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(Az ülés kezdetének időpontja: 11 óra 03 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirend 
elfogadása 

DR. RUBOVSZKY GYÖRGY (KDNP), a bizottság elnöke, a továbbiakban 
ELNÖK: Tisztelettel köszöntöm a bizottság megjelent tagjait, a munkatársakat, a 
sajtót, az érdeklődőket. A mai bizottsági ülést megnyitom. 

Szeretném jegyzőkönyvbe diktálni, hogy Budai Gyula alelnök urat Répássy 
Róbert képviselő úr helyettesíti. 

Tisztelt Bizottság! Egy napirenddel kapcsolatos kérelem érkezett hozzám 
szóban. Mégpedig Harangozó Tamás képviselő úr azt kérte, hogy szeretne helyet 
cserélni Demeter képviselő asszonnyal, ami azt jelentené… (Dr. Staudt Gábor: Hogy 
kiül a függetlenek közé! - Derültség.) Nem. …hogy a., b., g., d., e., f., c. sorrend lenne. 
Egyéb módosító indítványom nincs. Kérdezem a bizottságot, van-e indítvány. (Senki 
sem jelentkezik.) Nincs. Kérdezem, hogy ki fogadja el ezt a módosítást. (Szavazás.) 
Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag elfogadta. 

Most a módosítással egybefoglalt napirendünket ki fogadja el? Aki elfogadja, 
kérem, szavazzon! (Szavazás.) Megállapítom, hogy egyhangúlag elfogadta a bizottság. 

A burkolt pártfinanszírozás megakadályozásáról és az átlátható 
kampányfinanszírozás biztosításáról szóló T/15329. számú 
törvényjavaslat 
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

Tisztelt Bizottság! A burkolt pártfinanszírozásról terjesztett elő Halász János és 
társai, köztük Répássy Róbert törvényjavaslatot. Répássy Róbert az előterjesztő. 
Megadom a szót a képviselő úrnak, ha kíván hozzászólni. 

Dr. Répássy Róbert szóbeli kiegészítése 

DR. RÉPÁSSY RÓBERT (Fidesz) előterjesztő: Köszönöm a szót. Tisztelt 
Bizottság! Az előterjesztők nevében szeretném röviden megindokolni a javaslatot. A 
javaslat általánosságban a burkolt pártfinanszírozás és a korrupció kockázatának 
csökkentése érdekében került előterjesztésre. A javaslat két irányban kívánja 
módosítani a politikai hirdetésekre vonatkozó szabályokat. Egyrészt 
kampányidőszakban, másrészt kampányidőszakon kívüli hirdetésekre vonatkozó 
szabályokat kíván megváltoztatni. 

Kampányidőszakban az egyenlőség elvét szem előtt tartva a politikai 
hirdetésekre vonatkozó szabályokat kívánja bevezetni a falragaszokra is. Tehát a már 
létező politikai hirdetésekre vonatkozó szabályokat analógiaként kívánja átvenni az 
egyenlőség elvének biztosítása érdekében a választási kampányokra. A 
kampányidőszakon kívül pedig tiltott pártfinanszírozásnak tekintené a jövőben a 
törvény azt az esetet, amennyiben a hirdetés a szokásos piaci ártól, azaz a listaártól 
alacsonyabb áron, vagy ingyenesen kerül elhelyezésre. Ebben az esetben ennek az 
lenne a szankciója, mint most a tiltott pártfinanszírozásnak. A tiltott 
pártfinanszírozásnak az a szankciója, hogy az így elért vagyoni előnyt a pártnak be 
kell fizetnie a költségvetés számára. Most is az a szabály, hogy amennyiben az Állami 
Számvevőszék tiltott pártfinanszírozást állapít meg valamely pártnál, akkor azt 
köteles befizetni.  

Hallom a hozzászólást, hogy kétszeresét lehetne befizettetni, de valójában a 
javaslat indoklása azt tartalmazza, hogy ennek az értéknek megfelelő pénzösszeget, 
tehát annak az értéknek, amellyel a párt gazdagodott, fizesse be a költségvetésnek az 
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Állami Számvevőszék felhívására. Tehát a javaslat már létező szabályokat, 
hangsúlyozom, már létező, konszenzussal elfogadott szabályokat kíván kiterjeszteni a 
hirdetésekre, a falragasz típusú hirdetésekre vagy választási plakátokra. Ezek a 
szabályok már léteznek. Felhívnám a figyelmüket arra, hogy a választási 
kampányidőszakban a javaslat szerint a reklám közzétevője választókerületenként 
egyenlő feltételek mellett tehetné közzé a politikai plakátokat. Ez a szabály létezik a 
médiahirdetéseknél. A médiahirdetések esetében is a választási kampányban egyenlő 
feltételek mellett lehet közzétenni azokat. Azt megelőzően pedig a hirdető az Állami 
Számvevőszékkel közli, hogy milyen áron kívánja értékesíteni a hirdetési felületeket 
és a hirdetési felületeket csak ezen az áron lehet minden választási kampányban 
résztvevő szervezet és személy részére értékesíteni. Ezek után pedig az 
esélyegyenlőséget kell biztosítani.  

Azt gondolom, hogy ez a javaslat elég világos szabályokat tartalmaz a burkolt 
pártfinanszírozás és esetleges korrupció kockázatának csökkentése vagy kivédése 
érdekében. Ezért kérem, hogy támogassa a bizottság a javaslatot. 

Hozzászólások 

ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Kérdezem, ki kíván hozzászólni. (Dr. 
Staudt Gábor jelentkezik.) Staudt Gábor alelnök úrnak adok szót. 

 
DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen, elnök 

úr. Ez a javaslat csak annyiban teremt egyenlő pályát, egyenlő esélyeket, amennyire a 
Fidesznek nagyon sok arcátlan javaslata, amely a szlogenek szintjén nagyon szép, de a 
kivitelezés és a gyakorlatba való átültetés esetén csak a Fidesz az, amely a 
haszonélvezője. (Apáti István megérkezik.) Önök úgy szeretnének felmenni egy 
pályára, hogy a túloldalon minden párt vagy minden szervezet, akik megjelennek, 
még kedvezményt se kaphassanak, még olyan plakáthelyek után sem, amelyet 
egyébként nem tudtak értékesíteni a különböző cégek és, mondjuk, az utolsó 
pillanatban adnák el. Ez a választási kampányban is több esetben előfordult, hogy 
olyan plakáthelyek, amelyek nem voltak frekventált helyen, vagy esetleg nem tudták 
eladni a piaci szereplőknek ezek a cégek, így olcsóbban voltak elérhetőek akár a 
pártok számára is.  

Nos, önök úgy, hogy a Fidesz-holdudvar ezermilliárdokhoz jut hozzá, elsíbolt, 
legális-féllegális pénzeik vannak - nem tudom, milyen kategóriák a pontosak, de a 
lényeg az, hogy ki vannak tömve pénzzel a Fidesz-közeli vállalkozók, szervezetek, a 
Fidesz-közeli ál civil szervezetek -, könnyen verik az asztalt, mert a Fidesznek a 
tízszeres ár sem lenne alacsony. Miért nem emeljük százszorosára a plakáthelyek 
árát? A Fidesz nyilván ki tudná fizetni, a Fidesznek lenne pénze rá. Vagy a CÖF-nek is 
lenne pénze rá, ha más nem, akkor különböző állami cégek támogatnák a CÖF-öt, 
illetve a különböző holdudvarba tartozó civil szervezeteket. Meg lehet nézni a 
kimutatásokat, hogy milyen cégek hogyan és hány tíz-, vagy hány százmillió forinttal 
támogatják azokat az ál civileket, amelyek egyébként belföldön továbbra sem 
átláthatóak, bár a külföldiek esetében önök elmondták többször, hogy milyen jó 
lenne, ha ez az átláthatóság megvalósulna. Ráadásul ezt teszik úgy, hogy szerintem 
Alaptörvény-ellenesen behoznak egy javaslatot, hiszen itt akár piaci viszonyokba való 
beavatkozás is felmerülhet olyan mértékben, amely esetében az államnak túl sok 
keresnivalója nem lenne. Hogy milyen mértékben lenne esetleg keresnivalója, erre ki 
fogok térni. 

Aztán a szokásos piaci ár is egy elég érdekes kategória. Ki fogja ezt eldönteni? 
Vonnak egy átlagot? Vagy a különböző multi cégek hirdetési árát, vagy az olcsóbb-
drágább árakat átlagolják? Tehát ez egy teljesen abszurd dolog. Mondom ezt úgy, 
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hogy valójában az a Fidesz-közeli ál civilek egy részénél kiderült nagy nehezen, hogy 
honnan kapták a pénzt, de más esetekben gyakorlatilag még mindig nem tudjuk, 
honnan van a pénz, nos, mégis ők telekampányolhatták, teleplakátolhatták a piacot. A 
2. szakasz az, ahol egyébként lebuknak az előterjesztők, mert nem azt mondják, ami 
még adott esetben logikus is lehetne, azon is lehetne vitatkozni, de logikus is lehetne, 
hogy ha bizonyos árszint alatt kap egy párt plakáthelyet, akkor az támogatásnak 
minősül és azt fel kell tüntetni. Ebben lehetne logika, lehetne ezzel is vitatkozni, de 
lehetne logika benne. Mondjuk, ha valaki ingyen vagy nagyon olcsón kap egy 
felületet, akkor kelljen feltüntetni, mint egy támogatást. De ezt jogellenesen szerzett 
vagyoni előnynek beállítani, ez egy teljes jogi félreértése, illetve tudatos félreértése 
annak, ami az Országgyűléstől elvárható.  

