciaként elmondható, hogy az 
egészségügyi intézményeink javarésze adóssággal küzd. Ezek a kintlévőségek a 
legutolsó kimutatás szerint 52 milliárd forintra rúgnak. Minden esetben ezekkel az 
egészségügyi intézményekkel vállalkozások állnak szemben beszállítóként, 
szolgáltatóként, akik e törvény és az uniós irányelv alapján rögtön kérhetik a 
késedelembe esés időpontjától a 40 eurós költségátalányt. Ezt megakadályozva, 
egyébként az európai irányelvvel összhangban, hiszen maga az irányelv nyújt erre 
lehetőséget, az irányelv 7. cikkében erre kifejezett lehetőség van, hogy az egészségügyi 
szolgáltatókat mentesítse az alól, hogy rögtön késedelembe essenek, így számukra egy 
60 napos - ezt írja elő az irányelv is, ezt javasolja a tagállamoknak: egy 60 napos - 
határidőt lehet szabni. Egyébként maga az irányelv méri fel azt, hogy uniós szinten is 
az egészségügyi intézmények késedelmes teljesítése számottevő probléma, éppen 
ezért nyitott egy lehetőséget a nemzetállami jogalkotásban arra, hogy hosszabb 
fizetési határidőt szabjanak.  

Lényegében egy európai uniós irányelvre támaszkodva, a jogszabályoknak 
teljes mértékben megfelelően, egyébként egy életszerű problémára adna választ ez a 
törvénymódosítás. Mindezekre tekintettel azt javaslom, hogy a pártpolitikától 
függetlenül, egyrészt a vállalkozásoknak kedvezve, másrészt a saját egészségügyi 
szolgáltató intézményeinket védve, hiszen azok állami fenntartásúak, teremtsük meg 
ezzel a törvénymódosítással a lehetőséget, hogy egyrészről a magánvállalkozásokat, 
másrészről az egészségügyi intézményeket megvédjük késedelmes teljesítmény esetén 
ettől a költségátalánytól. Természetesen úgy, hogy a törvény keretein belül maradunk, 
és a törvény által a fizetési hajlandóság javítása érdekében kitűzött célt nem rontjuk 
le. Tehát ez a törvénymódosítás kifejezetten e két keret között marad: nem rontja le a 
fizetési hajlandóságnak a javítását és magát a hajlandóságot, másrészről pedig segít 
egyrészt a vállalkozásokon, másrészről a közegészségügyi, illetve egészségügyi 
szolgáltatást végző intézményeken.  

Kérem a tisztelt bizottságot, fontolja meg ezt a javaslatot és támogassa, 
kerüljön az Országgyűlés napirendjére; vitatkozzunk róla, sőt lehetőség szerint egy 
irányba vitatkozva fogadjuk is ezt el. Ez meglehetős könnyítés lenne mindkét érintett 
szereplő számára. Köszönöm szépen a türelmet, elnök úr. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A bizottságot kérdezem, kíván-e valaki 

hozzászólni. Staudt Gábornak adom meg a szót. 
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Hozzászólások 

DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik): Köszönöm szépen. Nem ismételve meg az 
előttem szóló képviselőtársunkat, természetesen támogatjuk a javaslatot. Köszönöm. 

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

Képviselőtársam is említette, hogy az egészségügyi szolgáltatókat ki akarja vonni a 
törvény hatálya alól, illetve kedvezményt adni nekik. Mint képviselőtársam is 
mondta, meg nyilván köztudomású tény, ezek az egészségügyi szolgáltatók döntő 
részben állami és önkormányzati tulajdonúak. Most a képviselőtársam igazából az 
állami és önkormányzati beszállítók zsebéből kívánja kivenni tulajdonképpen ezt a 40 
eurót bizonyos esetekben. Ha többségben lennének egyébként a magánegészségügyi 
intézmények, akkor még esetleg lehetne, de ez ugye sosem volt cél, és várhatóan a 
jövőben sem lesz. Tehát én úgy gondolom, akár állami, akár önkormányzati 
egészségügyi szolgáltató késedelembe esik, akkor bizony fizesse meg ezt a 40 eurót, 
ami durván 12 000-12 500 forint közötti összeg.  