Tulajdonképpen, ha önöknek egy Fidesz-közeli vállalkozó adományoz, 
mondjuk, százmilliárd forintot és azt mondja, hogy kedves, Fidesz, költsd plakátokra 
és a Fidesz plakátokra költi, az így rendben van, mert adományokat el lehet fogadni, 
csak fel kell tüntetni. Külföldről nyilván nem, de ezt belföldi személyen keresztül 
fogják megtenni. Akkor a Fidesz mondjuk a százszoros árat is ki tudja fizetni. De ha 
valaki azt mondja, hogy a Fidesz 5 százalékkal olcsóbban kapta a plakáthelyeket… Ki 
fogja ezt mondani? Azok a szervek nem fogják, az Állami Számvevőszék, vagy az 
ügyészség nem fogja ezt mondani. Itt az Állami Számvevőszék van feltüntetve. Nézzék 
meg, hogy ki vezeti az Állami Számvevőszéket és milyen kötődései vannak a Fideszhez 
véletlenül! És egyébként minden ilyen átvilágításra hivatott szervet meg lehet nézni. 
Tehát a lényeg, hogy ha azt hozná ki egy független szerv, hogy 5 százalékkal olcsóbban 
kapja a Fidesz a plakáthelyet a piaci viszonyokhoz képest - megint csak nem tudjuk, 
mik azok a piaci viszonyok -, az már jogellenes lenne? Ekkora baromságot, már 
elnézést! Szívesebben láttam volna, ha Répássy Róbert nem adja ehhez a nevét, mert 
ő egy jó szakember, jó szakembernek tartom. Halász János, Kósa Lajos? Ilyen 
társaságba szerintem Répássy Róbertnek nem sok keresnivalója van, vagy ha van, 
akkor bocsánat, én tévedtem. De azt kell mondanom, hogy találtak volna madarat 
eleget, aki ezt aláírja, legalább komoly jogász ne adta volna ehhez a nevét, de nyilván 
ez már csak egy mellék hozzáfűznivaló volt.  

A javaslat teljes mértékben értelmezhetetlen. Mert jól értjük: ha valaki olyat 
mond, ami a Fidesznek nem tetszik, akkor rögtön megpróbálnak lesújtani rá. Ha 
egyébként ezzel a Jobbikot és a Jobbik kampányát célozzák, minden fillérrel és 
minden plakáthellyel el fogunk számolni, tehát ez e tekintetben is mellélövés. De ettől 
még a jogállamot nem kellene felborítaniuk újabban és megint, mert ezt megtették 
már sokszor. Jobban járnak, ha ezt a javaslatot visszavonják. Erre kérem önöket. 
Köszönöm. 

 
ELNÖK: Annyit szeretnék elmondani, hogy ha jól tudom, ’94 óta a piaci bérleti 

díjnál alacsonyabb bérleti díjat számol fel a bérbeadó, akkor ez tilos 
pártfinanszírozásnak minősül és az Állami Számvevőszék a differenciát befizetteti a 
költségvetésbe a kétévenkénti ellenőrzéskor. (Apáti István: Akkor minek ez a 
törvény, ha már így van?) Csak szeretném közölni. Ezt mint pártügyész tudom a 
KDNP-ellenőrzések kapcsán. (Apáti István: Pártügyész? Az a legfőbb ügyész? - Dr. 
Staudt Gábor: Hogy lehet ilyen hülye elnevezés?)  

Kérdezem, hogy ki kíván hozzászólni. (Dr. Vas Imre jelentkezik.) Vas Imre 
alelnök úrnak adok szót. 

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

várjuk, hogy a Jobbik ezzel a plakátkampányával elszámoljon, de erről még nem 
hallottunk semmilyen adatot. (Dr. Vitányi István megérkezik.) 
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Másrészt nemcsak a plakátoknál és nemcsak pártirodáknál például, hanem 
máshol is, az állam, illetve az önkormányzat olcsóbban nem adhat el valamit, mert 
különben az is ajándéknak minősülne, ami egyébként tilos. Tehát ez a megoldás, ami 
ebben a törvényjavaslatban van, nem egyedi, hanem ez a magyar jogban hosszú évek 
óta bevett gyakorlat. Hivatkoznék arra - bár nem ismételném meg, amit Rubovszky 
képviselő úr elmondott -, hogy pártirodáknál hányszor kihozta az Állami 
Számvevőszék, hogy egy-egy önkormányzat pártot támogatott csak azért egyébként, 
mert esetleg a piaci árnál olcsóbban adta bérbe valamelyik pártnak az irodát. De 
ugyanez egyébként, mondom, ha az állam vagy önkormányzat ruház át nemcsak 
pártra, hanem bárkinek, az is ugyanúgy tilos. (Dr. Staudt Gábor: Az más! Két 
különböző dolog.) Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Apáti Istvánnak adok szót. 
 
APÁTI ISTVÁN (Jobbik): Köszönöm szépen. Az alapján, amit az elnök úr 

elmondott azt lehet kijelenteni, hogy teljesen felesleges ez az indítvány. Ha ez már 
pont így van szabályozva, akkor minek ez a hercehurca? Hofi Géza jut eszembe. Hogy 
kell-e sorompó a vasúti átkelőhöz? Ha jön a vonat, az úgyis elzárja az utat, ha meg 
nem, akkor minek a sorompó. (Derültség.) Lehet ezt így is megközelíteni. 

Visszatérve egyébként a javaslat érdemi részére, önöknek tényleg fáj az igazság. 
Ahelyett, hogy szabaddá tenné önöket is, elviselhetetlen fizikai, lelki és idegi 
megterhelést okoz élén a miniszterelnök úrral. Nagyon jól tudjuk, hogy nála 
komolyan kiverte a biztosítékot a Jobbik óriásplakát-kampánya. Rossz szokásához 
híven kézi vezérléssel azonnal megadta az engedélyt, gyakorlatilag nem létező 
célpontra nehéztüzérséggel kell lőni. Teljesen mindegy, hogy milyenek a jogállami 
keretek, teljesen mindegy, hogy hogy ütközik Alaptörvénybe vagy más jogszabályba, 
teljesen mindegy, hogy egyébként abszolút kilóg nemcsak a lóláb, a ló, hanem az 
egész ménes. Az a lényeg, hogy le legyen takarítva minden politikai ellenfél.  

A féktelen étvágy, a feneketlen bendő lesz az, amibe bele fognak bukni. 
Higgyék el! Felvásárolták az országos médiát, maguk alá gyűrtek mindent, a megyei 
lapokat, a megyei sajtó döntő többségét, legalább 90 százalékos médiatúlsúlyban 
vannak. De önöknek ez sem elég! Egyébként ez egy öngerjesztő folyamat, mert minél 
többet zabál a beteg ember, annál inkább tágul a gyomra, minél inkább tágul a 
gyomra, annál nagyobb lesz az étvágy és annál több élelmet kíván. És így tovább, és 
így tovább, és így tovább. Míg ki nem pukkad. Míg gyomorvérzést nem kap és bele 
nem hal.  

Arról szól a történet, hogy van valami, ami a szultánnak nem tetszik, és ha a 
szultánnak valami nem tetszik, akkor azt le kell gatterolni, azt tönkre kell tenni, el kell 
törölni akár ilyen, akár olyan eszközökkel. A jóisten menekítse meg ezt a nemzetet 
attól, hogy önök még egyszer felhatalmazást kapjanak jövőre, mert ha ez megtörténik, 
a legdurvább állampárti időszak köszönt be újra, ebben teljesen biztos vagyok. Ebből 
a javaslatból látszik az, hogy Orbán Viktor miniszterelnök úr addig harcolt egy 
diktatúra ellen, míg nagy igyekezetében ki nem épített egy másikat. A politikai célú 
bebörtönzéseket, a politikai célú fizikai megsemmisítéseket leszámítva önök minden 
eszközt bevetnek. De hozzá kell tennem az első két mondathoz, hogy egyelőre még. 
De ha önök még egyszer, bármilyen típusú, akár feles vagy bármilyen 
felhatalmazáshoz jutnának - meggyőződésem, hogy nem fognak, de ha mégis 
jutnának -, akkor ez csak egy szerény kezdet lenne. Ez csak egy szerény kezdet lenne 
abban a sorban, hogy hogy kell mindent tönkretenni és eltörölni, ami önöknek éppen 
nem tetszik. Miért nem indítottak polgári peres eljárásokat, ha nem tetszik a Jobbik 
óriásplakát-kampánya? Ha nem igaz az, ami ezeken a plakátokon látható, akkor 
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megvannak a már meglévő polgári jogi eszközök ahhoz, hogy akár a miniszterelnök 
úr, vagy a másik három személy, aki a plakátokon látható, megfelelő elégtételt kapjon 
akár vagyoni, akár nem vagyoni tekintetben.  

Ilyen polgári peres eljárás a legjobb tudomásom szerint a mai napig nem 
indult, nem került sor ilyen eljárásra. Elnézést kérek, de józan paraszti ésszel 
végiggondolva (Dr. Vas Imre: Lehet, még csak az idézést nem kézbesítették!), ha 
bármelyikünket ilyen szintű sérelem ér jogtalanul, abban a pillanatban megpróbálunk 
jogszerű, reményeink szerint nyilván jobb esetben jogszerű eszközökkel elégtételt 
venni. A jog eszközeit felhasználva, de nem a jogalkotás eszközeit! Magukat kergették 
ebbe a helyzetbe, tisztelt képviselőtársaim. Olyan hét évet tudnak maguk mögött, 
hogy kivívták ezzel ezt az óriásplakát-kampányt. Ezért az óriásplakát-kampányért, 
hogy ez létrejöhetett, vagy létre kellett hogy jöjjön, főleg az a négy személy felelős, aki 
ezeken a plakátokon látható. Ha másként viselkedtek volna, ha másként álltak volna a 
társadalomhoz és az úgynevezett parlamentáris demokráciához, valószínűleg nem 
vagy nem ilyen plakátkampányra került volna sor. 

Tegyék a szívükre a kezüket, legyenek őszinték, játszanak nyílt lapokkal, amúgy 
is már messziről ordít, látszik, hogy mire megy ki a játék, mondják azt, hogy nem 
tetszik az óriásplakát és valahogy minél hamarabb, még mielőtt a jogi értelemben vett 
kampány is elkezdődik a következő választásokkal kapcsolatban, eltüntessenek 
mindent, elhallgattassanak, kiradírozzanak minden ellenzéki hangot és ellenzéki 
törekvést. Erről szól a történet, semmi másról. Az összes többi csak mese. Rablómese, 
meg jogi indoklás köntösébe bújtatott hazugságáradat. Semmi más.  

Tényleg én is nagyra tartom Répássy Róbert szakmai tudását, nagyon 
sajnálom, hogy bevitték ebbe a sűrű erdőbe. Remélem, hogy legalább ő kitalál belőle. 
Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a bizottság tagjait, ki kíván még szólni. 

(Vigh László jelentkezik.) Vigh László képviselő úrnak adok szót. 
 
VIGH LÁSZLÓ (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Kicsit sajnálom a 

Jobbikot, mert elkezdtek egy… (Apáti István: Ne sajnálj te minket!) 
Végighallgattalak! Elkezdtek egy országos plakátkampányt és azt vették észre, hogy a 
népszerűségük semmit nem emelkedett. (Dr. Vas Imre: Csökkent!) Azt látják, hogy 
több százmillió forintot beleöltek… (Dr. Vitányi István: Nem ők! Simicska!) 
Pontosabban nem ők, hanem az őket támogató milliárdosok. Több százmilliót 
beleölnek a kampányukba és semmit nem emelkedik a Jobbik népszerűsége. (Dr. 
Staudt Gábor: Laci, ne aggódj! Ne aggódj!)  

Azt gondolom, hogy ez a törvény arról szól, hogy egyforma esélyeket adjunk 
minden pártnak. (Dr. Staudt Gábor: Hogyne!) Arról szól, hogy milliárdosok ne 
szóljanak bele a választásba, sem Soros, sem Simicska. (Nagy zaj, derültség az 
ellenzéki képviselők részéről.) Nagyon méltatlan, hogy legutóbb, amikor a 
miniszterelnök úr felszólalt a parlamentben, a Jobbik képviselője támadást intézett 
Magyarország ellen. Erről kellene beszélni, arról, hogy ezek az akciók, amelyeket a 
Jobbik elkezd, semmit nem hoznak a népszerűségeteken, a népszerűségükön. 
Úgyhogy ez a törvény, úgy gondoljuk, esélyegyenlőséget teremt, ez a törvény 
megteremti azt, hogy minden párt egyforma kondíciókkal induljon. Köszönöm a 
megtisztelő figyelmüket. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Staudt Gábor jelentkezett. 
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DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik), a bizottság alelnöke: Köszönöm. Vigh László 
bebizonyította, hogy ugyanúgy nem olvasta el ezt a javaslatot, ahogy Balczó Zoltán 
felszólalását nem hallgatta meg. (Vigh László: De igen!) Vagy ha meghallgatta (Apáti 
István: Nem értette!), akkor nagyon sajnálom, hogy egy perc lényegét nem érti meg. 
Egy perc, nem bonyolult, az emberek számára érthető volt. Úgy tűnik, hogy az 
emberek felfogásának átlag szintjét egy fideszes képviselő nem éri el. Ön akkor 
annyira buta, hogy nem értette meg (Vigh László: Szégyelld magad!), hogy Balczó 
Zoltán miről beszélt. 

 
ELNÖK: Képviselő úr, visszautasítom ezt a megjegyzést! 
 
DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik), a bizottság alelnöke: Jobb, mintha ő utasítaná 

vissza. Jó, rendben van. (Apáti István: Muppet Show!) Igen. Tényleg nem szeretnék 
személyeskedni, de ha valaki ilyen szintű felfogásról tesz tanúbizonyságot, akkor az 
embernek nehéz megállnia. 

De visszatérve a szakmai érvekre, elhangzott, hogy az önkormányzat és az 
állam nem támogathat pártokat. Ez így is van. Nagyon helyes is. De az önkormányzat 
és az állam által többszörösen túlárazott közbeszerzéseken a haveroknak juttatni 
ezeket a közbeszerzéseket, az frankó, ugye? És ezeket a pénzeket vissza lehet forgatni! 

 
ELNÖK: Képviselő úr, maradjunk a törvényjavaslatnál! 
 
DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik), a bizottság alelnöke: Ezt mondta Vas Imre. 

Önkormányzati, állami pénzeket nem lehet a pártoknak juttatni. Erre mondtam, hogy 
ez igaz (Dr. Vas Imre: Így van!), de a közbeszerzéseknél ezt meg lehet tenni. (Dr. Vas 
Imre: Ezt nem mondtam!) Nyilvánvalóan a pénzek befolynak és az egyenlő pálya, 
egyenlő esély úgy igaz a Fideszre, hogy könnyen tud gazdálkodni, bármit, ahogy 
mondtam, százszoros bérleti díjat is bármire ki tud fizetni.  

Tudják, ha már a sajtó is itt van, és nem nekünk kell megmagyarázni, 
hozzáteszem, hogy félelem szagot érzünk a Fidesz környékén. Félelem szagot érzünk, 
ami nem baj, de ilyen előterjesztésekkel nem kellene így lebuktatni önmagukat, hogy 
ennyire rettegnek, ennyire félnek bármilyen ellenvéleménytől, bármilyen 
ellenhangtól. Van is mitől egyébként, ezt el kell mondanom. 

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

Bizottság! Igazán nem tisztem megvédeni a Jobbikot, sőt nem is akarom, de a fideszes 
képviselőtársam, Vigh László olyan mondatokat mondott, amelyek, azt gondolom, 
mindenképpen kiverik a biztosítékot abból a szempontból, hogy ki kit támogat. 
Pontosan önöknél vannak azok a multi cégek és személyek, akik támogatják nagyon 
sokszor az önök kampányait. Erről nem is lehet vitatkozni, azt gondolom, és így 
szemtől szembe másokra mutogatni, az nem szép dolog. A Magyar Szocialista Párt 
nem hajlandó beleszállni ebbe a vitába, ezért én a szavazásban sem veszek részt. 
Köszönöm szépen. (Dr. Vitányi István: Nincs felhatalmazás vagy mi?) 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Apáti képviselő úr jelentkezett. 
 
APÁTI ISTVÁN (Jobbik): Köszönöm szépen. Először is térjünk már vissza az 

állami hirdetéshelyekre, plakáthelyekre, egyáltalán bármilyen bújtatott vagy nyílt 
önkormányzati, vagy állami finanszírozásra. Egyébként abban az esetben, maradjunk 
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az önkormányzatoknál elsősorban, ha egy önkormányzat akár parlamenti, akár 
parlamenten kívüli pártok számára azonos, egyenlő feltételekkel biztosít például 
helyiséget bármilyen rendezvény megtartásához, vagy bármilyen jellegű politikai 
tevékenység kifejtéséhez, akkor, úgy hiszem, annak az önkormányzatnak a háza elejét 
nem érheti szó, hiszen az esélyegyenlőség szabályait betartotta. Egyébként ez 
jellemzően - csak Vas Imrének mondanám - a különböző önkormányzati 
rendeletekben, főleg a helyiségek bérbeadásánál jelentkezik. Jellemzően az a szabály, 
hogy évente egy rendezvény, például lakossági fórum megtartásához díjmentesen 
biztosítanak helyiséget. Jellemzően, nem mondom, hogy mindenhol. Ahol én 
megfordulok, általában ott ez van. (Dr. Vas Imre: Ez nem törvényes!) Saját 
tapasztalatokat tudok mondani. Viszont ha adott településen, adott önkormányzatnál 
egy évben egynél több rendezvényre kerül sor, helyiségbérletre valószínűleg szükség 
van, akkor egyenlő feltételekkel kapják meg a pártok. Én ebben így első hallásra 
jogilag nem látok kivetnivalót.  

Másrészt: annak kapcsán, amit Vigh képviselő úr elmondott, nem akartam 
továbbfűzni ennek a vitának a fonalát, de muszáj, mert elérte az ingerküszöbömet. 
(Dr. Vitányi István: Elég alacsony!) Képviselő úr, az egy elég szélső baloldali, 
mondhatni bolsevik nézőpont és módszertan, hogy alaptalanul vádolom a politikai 
ellenfelemet azzal, amit én napi szinten elkövetek. Mert erről szól a történet. Hát, 
álljunk már meg egy pillanatra! Valóban van olyan magyar politikai szereplő, akiből 
Soros György embert csinált és kitaníttatta. Valóban van olyan magyar politikai 
szereplő, akiből miniszterelnököt csinált. Csak ezt a magyar politikai szereplőt nem 
Vona Gábornak, hanem Orbán Viktornak hívják. Hoppá! (Dr. Vitányi István 
közbeszólása.) Elnézést! Tehát amikor sorosoznak és simicskáznak, akkor ne legyen 
már annyira rövid az emlékezetük sem Simicska Lajos, sem Soros György kapcsán. 

Még csak egy mondatos kitérő! Jó lesz befejezni az árnyékbokszot szerintem 
Soros György kapcsán. Ha Soros Györgyre igazak azok a vádak, amelyeket felhoztak, 
szerintünk is nagyon sok valóságalapja van ezeknek a kritikáknak, akkor Soros 
György ellen büntetőeljárás megindításának van helye és körözést kellene kiadni 
ellene. (Elnök: Képviselő úr!) Azért nem teszik, mert valójában félnek tőle, gyávák. 
(Elnök: A tárgyra kell térni!) Rendben. Tehát az alap őszinteséget hiányolom. Igen, 
meg akarunk fojtani mindenkit, tönkre akarunk tenni mindet, el akarunk hallgattatni 
mindenkit, le akarunk radírozni minden reklámfelületet. Ahogy Staudt Gábor az 
előbb utalt rá, önök olyan futballmeccseket szeretnének lejátszani, ahol önök 11-en 
mennek fel a pályára a meccs elején, az ellenfél csak 8 emberrel, ahol a les szabály 
csak az ellenfélre vonatkozik, önöknek minden találata kettőt ér, az ellenfél kapuja és 
az önök kapujának mérete csak az önök javára szólhat, a pálya csak az önök javára 
lejt, a bíró szabálytalanságot csak az ellenfél kárára állapíthat meg és narancssárga 
mezben fut ki a bíró, de nem azért, mert holland. Ehhez mi nem fogjuk adni a 
nevünket, madárnak ne nézzük már egymást! Legyen egy alapvető korrektség, egy 
minimum alá azért nem megyünk le. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Kérdezem a bizottságot, ki kíván szólni. (Több képviselő 

jelentkezik.) Vas Imre alelnök úr kért szót előbb és utána adok szót Vigh Lászlónak. 
 