A másik: ami tigázos esetet említett képviselőtársam, ott az Energetikai és 
Közmű-szabályozási Hivatal elnöke ebben intézkedett, és elrendelte a visszafizetést. 
Ráadásul, hozzáteszem, a Tigáz ügyfelei is egyébként az állami gázszolgáltató 
hatókörébe kerültek, úgyhogy ez nyilvánvalóan a továbbiakban nem lesz így.  

Úgyhogy én azt javaslom, hogy ne vegyük tárgysorozatba a törvényjavaslatot.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a bizottságot, kíván-e még valaki 

hozzászólni. (Nincs ilyen jelzés.) Bizottsági tag nem jelentkezett. Akkor az 
előterjesztőnek adok szót a válaszra. 

Dr. Lukács László György reflexiói 

DR. LUKÁCS LÁSZLÓ GYÖRGY (Jobbik) előterjesztő: Érdemben egyedül Vas 
Imre képviselőtársam hozzászólására kell reagálni. Én óva intenék mindenkit attól, 
hogy bár azt látjuk, hogy a beszállítók zsebéből vesszük ki azt a 40 eurót a kórházak 
esetében (Dr. Vas Imre: Így van), ha végiggondoljuk azt, hogy hány szerződése lehet, 
micsoda szerződési állománya lehet annak a közel 106 kórháznak, hiszen mekkora 
tevékenységet látnak el, mondjuk, van 10 ezer ilyen szerződése, amely 10 ezer 
szerződésnek havi esedékessége van, egy-egy ilyen késedelmes teljesítés esetén, ha 
csak a beszállítók fele, 5 ezer kéri havonta a 40 eurót, gondolkodjunk el azon, hogy ez 
mekkora összeg, és mennyivel fogja az egyébként meglévő 52 milliárd forintot 
azonnal megdobni. Nem akarok senkinek tippeket adni, de ha kórházi beszállító 
lennék, és nyitva áll egy ilyen lehetőség, hogy a késedelem idejére tekintet nélkül, 
bármikor azonnal 40 eurót lehet kérni, biztosan sokan lesznek olyanok, akik ezen 
most talán felbuzdulnak - és bocsánat, ha most lehetőséget teremtünk nekik, ha 
olvassák egyáltalán ezt a jegyzőkönyvet -, ez olyan költségrobbanást, költségterhet fog 
jelenteni az egészségügyi intézményeknek, hogy nem lesz az a konszolidáció, ami ezt 
rendbe tegye.  

Ezt valahogy úgy lehet megakadályozni, hogy nem teljes egészében 
mentesítjük, hiszen nem is ez a javaslat célja, hanem egy 60 napos fizetési haladékot 
adunk, tehát 60 nap után következik be az a határnap, amire tekintettel kérhetik a 40 
eurós behajtási költségátalányt. Egyébként a behajtási költségátalánynál még 
mérlegelniük sem kell, amint késedelembe esik, rögtön, a késedelembe esésnek az 
egyik, ha úgy tetszik, kárátalánya az, hogy egy ilyen behajtási költségátalányt 
ráterhelnek. Én mindenképpen tennék erre egy csomót, és adnék 60 napos fizetési 
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haladékot, hiszen ez is látszik, hogy az intézményeink, közintézmények jelentős 
csúszásban vannak, különböző technikai okok miatt, finanszírozási okok miatt. Ez egy 
kifejezetten jó haladék lehetne, és meg tudnánk akadályozni egy esetleg elszabaduló 
ilyen folyamatot, amely bármikor beüthet ebben a rendszerben.  

Úgyhogy még egyszer kérem, képviselőtársaim, gondolják ezt végig, esetleg 
gondolkodjanak azon, hogy adnak maguknak időt, s ha mást nem, akkor önök hoznak 
be egy hasonló jellegű javaslatot, csak tárgyaljunk már erről, beszéljünk erről, és 
akadályozzuk meg, mielőtt felszöknek ezek a kórházi tartozásállományok még jobban! 
Köszönöm szépen. 

Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Határozathozatal következik. Kérdezem a tisztelt 
bizottságot, tárgysorozatba veszi-e a T/11372. számú törvényjavaslatot. Aki támogatja 
a tárgysorozatba vételt, kérem, kézfelemeléssel szavazzon! (Szavazás.) Ez 4 igen. Ki 
nem támogatja? (Szavazás.) Ez 6 nem. Ki tartózkodott? (Szavazás.) Megállapítom, 
hogy 2 tartózkodás mellett a bizottság nem vette tárgysorozatba. 

d) Az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének feltárásáról 
és az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára 
létrehozásáról szóló 2003. évi III. törvény módosításáról szóló 
T/11245. számú törvényjavaslat 

Tisztelt Bizottság! Következik a d) pont: az elmúlt rendszer titkosszolgálati 
tevékenységének feltárásáról és az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára 
létrehozásáról szóló 2003. évi III. törvény módosításáról szóló T/11245. számú 
törvényjavaslat.  

Feltételezem, hogy Staudt Gábor képviselő úr fogja gyakorolni az előterjesztői 
jogokat. Kérdezem, kíván-e a törvényjavaslat szövegén kívül bármit előadni. Igen, 
megadom a szót. 

Dr. Staudt Gábor szóbeli kiegészítése 

DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik) előterjesztő: Köszönöm, nagyon röviden. A 
törvénymódosítás 1. § b) pontjára hívnám fel a figyelmet, amely arról szól és az az 
iránya, hogy a közszereplők és egyéb közérdeklődésre számot tartó tevékenységet 
végző személyek által elkövetett bűncselekmények miatt indult eljárásban keletkezett 
adatok, különösen a büntetőjogi felelősségre vonatkozó és a jogkövetkezményt 
tartalmazó iratokban található adatok ne kerüljenek anonimizálásra. Ezzel a 
közelmúltban, illetve amikor benyújtottuk, lévén június 30-ai benyújtás, akkor a 
közéletet felkorbácsoló esetekre - elég csak a Kiss-ügyre gondolni - próbáltunk 
reagálni, és hozzájárulni ahhoz, hogy a közszereplőknek az elkövetett 
cselekményeikkel sokkal inkább és sokkal hatékonyabban, a köz számára is 
egyértelműen kelljen számot adniuk, akkor is, ha ez régen történt. Azt hiszem, a 
büntetőjogi felelősség korábbi megállapítása olyan dolog, ami egy közszereplő 
esetében nem titkolható el, és ez is a közélet tisztaságát és átláthatóságát próbálja 
elősegíteni. Úgyhogy nagyon bízom benne, hogy a bizottság támogatni fogja, hogy 
tárgysorozatba kerüljön ez a javaslat. Köszönöm. (Dr. Bárándy Gergely visszatér a 
terembe.)  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Répássy Róbert képviselő úrnak adok szót. 
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Hozzászólás 

DR. RÉPÁSSY RÓBERT (Fidesz): Tisztelt Bizottság! Nagyon rövid leszek. A 
javaslat ugyan megfontolható, csak rossz törvényhez nyújtották be a képviselők a 
módosító indítványt. Hiszen nem az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti 
Levéltáráról szóló törvény szabályozza azt, hogy a büntetett előéletet hogyan kell 
nyilvántartani, és a büntetett előéletből mi az, ami nyilvánosságra kerülhet, hanem a 
bűnügyi nyilvántartásról szóló törvény. Tehát amennyiben a bűnügyi nyilvántartásról 
szóló törvényhez benyújtanak hasonló javaslatot, én azt mondom, a magam részéről 
megfontolandónak tartom. De ebben a törvényben nincs helye ennek a javaslatnak, 
ezért nem támogatom, és ezt javaslom a többi képviselőtársamnak is. 

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

hozzászólni. (Nincs jelentkező.) Megkérdezem Staudt Gábort, kíván-e reagálni. 