DR. VAS IMRE (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen. Apáti 

képviselő úrnak csak annyit, hogy ha egy önkormányzat azonos feltétellel ad bérbe, de 
az nem piaci ár, akkor az nem törvényes jelenleg sem. Akár egy-egy rendezvényre, és 
ilyen rendeletet egyébként, ha jól emlékszem, 2011 óta nem lehet hozni. Valószínűleg 
azért van a képviselő úr elmaradva (Dr. Staudt Gábor: A lényeget megragadtad!), 
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mert régen dolgozott. (Apáti István: Az önkormányzatok vannak elmaradva, Imre, 
nem én!) 

A másik: Orbán Viktorból a választók jóvoltából lett háromszor… 
 
ELNÖK: Ezt hagyjuk abba, jó! 
 
DR. VAS IMRE (Fidesz), a bizottság alelnöke: …miniszterelnök. És a 

törvényjavaslatnak nem az a feltétele, hogy mást leradírozzon, hanem pontosan az a 
célja, hogy egyenlő feltételeket teremtsen. Ez tűnik ki a törvény szövegéből is és a 
szellemiségéből is. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Vigh László képviselő úrnak adok szót. 
 
VIGH LÁSZLÓ (Fidesz): Nagyon sajnálom a Jobbikot, hogy ennyire fájt nekik 

az igazság. (Dr. Staudt Gábor: Ne rontsd tovább a helyzetet, Laci!) 
 
ELNÖK: Kérdezem a bizottságot, hogy van-e még valaki. (Senki sem 

jelentkezik.) Nincs. Szél Bernadett képviselő asszony jelentkezett, és mivel úgy szól a 
házszabály, hogy a frakcióvezető meghatározza, a frakció nevében ki szólal meg - 
tudniillik Hadházy képviselő úr is jelentkezett -, ezért Szél Bernadettnek adok szót, 
mert ő jelentkezett először. Jól emlékszem? 

 
DR. SZÉL BERNADETT (LMP): Nincs bátorságom önnel ezzel kapcsolatban 

vitába szállni, mert nem én vezetem a jegyzőkönyvet, önök látták, hogy ki jelentkezett 
először. De mi az akadálya, hogy mind a ketten megszólaljunk? Én nem értem! (Dr. 
Staudt Gábor: A demokrácia!) 

 
ELNÖK: Az, hogy a frakcióvezető által megnevezett személynek köteles a 

bizottság elnöke szót adni. Én abból következtetek, hogy Szél Bernadett a 
frakcióvezető jelentkezett, akkor nyilván saját magának kér szót. Hadházy képviselő 
úr hozzászólásáról a bizottságnak döntenie kell. Az ön hozzászólását lehetővé tenni 
házszabályi kötelességem. Megadom a szót önnek. 

 
DR. SZÉL BERNADETT (LMP): Jó, akkor én úgy értelmezem, hogy a bizottság 

dönteni fog arról, hogy Hadházy Ákos hozzá tud-e szólni. (Dr. Répássy Róbert: Így 
van!) Nagyon köszönöm. 

Itt már megint egy névre szóló törvényjavaslattal állunk szemben, de most már 
két név is van benne, Simicska Lajos és a Jobbik neve is felsejlik. Egyébként ez egy 
fideszes szokás, hogy elkezdtek önök úgy törvényeket hozni, hogy névre szólóak 
legyenek. Ez a demokrácia teljes megcsúfolása. Leginkább egy francia királyi udvarra 
emlékeztet engem, ahogy önök megpróbálják a törvényeket hozni. Úgy csinálnak, 
mintha rend lenne és demokrácia ebben az országban, közben pedig messze nincs, 
mert ha az lenne, nem névre szólóan hoznák a törvényeket, hanem gondoskodnának 
arról, hogy tényleg átlátható legyen a pártfinanszírozás, a párttörvény és a 
kampányokkal kapcsolatban a pénzek áramlása. Ezt a Fidesz az elmúlt hét évben 
mind nem csinálta meg, ehelyett most az történt, hogy ide ráncigálnak egy olyan 
törvényjavaslatot, amiről lesír, hogy önöknek az az elképzelésük, hogy az egyik 
ellenfelüket megpróbálják nehezebb helyzetbe hozni. 

Teljesen nyilvánvaló, ha valaki átolvassa ezt a törvényjavaslatot, hogy itt egy 
olyan konstrukciót tettek le, amely ebben a formájában, ahogy kodifikálva van, 
egyedül a Fidesznek kedvez, mert állami pénzből történő finanszírozásnál egy cseppet 
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sem fog számítani, hogy mennyi a listaár vagy mennyi a piaci ár, ellenben az fog ebből 
következni, ha ezt önök megszavazzák az erőfölényükkel visszaélve, hogy az 
állampolgároknak a kampányolás többe fog kerülni mint eddig, és az ellenzéknek 
pedig még kevesebb plakát kihelyezésére lesz lehetősége. (Apáti István: Ez a lényeg!) 

Egyébként, ha már ilyen őszinteségi rohamuk van és ennyire fontos önök 
számára az átláthatóság, akkor jó lenne, ha nemcsak a plakátokra gondolnának, 
hanem mondjuk más dolgokra is, mert akkor el tudnám hinni, hogy fontos önöknek a 
választások tisztasága. Kezdjék például a CÖF-fel. A CÖF-plakátok és egyéb ál civilek 
kivédésével. Teljesen nyilvánvaló, hogy önök outsource-olják a piszkos munkát egy ál 
civil szervezetnek. Világosan láttuk, hogy nem a Fidesz vállalta fel azt, hogy az 
ellenzéket ellehetetlenítő személyeskedő plakátjait kihelyezze, hanem odaadták a 
CÖF-nek, hogy végezze el a Fidesz helyett ezt a negatív játszmát, a kampánynak ezt a 
negatív részét.  

Be fogunk adni egyébként módosító javaslatot. Ha ki akarják védeni azt, hogy a 
különböző ál civil szervezetek besegítsék a saját kampányukat, kedves fideszes 
képviselők, akkor gondoskodjanak arról, hogy a különböző önálló plakáthelyeken 
csak a jelölőszervezet, illetve csak a jelölt helyezhessen ki olyan plakátokat, olyan 
információkat, amely a választások kimenetelét befolyásolhatja. Ha ezt a kiskaput 
bezárják, picit közelebb kerülünk ahhoz, amit mondjuk egy átlátható kampánynak 
lehet nevezni. Mondom én, persze, az LMP képviseletében, amely az egyetlen párt 
volt 2014-ben, aki takkra pontosan minden fillérről el tudott számolni a 
választásokkor. Mindenki másnál találtak visszásságokat azok a civil szervezetek, akik 
átnézték a kampányköltéseket. Most ezeket a szervezeteket is el akarják lehetetleníti, 
mondván hogy ők biztosan külföldről finanszírozott szervezetek. 

Egyébként jó lenne abbahagyni ezt az alakoskodást és ezt a fajta nagyképű 
stílust. Amíg önöknek a hátuk mögött ott van a CÖF, amely a piszkos munkát elvégzi 
a kampányban, nincs arra jogosultságuk, hogy bármelyik másik ellenzéki pártnál 
megpróbáljanak a választások tisztaságára hivatkozva bármit is visszavenni. Van egy 
ilyen régi magyar mondás, hogy mindenki sepregessen a saját háza előtt. Kezdjen el a 
Fidesz a saját háza előtt rendet rakni, tegye rendbe a saját kampányfinanszírozását, a 
saját pártfinanszírozását és utána próbálja megregulázni az ellenzéket. Mert az a 
helyzet, hogy önökhöz képest, ha lopásról meg kampányfinanszírozásról van szó, mi 
mórickák vagyunk, mert önök nagypályán csinálják, amíg az ellenzéknél a legkisebbet 
is megpróbálják levenni. 

A helyzet az, hogy nekem tényleg nem tisztem bármelyik ellenzéki párt 
kampányába beleszólni, viszont azt mélyen elítélem, hogy önök saját magukkal 
kapcsolatban az alapvető játékszabályokat nem tartják be, az ellenzéknél pedig az első 
szóra ugranak. Ez egy olyan felfordult világot eredményez, amelyben, azt gondolom, 
joggal mondják a magyar emberek azt, hogy kifordul a gyomruk a politikától. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Két képviselő is jelentkezett, akik esetében a szó 

megadásáról a bizottságnak kell dönteni. Az első Demeter Márta képviselő asszony. 
Kérdezem a bizottság tagjait, ki támogatja, hogy Demeter Mártának szót adjak. 
(Szavazás.) Három igen szavazat. (Dr. Szél Bernadett: Gyávák! - Demeter Márta: Ez 
szép! Külön gratulálok!) Ki az, aki nem? (Demeter Márta: Ez nem törvényalkotás!) 
Öt nem szavazat. Ki az, aki tartózkodott? (Szavazás.) Egy tartózkodás mellett nem 
adok szót. (Demeter Márta közbeszólása.)  

Szeretném a hallgatóságként jelenlévő képviselők figyelmét is felhívni, hogy az 
illetéktelen közbeszólás a terem elhagyására való felkérést indítványozhatja. 
(Hadházy Ákos: Őrség!) Az a kérésem, hogy maradjunk a diplomáciai (Hadházy 
Ákos: Hívja az őrséget!) eszközök mellett. És kérem valamennyi képviselőt, hogy ha 
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szót akar kérni, akkor jelentkezzen és szót fog kapni (Hadházy Ákos: Most mondta, 
hogy nem kap!), ha bizottsági tag.  

Következik a szavazás. Hadházy képviselő úr is jelentkezett. Kérdezem a 
bizottságot, ki támogatja, hogy Hadházy képviselő úr szót kapjon. (Szavazás.) 
Megállapítom, hogy 3 igen szavazat. (Demeter Márta: Szégyen!) Ki nem támogatja? 
(Szavazás.) Hat nem szavazat. Ki tartózkodott? (Szavazás.) Egy.  

Tisztelt Bizottság! (Dr. Szél Bernadett jelentkezett.) Nem adok ismételten szót, 
azon túl vagyunk. (Dr. Szél Bernadett: És a házszabály?) Azon túl vagyunk, képviselő 
asszony. (Zaj, Dr. Szél Bernadett, Demeter Márta, Hadházy Ákos közbeszólásai. - 
Apáti István: Túl a csúcson!) Tisztelt Bizottság! Eljutottunk odáig, hogy határozatot 
hozunk. De, bocsánat, az előterjesztőnek reagálni kell, választ kell adni. 