Dr. Staudt Gábor reflexiói 

DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik) előterjesztő: Köszönöm szépen. Varga Józsefet 
meg lehet győzni ilyen érvekkel, engem kevésbé, meg mással is, nyilvánvalóan. De azt 
hiszem, nem zárja ki a kettő egymást, hogy a két törvényt együtt módosítsuk, hiszen 
attól még, hogy a bűnügyi nyilvántartásban ez rosszul szerepel, úgy gondolom, az 
Állambiztonsági Szolgálatok Levéltárára is igaz lehet. A Történeti Levéltárban is 
lehetnek olyan adatok, amelyeket ilyen formában nem lenne jó anonimizálni. Tehát a 
teljes megoldás az lenne, ha mind a két esetben megtörténne. Lehet, hogy ez egy 
kezdeti lépés; akkor a bűnügyi nyilvántartást is ide kell hozni. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Tisztelt Bizottság! Kíván-e még valaki hozzászólni? 

(Nincs jelentkező.) Ilyet nem látok, akkor határozathozatal következik. 

Határozathozatal 

Kérdezem, ki támogatja a T/11245. számú törvényjavaslat tárgysorozatba 
vételét. Aki támogatja, kérem, kézfelemeléssel szavazzon! (Szavazás.) Ez 3 igen. Ki 
nem támogatja? (Szavazás.) Ez 8 nem. Ki tartózkodott? (Szavazás.) Megállapítom, 
hogy 2 tartózkodás mellett a bizottság nem vette tárgysorozatba. 

e) A magyar Kormányt és Rogán Antalt ért vádak hátterének 
kivizsgálására alakított vizsgálóbizottság felállításáról szóló 
H/11227. számú határozati javaslat 

Egyetlen napirendi pontunk van még hátra, ez pedig a magyar Kormányt és 
Rogán Antalt ért vádak hátterének kivizsgálására alakított vizsgálóbizottság 
felállításáról szóló H/11227. számú határozati javaslat. 

Tisztelt Bizottság! Tekintettel arra, hogy én is tevékenykedtem az V. kerületi 
önkormányzatnál, és számtalan vádaskodás az én személyemet is érte (Dr. Staudt 
Gábor: Belevegyük ezt is, elnök úr?), én ebben a vitában nem kívánok részt venni, 
úgyhogy átadom az elnöklés jogát Vitányi alelnök úrnak, és ezzel el is távozom. (Dr. 
Staudt Gábor: Helyes!) Köszönöm szépen. 

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

 
ELNÖK: Köszönöm a szót, elnök úr. Megadom Staudt Gábornak a szót, az 

előterjesztők képviseletében. 
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Dr. Staudt Gábor szóbeli kiegészítése 

DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik) előterjesztő: Köszönöm szépen, én képviselem 
az előterjesztőket. Ez is egy június 29-ei beadvány, amely, azt hiszem, egy olyan 
problémára próbál reagálni, amely pártokon átívelő, és azt hiszem, a fideszes 
képviselőknek is fontos lenne, ha az ilyen ügyekben megfelelő módon kivizsgálásra 
kerülhetne akár egy vizsgálóbizottság keretében, hogy mi is történt valójában. (Dr. 
Rubovszky György távozik az ülésről.)  

Ez még a nyár előtt történt, hogy Rogán Antalra egy bírósági tárgyaláson olyan 
információk hangzottak el, illetve az ő személyét egy tanú olyan tanúvallomással 
illette, amely, úgy gondolom, olyan visszaéléseket és korrupciógyanút jelenített meg a 
médiában, amelyet az Országgyűlésnek is ki kellene vizsgálnia egy vizsgálóbizottság 
keretében. Nagyon sok a kérdés; nagyon sok a kérdés az értékesített ingatlanokkal 
kapcsolatosan. És ahogy láthatják, ebben a beadványban gyakorlatilag a vizsgálat 
tárgya is elég kiterjedt, kapcsolatokat kellene tisztázni, Rogán Antal, Habony Árpád, 
Pápa Marianne, Portik Tamás kapcsolatát, milyen közös ügyletekben vettek részt - ezt 
is illene tisztázni -, illetve érte-e a magyar államot és a kerületi önkormányzatot kár. 
Valamint sorolhatnám még a kérdéseket, amit nyilván önök is el tudnak olvasni.  