Dr. Répássy Róbert reflexiói 

DR. RÉPÁSSY RÓBERT (Fidesz) előterjesztő: Köszönöm szépen. Tisztelt 
Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Sok minden elhangzott, aminek nem volt semmi köze 
ehhez a javaslathoz. Azokra nem szeretnék reagálni.  

Viszont a törvényjavaslat az én meggyőződésem szerinte teljesen összhangban 
van az Alaptörvénnyel. (Derültség az ellenzéki képviselők között. - Apáti István: Nem 
neveted el magad?) Tekintettel arra, hogy a médiára vonatkozó hasonló szabályokat 
az Alkotmánybíróság megvizsgálta, sőt a Velencei Bizottság is megvizsgálta és nem 
talált kivetnivalót azokban a szabályokban, amelyeket analógiaként ez a javaslat is 
alkalmazna. Tudniillik az esélyegyenlőség biztosítására a választási médiakampány, 
médiahirdetések kapcsán már egyszer az Országgyűlés megalkotta ezeket a 
szabályokat. (Apáti István: De az más helyzet!) Ezekben, ahogy mondtam, 
semmilyen alaptörvény-ellenesség nem volt, pedig ott is a kereskedelmi médiumokra 
tartalmaz szabályt. (Dr. Staudt Gábor: A választási kampányra vonatkozik!) A 
kereskedelmi médiumokra tartalmaz szabályozást a választási eljárási törvény. Ezért 
ennek nincs jelentősége, mert annak van jelentősége, kizárólag annak van 
jelentősége, hogy a választói akarat, a politikai akarat befolyásolására alkalmas 
hirdetésekről rendelkezik az Országgyűlés és ezeket a hirdetéseket úgy szabályozza, 
hogy egyébként mindenki ugyanazokkal a feltételekkel juthat hozzá a hirdetésekhez 
és mindenki, minden hirdető vagy hirdetésszervező ugyanazokat a feltételeket köteles 
biztosítani. 

Szeretnék mindenkit megnyugtatni, hogy nemcsak a politikai pártokra 
vonatkozik a bevezetni kívánt szabályozás, mert a javaslat szerint a párt érdekében, 
vagy egyébként a választói akarat befolyásolására, vagy annak megkísérlésére 
alkalmas politikai üzenetet közvetítő falragaszokra vagy feliratokra vonatkozik. Tehát 
mindenkire vonatkozik, aki párt érdekében, vagy egyáltalán a választói magatartás 
befolyásolására, választói akarat befolyásolására kíván hirdetéseket közzétenni. 
Úgyhogy nyugodjanak meg azok, akik az előbb számon kérték, hogy ez nem 
vonatkozik egyes civil szervezetekre. Tévednek, ez a javaslat mindenkire vonatkozik. 

Ahogy említettem, az Állami Számvevőszék vizsgálati hatásköre ebben a 
kérdésben már régóta bevezetett, hosszú múltra visszatekintő szabály. Valóban, 
ahogy Rubovszky elnök úr felhívta ezt a szabályt, korábban számos vita alakult ki 
abból, hogy tiltott pártfinanszírozásnak minősített az Állami Számvevőszék 
kedvezményes igénybevételt megállapító határozatokat, tehát tiltott pártfinanszírozás 
nemcsak úgy valósulhat meg, hogy effektíven pénzösszeget biztosítanak valakinek a 
rendelkezésére, hanem kedvezmény formájában is megvalósulhat.  

Amit Staudt képviselő úr mondott, sok dolgot mondott, de az, amire válaszolni 
szeretnék, az az, hogy tisztelt képviselő úr, éppen az a különbség a burkolt 
pártfinanszírozás, azaz jogellenes pártfinanszírozás és a legális pártfinanszírozás 
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között, hogy lehet egy pártot úgy is támogatni, hogy a pénzösszeget biztosítja valaki 
rendelkezésére és lehet burkoltan támogatni úgy, hogy kedvezményesen biztosít 
számára hirdetési felületet. Ezt a kiskaput zárja be ez a törvényjavaslat, és a jövőben 
mind a burkolt pártfinanszírozás, mind a korrupció kockázata ezáltal csökkenhet. 
Nem állítom, hogy nincsenek még korrupciós kockázatok, mert nagyon sok minden 
szóba került megint csak (Demeter Márta: Százmilliárdok mennek el!), 
természetesen vannak korrupciós kockázatok az egész politikai közéletben, de 
legalább a választási kampányok reklámszabályai tiszta, átlátható, egyenlő 
viszonyokat fognak teremteni, ha elfogadják ezt a törvényt. Köszönöm szépen a szót. 

Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Határozathozatal következik. Kérdezem a 
bizottságot, ki támogatja a törvényjavaslat tárgysorozatba vételét. (Szavazás.) Hét 
igen szavazat. Ki nem támogatja? (Szavazás.) Két nem szavazat. Ki tartózkodott? 
(Senki sem jelentkezik.) Teleki képviselő úr jelezte, hogy nem kíván részt venni a 
szavazásban. (Teleki László igent int.) 

A honosítási okiratok személyi azonosítóval történő visszaélések 
kiküszöböléséről szóló törvény címmel benyújtott T/14286. számú 
törvényjavaslat 
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

Tisztelt Bizottság! Megint egy házszabályi problémával találkozunk a b. 
pontnál, tudniillik Szabó Timea képviselő asszonytól ismét kaptam egy kérést, hogy 
vegyem le a mai napirendről a törvényjavaslatát, mert nem tud megjelenni. 
Szeretném hangsúlyozni, hogy a házszabály egy alkalommal ad erre lehetőséget. Azon 
az alkalmon túlvagyunk, nem tudunk mást csinálni, minthogy az előterjesztő 
távollétében kell letárgyalnunk a törvényjavaslatot. (Telefoncsörgés hallatszik. - Dr. 
Staudt Gábor: Vörösvonal! Fel kellene venni!) Tehát nincs előterjesztőnk. A 
törvényjavaslat száma 14286., a honosítási okiratok személyazonosítóval történő 
visszaélések kiküszöböléséről szóló törvényjavaslatról van szó. Kérdezem, ki kíván 
hozzászólni. (Senki sem jelentkezik.) Jelentkezőt nem látok.  

Kérdezem, ki támogatja a törvényjavaslat tárgysorozatba vételét. (Szavazás.) 
Megállapítom, hogy 3 igen szavazat. Ki nem támogatja? (Szavazás.) Hét nem 
szavazattal a törvényjavaslatot a bizottság nem vette tárgysorozatba. 

A kiemelt közbizalmat igénylő tisztségek betöltéséről szóló T/15042. 
számú törvényjavaslat  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

Most a szóban kért módosításnak megfelelően a kiemelt közbizalmat igénylő 
tisztségek betöltéséről szóló 15042. számú törvényjavaslat tárgysorozatba vételéről 
tárgyalunk. Az előterjesztő Demeter Márta képviselő asszony. Tisztelettel köszöntöm 
a képviselő asszonyt. Kíván hozzászólni előtte? (Demeter Márta: Igen.) Igen. 
Megadom a szót. Tessék parancsolni! 

Demeter Márta szóbeli kiegészítése 

DEMETER MÁRTA (MSZP) előterjesztő: Köszönöm, elnök úr. Tisztelt 
Képviselőtársaim! Ez a törvényjavaslat egészen pontosan arról szól, hogy a 
nemzetbiztonsági szolgálatok és a politika viszonyát, azt a fajta kuszaságot, amit 
láttunk az elmúlt időszakban, valamelyest próbálja meg kiküszöbölni és rendezni. 
Legfőbb pontja ennek az, hogy a szolgálatok, illetve a politikai szereplők ne tudjanak 
oda-vissza egymásra befolyásolóan hatni. Ezt egy törvénycsomag részeként szeretném 
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előterjeszteni. Emellett, hogy a politikát és a szakmát szét kell választani ezen a 
területen is, természetesen szükség lesz egy megfelelő szakmai ellenőrzés 
kialakítására, egy független szakmai ellenőrző testület felállítására, illetve a politikai 
ellenőrzés rendszerének újragondolására. A jövőben fognak találkozni ezekkel a 
javaslataimmal is. 

Ez a törvény arról szól, hogy bár nagyon sokat foglalkozunk az állambiztonsági 
múlt feltárásával, nagyon helyesen, több pártnak is volt ezzel kapcsolatban konkrét 
javaslata, csak úgy az LMP-nek, mint a Jobbiknak is, ám, az állambiztonsági múlt 
feltárásával egyidejűleg nagyon fontos, azt gondolom, beszélnünk az 1990 utáni 
időszakról is. Mindenképpen garanciákat kell adnunk a társadalomnak arra nézve, 
hogy csak olyan személyek tölthetnek be kiemelt közbizalmat igénylő tisztségeket, 
akik nem állnak kapcsolatban nemzetbiztonsági szolgálatokkal és nem működnek 
együtt azokkal. 

Tehát a következő feltételeket szabná a törvényjavaslat: a kiemelt közbizalmat 
igénylő tisztséget csak úgy lehessen betölteni, ha valaki a nemzetbiztonsági 
szolgálatok személyi állományába tartozott, illetve ha a nemzetbiztonsági 
szolgálatokkal titkosan együttműködött 1990 után, hogy ennek az együttműködésnek, 
illetve jogviszonynak a befejezésétől számított minimum 8 év lenne az első alkalom, 
amikor egyáltalán bárki közülük jelöltté válhatna. Ilyen például a köztársasági elnöki 
tisztség, az országgyűlési képviselői, a kormány tagja tisztség, így a miniszterelnöki 
tisztség is, a legfőbb ügyész, a Nemzeti Választási Bizottság tagja és még sorolhatnám, 
megtalálják a törvényjavaslatban. Azt gondolom, megfelelő garanciákat adna a 
társadalom számára, ha egy ötfős független testület, bizottság állna fel a jelöltek 
személyének vizsgálatára és ők természetesen a tisztség betöltését megelőzően 
véleményeznék, hogy valaki alkalmas-e ennek a tisztségnek a betöltésére. 

Egy példát még kiemelnék. Bizonyára emlékeznek a rendszerváltást követően 
mind az UD Zrt. ügyre, mind a Defend-ügyre, mind a Nyírfa-ügyre és sajnos 
sorolhatunk több esetet is, amelyek már bizonyították, hogy szükség lehet egy ilyen 
törvényjavaslatra. Természetesen nem tudjuk, mert nincs jelenleg ilyen kizáró ok 
vagy nem történik ennek feltárása, hogy napjainkban hogyan néz ki a helyzet. 
Amennyiben a törvényjavaslat elfogadásra kerül, nemcsak a következő jelöltek 
megválasztására vonatkozik, hanem a jelenleg regnáló és tisztségben lévő felsorolt 
tisztségekre, csak úgy a miniszterelnök esetében, mint a köztársasági elnök, vagy az 
országgyűlési képviselő, vagy az egyéb tisztséget betöltők esetén. 

Kérem, hogy támogassák ezt a javaslatot. Azt gondolom, hogy ez azonos 
fontosságú azzal, hogy ténylegesen az állambiztonsági múlt nyilvánosságát és a 
feltárását el lehessen végezni. Ugyanilyen fontos az, hogy foglalkozzunk a jelen idővel, 
hiszen semmiképp nem jó, ha a szolgálatok és a politikusok vice versa befolyással 
bírnak egymásra, vagy olyan információval rendelkezhetnek egymásról, amely 
zsarolhatóvá tesz személyeket. Azt gondolom, az ország érdeke, hogy ne történhessen 
ilyen. Köszönöm szépen. 

Hozzászólások 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Répássy képviselő úrnak adok szót. 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT (Fidesz): Köszönöm a szót. Tisztelt Bizottság! Tisztelt 

Képviselő Asszony! Zavarba ejtő a javaslata. Azért zavarba ejtő, mert először azt 
hittem, hogy elírta az évszámokat, amelyeket határvonalként meghúzott. (Demeter 
Márta nemet int.) De kiderült számomra is, hogy nem azt tartja problémának, ha 
valaki 1990 előtt működött együtt az állambiztonsági szolgálatokkal, hanem azt tartja 
problémának, ha valaki 1990 után működött együtt. (Demeter Márta: Mind a kettőt!) 
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Problémaként látja ezt. Ez egyfajta követő összeférhetetlenség, tehát egy bizonyos 
tisztség betöltését korlátozná, ha valaki a múltban nemzetbiztonsági, tehát 
titkosszolgálati személy volt, vagy pedig azzal titkosan együttműködő személy. De egy 
ilyen követő összeférhetetlenségnek nagyon komoly alkotmányos indokai kell hogy 
legyenek. Én sem a szóbeli, sem az írásbeli indoklásában nem látom azt az okot, 
amely miatt, valakit kizárhatnak az ön törvényjavaslatában 21 pontban felsorolt 
közjogi tisztségek betöltéséből azért, mert nyolc vagy 7 évvel korábban titkosszolgálati 
dolgozó volt, vagy ahogyan ön fogalmaz, a szolgálatokkal titkosan együttműködő 
személy. Ebbe nem is akarok belemenni, mert annyira ismerem az ön eddigi 
képviselői tevékenységét, hogy nyilván jobban tudja, hogy a nemzetbiztonsági 
szolgálatokkal titkosan együttműködő személyt milyen körülmények között lehet 
egyáltalán leleplezni, mert ez bizonyos fokig aggályos. Tehát nem tudjuk, hogy a 
nemzetbiztonsági szolgálatokkal titkosan együttműködő személyről hogyan derülne 
ki, hogy ő valóban együttműködött a nemzetbiztonsági szolgálatokkal, mert ez 
minimum minősített adat. Minimum minősített adat, amiről beszélünk, de ennek 
nagyon súlyos alkotmányos indokát kell hogy adjuk, ha mégis úgy gondolja, hogy ezt 
a személyi kört, tehát akik titkosszolgálatnál dolgoztak, ki kellene zárni a politikai 
közéletből. Sőt, egyébként nemcsak politikai közéletből, hiszen a felsoroltak között 
van néhány olyan tisztség, amely nem politikai, hanem pusztán állami tisztség. Én 
nem látom ezt az alkotmányos indokot.  

Ön azt mondja, az indoklásban olvastam, hogy voltak ilyen esetek, vagy hogy 
ez a gyanú felmerült. De önmagában ez nem elég ahhoz, hogy kompletten, az összes 
hivatásos nemzetbiztonsági tisztet kizárjuk, még egyszer mondom, nem a politikai 
közéletből, vannak állami tisztségek, nem csak politikai tisztségek. Például egy falusi 
alpolgármester, ilyen is van benne. (Dr. Vas Imre: Alpolgármester?) 
Alpolgármesterek benne vannak. Vagy ismert az a gyakorlat, hogy hírszerző tiszteket, 
általában magas rangú hírszerző tiszteket a diplomácia alkalmaz nagyköveti 
pozíciókban. Ez a rendszerváltás óta Magyarországon is, de bármely más országban 
megfigyelhető, hogy hírszerző tisztek nagyköveti pozíciókat töltenek be azért nyilván, 
mert olyan külpolitikai felkészültséggel rendelkeznek, amit adott esetben lehet 
használni. 

Összefoglalva tehát azért zavarba ejtő a javaslat, mert szerintem elhibázta a 
személyi kört, nem a ’90 utáni, hanem a ’90 előtti nemzetbiztonsági, vagy akkori 
nevén állambiztonsági személyek okozhatnak problémát a politikai közéletben. 
Hozzáteszem, hogy az meg már olyan régen volt, hogy az 1990 előtti 
nemzetbiztonsági személyek… (Zaj az ellenzéki képviselők között.) Igen olyan régen 
volt, hogy 27 év múlva… Nézze, amit most mondok, a „régen volt” nem egy politikai 
vagy történészi minősítésű, hanem jogi értelemben olyan régen volt, hogy nehéz őket 
kizárni a politikai közéletből. Már számos alkalommal kifejtettem hasonló 
törvényjavaslatoknál, hogy még a rendszerváltás utáni első évtizedben ez valószínűleg 
az alkotmányosság mércéjét elérte volna, bár megjegyzem, hogy az Alkotmánybíróság 
mércéjét nem érte el, tehát az akkori Országgyűlés nem tudta kizárni a politikai 
közéletből azokat a személyeket, akik ’90 előtt besúgók voltak az állambiztonságnál. 

De tételezzük fel, hogy tudatos volt és mégis csak a ’90 utáni demokratikus 
titkosszolgálati tiszteket, vagy a demokratikus titkosszolgálatokkal együttműködő 
személyeket kívánja kizárni a politikai közéletből. Ez akkor is egy nagyon furcsa 
javaslat. Magamban egyetlen egy vitához tudtam hasonlítani ezt az egész szituációt, 
ahhoz, amikor a jelenlegi kormánypártok azt javasolták, hogy hivatásos tisztek három 
évig ne indulhassanak el a választásokon. Nem tudom, emlékeznek-e erre a 
javaslatra. Lehet, hogy ön akkor még nem volt képviselő, de az ön pártja (Dr. Staudt 
Gábor: A lex-Borka volt, Robi?) hevesen ellenezte ezt a javaslatot. Mondjuk így, nem 
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akartam neveket emlegetni. De hevesen ellenezte a baloldal azt a javaslatot, hogy 
hivatásosokat megfosszanak a választásokon való indulástól. Nem tudom, mi 
változott, hogy most hirtelen a hivatásosok egy szelete, a nemzetbiztonsági 
szolgálatok ilyen zavart okoznának a politikai közéletben, én ezt egyáltalán nem látom 
alkotmányosan igazoltnak.  

A meg teljes túlzás, hogy 21 pontban sorolja a tisztségeket, azok is még 
alpontokból állnak. Legalább száz olyan tisztséget sorol fel, nem tudom, de 50 és 100 
között van a tisztségek száma, amelyekből kizárná ezeket a személyeket. Még a 
hivatásosoknál ez valahogy ellenőrizhető, de az a kategória, hogy „a nemzetbiztonsági 
szolgálatokkal titkosan együttműködő személy”, ma szinte ellenőrizhetetlen. Azoknak 
a személyeknek biztos nem ellenőrizhető, akiket ön felsorolt, hogy majd azok lesznek 
ebben az átvilágító bizottságban. Azok biztosan nem tudják leellenőrizni, hogy ezek a 
titkos együttműködők valóban azok voltak-e vagy sem. Nem is beszélve arról, hogy 
vannak, akik hivataluknál fogva, hivatalból kötelesek együttműködni a 
nemzetbiztonsági szolgálatokkal. Ezt ön nyilvánvalóan tudja, hogy a 
nemzetbiztonsági szolgálatok nemcsak besúgókkal működnek együtt, hanem az 
állami életben bármilyen hivatalos kapcsolatuk van, azok természetesen 
együttműködnek velük annak az intézménynek a védelme érdekében általában, ahol 
felmerült ez az együttműködés.  

Szerintem a javaslat nincs kellőképpen megindokolva, alkotmányosan teljesen 
indoklás nélküli a tisztségviselés korlátozása. Másrészt pedig olyan széles körű ez a 
korlátozás mind a passzív oldalon, azok oldalán, akikre vonatkozik, mind a másik, a 
be nem tölthető tisztségek oldalán, hogy ez is alkotmányosan teljesen ingatag. Ezért 
senkinek nem javaslom, hogy támogassa ezt a javaslatot. Köszönöm szépen. 

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

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

Bizottság! A Magyar Szocialista Párt ebben a formájában nem tudja támogatni az 
előterjesztést, de több céllal is egyetértünk, ami le van írva. Ezért tehát ha valami 
változás történne az előterjesztésben, akkor lehetne arról beszélni (Dr. Vitányi 
István: Csak a visszavonás!), hogy a Magyar Szocialista Párt tudja támogatni. 
Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. További hozzászóló? (Senki sem jelentkezik.) Nem 

látok jelentkezőt. Megadom a szót az előterjesztőnek. 

Demeter Márta reflexiói 

DEMETER MÁRTA (MSZP) előterjesztő: Köszönöm szépen. Természetesen, 
ha van módosítási javaslat, azt én is jó szívvel veszem. 