A bizottság tíz tagból állna; ez egy fontos momentum, tehát egy paritásos 
bizottság lenne.  

Én egyébként csak arra tudok gondolni, azért várta meg a bizottság a mai 
napot, hiszen most láthatjuk, hogy Rogán Antal már egy esküvőre is helikopterrel 
érkezik vidékre, természetesen nem az urizálás jegyében, hanem valószínűleg ez a 
mindennapi életvitel, hogy ha siet az ember, akkor gyalog mégsem mehet. Egyébként 
az volt a furcsa, hogy itt a képeken megjelent, és először a képek nélkül megkérdezett 
miniszter először le is tagadta; tehát ilyen könnyen megy a letagadás. Úgyhogy a 
vizsgálóbizottság ezért is fontos lenne, mert azt láthattuk, hogy itt tulajdonképpen 
tagadni könnyű, és utána, amikor a bizonyítékok megérkeznek, akkor ez nehezebbé 
válik, de mindig lehet mindenféle magyarázatokat találni. (Folyamatos 
közbeszólások.) Lehet, hogy önök is helikopterrel utaznak, akkor ezt egy 
klubrendszerben így meg lehet oldani önöknél. Ha meg nem, akkor elgondolkodtató, 
hogy van, aki kijön a fizetéséből, az országgyűlési vagy a miniszteri tiszteletdíjából, 
van, akinek még komolyabb luxuséletvitelre is jut, másoknak meg nem. 
Nyilvánvalóan van, aki spórol. De azt gondolom, ez önöket is kellene hogy érdekelje. 
Ha meg nem érdekli, akkor meg azt hiszem, többet tudnak, mint mi, csak szemet 
hunynak efölött. De azt hiszem, az Országgyűlésnek mindenféleképpen foglalkoznia 
kell a hasonló ügyekkel. Köszönöm. 

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

Hozzászólások 

DR. VAS IMRE (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen a szót. Megint 
tulajdonképpen egy politikai hecckampánnyal állunk szemben. Ugyanis 
képviselőtársaim is bizonyára tudja, hogy ezt az Országgyűlés nem veheti 
tárgysorozatba, nem állíthat fel ilyen vizsgálóbizottságot. Talán a legszembetűnőbb a 
d) pont, amelyik arról szól, hogy Rogán Antal polgármesteri megbízatása idején mi 
történt. Ebben a tekintetben álláspontom szerint két vizsgálati lehetőség van: egyrészt 
az V. kerületi önkormányzat képviselő-testülete, másrészt pedig az Állami 
Számvevőszék vizsgálódhat. S miután már ez az egy pont is egyébként 
megakadályozza azt, hogy mi ezt tárgysorozatba vegyük, így ezt nem tehetjük, ugyanis 
az Országgyűlésről szóló törvény 24. § (1) bekezdése szerint az Országgyűlés az 
Országgyűlés ellenőrzési körébe tartozó ügyben állíthat fel vizsgálóbizottságot. Ezt 
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pedig vagy az Állami Számvevőszék vizsgálhatja, vagy az V. kerületi képviselő-
testület, függetlenül attól, hogy Rogán Antal már két éve nem polgármester egyébként 
az V. kerületben. 

Úgyhogy én azt javaslom, hogy ezt az előterjesztést ne vegyük tárgysorozatba, 
mert nem állíthatunk föl ilyen vizsgálóbizottságot. S bizonyára tudják, hogy a 
vizsgálati tárgykörhöz egyébként módosító indítvány nem terjeszthető elő. Köszönöm 
szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Répássy Róbertnek adom meg a szót. 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT (Fidesz): Igen, ezt akarom én is folytatni, hogy az 

ellenzéknek megint nem sikerült egy házszabályszerű vizsgálóbizottsági 
kezdeményezést beterjesztenie. (Dr. Staudt Gábor: Nektek meg egy népszavazást!) 
Mind az önkormányzati hatáskörbe tartozó kérdések vizsgálatának kizártsága miatt, 
mind pedig a bíróság által vizsgált kérdések kizártsága miatt nem állítható fel, nem 
házszabályszerű ez a kezdeményezés, hiszen a javaslatban szereplő ügyben büntető- 
és polgári eljárás is folyamatban van.  