Répássy képviselő úr hozzászólását nem nagyon tudom hova tenni, már csak 
azért sem, mert bizonyos pontokon úgy éreztem, hogy elolvasta a törvényjavaslatot, 
bizonyos pontokon úgy, hogy nem. Egyébként ki is hangsúlyoztam, hogy nagyon 
fontos a ’90 előtti időszak feltárása, vizsgálata és maximálisan egyetértettem jó 
magam is - meg is szavaztam azokat - azon törvényjavaslatokkal, amelyek egyébként 
ezt szorgalmazták, hogy ne lehessen így tisztségeket betölteni. Ezt most is 
hangsúlyoztam.  

Viszont a ’90 utáni időszakkal, úgy gondolom, nem foglalkozunk kellőképpen 
és erre tesz javaslatot ez a jogszabálytervezet, amely előttünk van. Ön azonban 
leszűkítette a dolgot és azt állította, ha jól értettem, hogy a ’90 előtti időszak az igazán 
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érdekes, a ’90 utáni nem. De ne tegyünk úgy, mintha ’90 után egyébként semmi nem 
történt volna. Egyértelmű, hogy a javaslat a titkos együttműködésekre vonatkozik és 
nem azokra, amiket ön említett akár intézmények védelmével kapcsolatban. (Dr. 
Répássy Róbert: De!) 

Nem nagyon értettem, hogy a nagyköveti helyek hogyan jöttek ide, a 
nagyköveti tisztség, hiszen az egy teljesen más helyzet, jogilag is teljesen más helyzet. 
Szerintem ezzel ön egészen pontosan tisztában van. Azt hangsúlyozta, hogy a ’90 
előtti időszakkal kell csak és kizárólag foglalkozni, ami azért is érdekes, mert ha jól 
emlékszem, a Fidesz semmi olyan törvényjavaslatot nem szavazott meg, ami ennek az 
időszaknak a tisztázását mutatta volna. De ezek szerint ön egyetért azzal, hogy a ’90 
utáni időszakban ilyenfajta együttműködésekből, befolyásokból jelenjen meg bármi is 
a magyar közéletben és mindegyik szereplő oda-vissza befolyással tudjon bírni a 
másikra. Én ezt nem tartom helyénvalónak (Dr. Répássy Róbert: Nem is értem ezt!), 
egy normál jogállami működésben ez nem így néz ki. 

Az indokokat tekintve pedig az indoklásban felsoroltakon túl teljesen 
egyértelmű, és egyébként interpelláltam is ebben a témában a Belügyminisztérium 
felé, hogy az elmúlt hónapokban is számtalan olyan információ került napvilágra, 
olyan tanulmányok, nyilvánosan elérhető információk is vannak, amelyek igenis 
indokolttá teszik, hogy átgondoljuk, milyen ma a politika és a szolgálatok viszonya, mi 
az, ami hozzá tud járulni ahhoz, hogy a szolgálatok hatékonyan tudják ellátni a 
feladatukat, politikai befolyásolástól, egyéni befolyásolásoktól mentesen és a másik 
irányba is természetesen, hogy a politikusok is a szolgálatok befolyása nélkül tudják 
ellátni a feladatukat. Tehát a 8 éves időkeret azért lett meghatározva, mert 
nyilvánvaló, hogy akik nemzetbiztonsági szolgálatoknál dolgoztak, szolgáltak, olyan 
információk birtokába jutottak, amelyeket igenis nagyon konkrétan felhasználhatnak 
arra, hogy bizonyos szereplőket befolyásoljanak. Úgy ítéltem meg, hogy ez a nyolc év 
az, és egyébként több jogszabály van, amely nyolcéves időkereteket határoz meg, ami 
alatt elkopnak, vagy elkophatnak annyira a kapcsolatok, hogy ez nem jelent olyan 
problémát, mint ezt megelőzően.  

A bizottságot bizonyára olvasta a javaslatban. Ez az öt tagú bizottság teljesen 
független és rendelkezik a szükséges jogosítványokkal, továbbá a szabályrendszerében 
is megvannak a garanciák arra, hogy a bizottság tagjai se élhessenek vissza a 
tudomásukra jutott információkkal. Nyilvánvalóan a titoktartási, adatvédelmi és 
minden egyéb szabály vonatkozik rájuk. Természetesen a részükre és feléjük is 
elvárás, hogy megfeleljenek az említett kritériumoknak, illetve természetesen hogy a 
nemzetbiztonsági ellenőrzésen átessenek, és az kockázatmentesnek minősítse őket. 

Azt mondta, hogy alkotmányosan nem megalapozott javaslat. Nem tudom, 
tényleg az elmúlt pár évben aztán önöktől nem sok alkotmányosan megalapozott 
javaslatot láttunk, azt gondolom. (Dr. Répássy Róbert: De ezt ön nyújtotta be!) De én 
ez alól nem szeretnék kibújni. Azt gondolom, hogy alkotmányosan is megalapozott ez 
a javaslat és igenis reagálni kell bizonyos helyzetekre és biztosítanunk kell a 
társadalom számára az átláthatóságot, hogy olyan emberek töltenek be kiemelt 
közbizalmat igénylő tisztségeket, akik ilyen formán is méltóak erre és biztosak 
lehetnek abban az állampolgárok, hogy nem állnak más befolyásolás alatt. Köszönöm 
szépen, elnök úr, és bár nincsenek illúzióim ezek után, ismét kérem, hogy támogassák 
a javaslatot. Köszönöm. 

Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Tisztelt Bizottság! Határozathozatal következik. 
Kérdezem, hogy ki támogatja a 15042 számú törvényjavaslat tárgysorozatba vételét. 
(Szavazás.) Két igen szavazat. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) Nyolc nem 
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szavazat. Akkor ezzel a napirendi pont tárgyalását befejeztük. Nagyon szépen 
köszönöm. 

A gazdasági érdekérvényesítés nyilvánosságáról és a lobbisták 
nyilvántartásáról szóló T/14751. számú törvényjavaslat  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

Szél Bernadett és Hadházy Ákos képviselők előterjesztésére a gazdasági 
érdekérvényesítés nyilvánosságáról és a lobbisták nyilvántartásáról szóló 
törvényjavaslat következik 14751. számon. Ki lesz az előterjesztő? (Dr. Szél 
Bernadett: Elnök úr, ketten vagyunk előterjesztők!) Nem, egy előterjesztő van. 
Tessék szíves lenni eldönteni! (Hadházy Ákos: Én leszek!) Ezt a rejtélyt felfednék 
előttem is, hogy ki lesz az előterjesztő? 

 
DR. SZÉL BERNADETT (LMP): Elnök úr, a törvény kettőnk nevén szerepel. 

Mindketten szeretnénk megszólalni, bármennyire is fájó ez önnek. 
 
ELNÖK: Az egy más kérdés, de előterjesztőként csak egy.  
 
DR. SZÉL BERNADETT (LMP): Elnök úr, Hadházy Ákos magához ragadja a 

mikrofont és elkezdi mondani. 
 
ELNÖK: Hadházy Ákos az előterjesztő. Kérdezem az előterjesztőt, kíván-e az 

írásban előterjesztett törvényjavaslathoz szóbeli indoklást fűzni. 
 
HADHÁZY ÁKOS (LMP) előterjesztő: Gondolom, ahogy ön is le tudja ezt 

vezetni. Gondolom, hogy kívánok. (Derültség.) 
 
ELNÖK: Akkor megadom a szót. 

Hadházy Ákos szóbeli kiegészítése 

HADHÁZY ÁKOS (LMP) előterjesztő: Köszönöm szépen. Tisztelt Bizottság! 
Van ennek a tervezetnek egy előzménye, amely a lobbitevékenységről szólt. Ezt 2006-
ban hozták az első intézkedések között, 2010-ben a Fidesz ezt megsemmisítette. A 
korábbi törvény valóban meglehetősen laza volt és különösebben sok értelme nem 
volt, de legalább létezett az a fogalom, hogy lobbi. Pedig nyilvánvalóan nem az a 
megoldás, ha nem jó egy törvény, hogy akkor megszüntetjük és nem is teszünk 
helyette semmit, hiszen ez nehezen lenne értelmezhető. 

A gazdasági lobbitevékenység önmagában nem egy ördögtől való dolog, 
azonban ördögtől való dolog, ha az úgy történik, mint ahogy Magyarországon az önök 
kormányzása alatt. A klasszikus esete ennek a trafiktörvény, ahol bizony le is buktak 
azzal, hogy tudjuk, hol készült a törvény és honnan került Lázár János számítógépére. 
De ennél talán még nagyobb volumenű és súlyosabb ügy az, amit a szekszárdi 
polgármester fedett fel nekünk, akkori fideszeseknek. Elmondta, hogy ma az európai 
uniós pénzeket úgy osztják le az önkormányzatoknál, hogy megjelenik egy cég és azt 
mondja, hogy hoztam nektek egy projektet, ha akarjátok, elintézem, hogy nyerjetek, 
ha nem, nem, megyek tovább, mert van egy kvótám. Ennél súlyosabb dolog nincs, 
mint amikor a lobbi már arról szól, hogy tulajdonképpen magáncégek csicskáztatnak 
önkormányzatokat és ők döntik el, hogy kihez kerüljenek az uniós források és kihez 
ne.  

Mindezek miatt azt gondoljuk, hogy mindenképpen indokolt lenne a 
lobbitevékenységet szabályozni és ehhez három fő pontot javasolunk. Az első az, hogy 
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újra bevezetjük a hivatalos lobbista kifejezést és ezeknek a nyilvános regiszterét, hogy 
aki lobbizni akar, az regisztrálva legyen, úgy ahogy egyébként az Európai Unióban. 

A második fontos pont, hogy ha egy döntéshozónál feléje irányuló gazdasági 
érdekérvényesítési kísérlet történik, akkor erről a kommunikációról emlékeztetőt 
kelljen írnia és ezt 5 napon belül nyilvánosságra kelljen hozni. 