Tehát én azt javaslom az ellenzéknek, hogy nem kell egyszerre feljelentést 
tenni és vizsgálóbizottságot is kezdeményezni. El kell dönteni, hogy most a 
vizsgálóbizottságot akarják kezdeményezni vagy feljelentést akarnak tenni, mert így 
kellemetlen helyzetbe kerülnek - saját maguk feljelentései zárják ki azt, hogy 
vizsgálatot folytathasson az Országgyűlés ebben a kérdésben. Köszönöm szépen. 

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

Bizottság! Először is, csak annyit kérdeznék, rosszul emlékszünk-e arra, hogy ebben 
már lezárult egyébként a büntetőeljárás, nem emeltek vádat. (Dr. Répássy Róbert: 
De a polgári per nem.) Úgyhogy a büntetőeljárásról már nem tudunk beszélni, 
sajnos. De a vizsgálóbizottságról talán még tudnánk.  

Én megértem azokat az érveket, és hadd mondjam úgy, hogy fölöslegesnek 
tartok jogi szempontból reagálni arra, amit Répássy képviselőtársam és Vas Imre 
képviselőtársam elmondott; megmondom, hogy miért. Ismerik talán azt a viccet, 
amelyiknek az a poénja, hogy mit egy, legalább száz őrült jön szembe. Én ehhez 
tudom hasonlítani azt a folyamatot, amit most önök a vizsgálóbizottságok 
felállításával csinálnak. Elhiszem, tisztelt képviselőtársaim, hogy ennél vagy annál, 
esetleg egy másiknál tudnak olyan érveket találni, hogy miért nem házszabályszerű a 
bizottság felállítására vonatkozó javaslat. Szerintem tévednek benne, de ez egy másik 
kérdés. De azért az, hogy hét év alatt egyetlenegy vizsgálóbizottságot nem állítottak 
föl, amelyik a kormány tevékenységét vizsgálja, ez azért egy picit túlzás; ugye, ez az, 
amikor száz őrült jön szembe, nem egy. Hát, ez a helyzet!  

Én azt gondolom, hogy önök mondvacsinált érvekkel utasítják vissza a 
kormány tevékenységét vizsgáló vizsgálóbizottságok felállítását. A legeklatánsabb 
példája ennek az, hogy a Malév például az önök kormányzása alatt csődölt be; két éve 
kormányon voltak, amikor a Malév becsődölt. (Budai Gyula: Ki adta el?) És a Malév 
csődjét vizsgáló bizottság nem vizsgálta azt a két évet, amíg önök kormányon voltak, 
és amikor becsődölt a Malév! Hát nevetséges, tisztelt képviselőtársaim! És ezt 
csinálják a vizsgálóbizottságokkal folyamatosan!  

Egyébként meg van a jogsértésnek és a jogtalanságnak főleg egy miniszter 
esetében egy olyan szintje, amikor az igenis parlamenti vizsgálatot igényel, méghozzá 
nem az általános formában, mint mondjuk, egy vagyonosodási vizsgálat, mondjuk, a 
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NAV-nál vagy netán a parlamentben a Mentelmi bizottság eljárása, hanem igenis, egy 
vizsgálóbizottságot. (Folyamatos közbeszólások.) Amikor olyan szintre jut már a 
korrupció egy embernél, ami egész egyszerűen felháborítja a széles közvéleményt, 
amikor, tényleg azt tudom mondani, hogy valaki, akinek soha életében semmilyen 
más foglalkozása nem volt, mint hogy politikus, és helikopterrel röpköd 
magánprogramokra, hát ne mondják már, tisztelt képviselőtársaim, hogy ez normális! 
Igen, ez komoly, Varga képviselő úr, ez komoly! Hadd kérdezzem meg: ön röpködött 
helikopterrel már magánprogramra? (Varga József: Még nem. De gondolkodom 
rajta. - Derültség. - Dr. Staudt Gábor: Csak biztatni tudunk.) Na, én sem, és más 
sem ebben a teremben! És tudják, hogy mi ebben a szép? Azon kívül, hogy 
megpróbálnak komoly témákat elviccelni. Az, hogy önök, akikről egyébként én a 
magam részéről egyáltalán nem feltételezek semmiféle jogsértést, semmifélét, akik itt 
a teremben ülnek, a kormánypárti képviselőkről sem, azok védik azt, akinél nem a 
lóláb, hanem az egész ló lóg ki! (Apáti István: Az egész ménes!) Ez egy nagyon rossz 
szerepkör. Ez egy nagyon rossz szerepkör, tisztelt képviselőtársaim!  

Én egyet javasolok önöknek, megélve én is kormánypárti képviselőként 
bizonyos visszás dolgokat, hogy egy picit ennél szerintem érdemesebb csöndben 
maradni, és nem felvállalni másnak a korrupciós ügyeit, teljesen fölöslegesen, mert a 
végén a saját fejükre hull vissza, úgy, hogy egyébként önök nem csináltak semmit! 
Rogán Antal és néhány olyan fideszes politikus, akinél nyilvánvaló az, hogy a 
korrupcióból ki sem látszanak, az ő tevékenységüket, én azt gondolom, kár védeni. Itt 
lenne egy vizsgálóbizottság, amelyik ezt meg tudná egyébként viszonylag jól tenni, 
mármint hogy megvizsgálja, hogy ebben van-e valami vagy nincs - engedjünk ennek 
teret! Ha nincs semmi probléma, nyilván, ahogy önök szokták mondani, ki fog 
derülni. 

Úgyhogy én azt gondolom, kár a házszabály bizonyos rendelkezései mögé bújva 
megpróbálni házszabályellenesnek nyilvánítani egy-egy vizsgálóbizottsági 
kezdeményezést. Jobb lenne és talán önöknek is jobbat tenne, ha egy-egy ilyen ügyre 
fény derülne. Köszönöm szépen. 

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

nincs, akkor megadom a szót az előterjesztőnek. 

Dr. Staudt Gábor reflexiói 

DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik) előterjesztő: Köszönöm szépen. Igazából 
nagyon sok minden elhangzott a vitában. Valóban, nem túl sok vizsgálóbizottságnak a 
felállítására került sor; talán a vörösiszappal kapcsolatosra, de az is nyilvánvalóan 
főleg a Fidesz-kormányokat megelőző állapotokat próbálta tisztázni. És azt is látni 
kell, hogy nem mi voltunk azok, akik „igen” szavazattal támogattuk azt, hogy ez az új 
szabályozás bekerüljön a jogszabályokba, és az országgyűlési törvényt olyan módon 
módosítsák, hogy gyakorlatilag lehetetlen a gumijogszabályokat alapján, amit 
beleraktak, felállítani egy vizsgálóbizottságot. Természetesen olyan ez, mint a 
népszavazás is: ha a Fidesznek fontos, akkor biztosan fel lehet állítani 
vizsgálóbizottságot. Ugyanúgy a népszavazás esetében is azok a kérdések mennek át, 
amelyek bár jogilag nem kifejezetten jók, de át tudták nyomni a rendszeren. Ez egy 
rossz gyakorlat, és szeretnénk, ha nem mással, mint ezzel, ez megváltozna. Higgyék 
el, hogy vissza fog ez ütni előbb-utóbb! 

Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönöm szépen, ezzel a vitát lezárom. Határozathozatal következik. 
Ki szavaz amellett, hogy tárgysorozatba vegyük a vizsgálóbizottság felállítását? 
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(Szavazás.) Ez 5 igen. Ki szavaz ellene? (Szavazás.) Ez 6 nem. Ki tartózkodott? 
(Szavazás.) Megállapítom, hogy 1 tartózkodás mellett a bizottság nem vette 
tárgysorozatba. 

Az ülés berekesztése 

Köszönöm szépen, ezzel a mai ülést bezárom. Köszönöm a részvételt. 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra 45 perc)  

Dr. Vas Imre 
a bizottság alelnöke 

 

Dr. Rubovszky György 
a bizottság elnöke 

 Dr. Vitányi István 
a bizottság alelnöke 
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