A harmadik pont pedig az, hogy minden választott képviselő, minden 
választott tisztségviselő, kormánytagok, képviselők, helyi önkormányzatok képviselői 
vezessenek nyilvántartást minden olyan személlyel való tárgyalásról, akik egyébként 
nem tartoznak ugyanezek közé a választott tisztségviselők közé. Azt gondoljuk, hogy 
ez a három pont megfelelő keretet ad a nyilvánosságnak. Nyilvánvalóan szankciók 
nélkül történik ez, azonban a nyilvánosság ellenőrző ereje adott esetben, ha még 
lesznek olyan sajtótermékek, amelyeket a kormány megenged, megfelelő biztosítékot 
ad arra, hogy ellenőrizve legyenek ezek a tevékenységek. Köszönöm szépen.  

Hozzászólások 

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

Képviselő Úr! Ön pontosan jól emlékeztette a bizottságot a lobbiszabályozás korábbi 
állomásaira. A 2006-os úgynevezett lobbitörvényt a képviselőcsoportunk nem 
szavazta meg, nem értettünk vele egyet, ezért 2010 után hatályon kívül is helyeztük. 
Miért nem értettünk egyet 2006-ban az akkor elfogadott szabályozással? Azért nem, 
mert álláspontunk szerint az akkori lobbitörvény túlságosan széles körben 
engedélyezte volna a gazdasági érdekérvényesítés lehetőségét. Az akkori törvény 
egyedi ügyekben… 

 
ELNÖK: Képviselő úr, maradjunk a jelen időnél! Tudom, hogy szóba került a 

2006, de azért részletes vitát ne folytassunk le egy hatályon kívül helyezett 
törvényjavaslatról! 

 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT (Fidesz): Akkor, képviselő úr, nem támogatom a 

javaslatát. Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Megadom a szót Szél Bernadettnek. 
 
DR. SZÉL BERNADETT (LMP): Engem őszintén érdekelne, hogy mi a fideszes 

képviselőknek az ok arra, hogy egy lobbitörvényt nem támogatnak 2017-ben 
Magyarországon. Ugyanezek a képviselők voltak itt, akik múlt héten a civil 
szervezetekről szóló törvényjavaslat vitájában összekeverték a lobbistákat a civilekkel. 
Tehát jó lenne tisztázni azt, hogy önök egész pontosan mit értenek lobbistán és mit 
értenek civilek alatt, mert szerintem fogalmi zavarban vannak. 

Akkor már előre jeleztem önöknek, hogy készülünk beadni egy 
törvényjavaslatot, amit be is adunk és vitára készül a bizottságban egy lobbitörvény-
javaslat, most lenne itt az ideje és rendje, hogy akkor megbeszéljük, hogy a Fidesznek 
mi problémája van azzal, hogy kvázi arra kötelezzük a politikai élet szereplőit, hogy 
beszámoljanak arról a lobbitevékenységről, amin keresztülmennek. Mi tudjuk, hogy 
keresztülmennek, csak éppen nem tud róla senki, csak a címkézett névre szóló 
törvényjavaslatokat látjuk a cső kimeneti végén. Illetve szeretnénk rendet vágni 
abban is, hogy a lobbisták lobbistáknak legyenek nevezve, ne csináljanak úgy, mintha 
úgymond szakértők lennének, amikor nyilvánvalóan egy jól beazonosítható üzleti kör 
érdekében járnak el adott politikai erőközpont háza táján. Szeretném pontosan tudni, 
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hogy a Fidesz-KDNP-nek mi a kifogása az ellen, hogy egy ilyen törvényjavaslat 
Magyarországon megszülessen.  

Lehet, hogy az előző, 2006-os törvényjavaslat önöknek túl széles volt, de nem 
egészen pontosan értettem, mert nem hagyta az elnök úr végigmondani Répássy 
képviselőtársunknak, hogy mit gondol arról a javaslatról. Tehát az nem működik, 
hogy ha önöknek nem tetszik a rendszer, akkor azt úgy, ahogy van, kihajítják az 
ablakon és utána nem hoznak másik törvényt, amely azt a helyzetet megpróbálná 
kezelni. Mert ezzel azt érték el, hogy gyakorlatilag gátlástalanul mehet 
Magyarországon a lobbitevékenység. Nem tudjuk, hogy melyik képviselő pontosan 
kinek a befolyása alatt áll, ki kinek tesz szívességet. Mondom, ezt abból tudjuk, 
amikor gyorsított eljárásban felkerül a parlament napirendjére egy adott 
törvényjavaslat és beazonosítjuk, hogy körülbelül ki lehet mögötte. És még próbáljuk 
kitalálni azt is, hogy mit kapott cserébe a képviselő, hogy egy ilyet felvállalt és 
benyújtott. 

A magam részéről maximálisan visszautasítom, ha ezt a Fidesz visszautasítja, 
mert 2017-ben nem működhet ilyen állapotban ez az ország, még akkor sem, ha önök 
a zavarosban szeretnek halászni. Indokát szeretném kapni a Fideszes-KDNP-s 
képviselőktől, hogy ha ezt nem támogatják, miért nem támogatják. Szeretném 
önökkel közölni, hogy ha ezt leszavazzák, találkozni fognak még vele, mint Lúdas 
Matyi mondta, háromszor verjük vissza ezt önökön, mert nem működik, hogy 
annyival elintézzük, hogy nem támogatják. Még akkor is, ha az elnök a vitát 
megpróbálja berekeszteni. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Szeretném felhívni a figyelmet, hogy én a 2006-os 

visszavonás indoklása tekintetében kértem, hogy a képviselő úr hagyja abba. Nekem 
az ellen semmi kifogásom, hogy a Fidesz részéről elhangozzék, hogy a jelenlegi 
törvényjavaslatot a Fidesz miért nem támogatja. (Dr. Répássy Róbert: Ez zárszó volt, 
vagy nem?) Nem. Répássy Róbertnek adok szót. 

 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT (Fidesz): Akkor igyekszem másként megfogalmazni a 

mondanivalómat.  
Nem értünk egyet olyan lobbitevékenységgel, amely egyedi határozatok 

meghozatala érdekében lobbizik, kizárólag a jogalkotási lobbitevékenységgel. Tehát 
amennyiben a törvényjavaslat arra irányulna, hogy a jogalkotásban hogyan vehetnek 
részt a jogalkotást befolyásolni kívánok szervezetek, személyek, az egy értelmezhető 
helyzet számunkra. Egyedi határozat ügyében, azt gondolom, nem is helyes a 
lobbitevékenység. Gondoljuk el: az egyedi határozat ügyében pénzért, gazdasági 
érdekből fizetett lobbisták akarják befolyásolni az egyedi határozat meghozatalát. (Dr. 
Harangozó Tamás felnevet. - Közbeszólások az ellenzéki képviselők részéről.) 
Természetesen vannak országok, például az Egyesült Államok, ahol ezt engedélyezik, 
de a lobbizásnak szerintünk csak a jogalkotási lobbi terepét kellene megengedni. 
Ennek pedig jelenleg is helye van, mert a jogalkotásban való társadalmi részvételről 
szóló törvény szerint ez megengedhető, nem kell ehhez senkinek semmiféle lobbista 
céget megbíznia, hanem tulajdonképpen közvetlenül is a jogalkotásban való 
társadalmi részvétel alapján tudja befolyásolni a jogalkotási lobbit.  

Tehát nagyon egyszerű az álláspont: egyedi ügyben nem, jogalkotásban igen, 
de a jogalkotásra van már törvény. Ezt a törvényt úgy hívják, hogy a jogalkotásban 
való társadalmi részvételről szóló törvény. Köszönöm szépen. 

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

szólni. (Teleki László jelentkezik.) Teleki Lászlónak adok szót. 
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TELEKI LÁSZLÓ (MSZP): Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt 

Bizottság! A Magyar Szocialista Párt támogatja az előterjesztést, mert fontosnak tartja 
azokat a célokat, amelyeket megjelöltek az előterjesztésben. Többnyire azért is, mert 
ma tényleg kaotikus ez a rendszer, amely a támogatások körül van. Nagyon sokszor 
azok a személyek, akik ki vannak jelölve, kaphatják meg azokat a támogatásokat, 
amelyeket pályázatok vagy nem pályázatok útján akarnak eljuttatni. Ezért azt 
gondolom, hogy nagyon fontos az előterjesztés, mindenképpen magam is jónak 
tartom, nemcsak a Magyar Szocialista Párt, ezért támogatom. 

 
ELNÖK: Köszönöm. További jelentkezőt nem látok. (Dr. Szél Bernadett 

jelentkezik.) Még egyszer? (Dr. Szél Bernadett: Igen.) Tessék! 
 
DR. SZÉL BERNADETT (LMP): A legnagyobb jóindulattal próbálom 

értelmezni Répássy képviselőtársam érvelését, de nem megy, és szerintem nem 
bennem van a hiba. (Dr. Vas Imre: De!) Ön azt mondja, hogy az egyedi 
határozatokkal nem ért egyet. Tehát ön azzal nem ért egyet, ha valaki azért igyekszik 
befolyásolni valamelyik képviselő munkáját, hogy számára valamilyen előnyös 
törvényjavaslat szülessen. (Dr. Vas Imre: Nem! Azt sem tudja, mi az az egyedi 
határozat!) Nem ért egyet az egyéni befolyással. Szóljon akkor a Fidesznek, hogy ezt 
ne csinálja! De a helyzet az, hogy amiről most beszél, az a törvény, a társadalmi 
részvételről szóló törvény, nem alkalmas arra, hogy egy lobbiregiszterként működjön. 
Amiről mi beszélünk, az egy nemzetközileg is ismert jelenségnek a magyarországi 
megvalósítása, méghozzá az, hogy átláthatóvá tesszük, egyes piaci ágensek hogyan 
befolyásolják a jogalkotást annak érdekében, hogy annak a piaci szegmensnek, amely 
mögötte van, jobb helyzete legyen, mint amilyen előtte volt. Ezért vannak bizonyos 
reggelik, vannak ebédek, vannak vacsorák, vannak utazások, van egy csomó olyan 
találkozó, amit lobbiszervezet lobbitevékenységeként lehet beazonosítani és felfogni. 
Ezeknek az outcome-ja egy törvényjavaslat, amely utána ezt a bizonyos piaci 
szegmenst, amiről beszélek, kedvezményezi a törvényhozásban. 

Ezt akarjuk átláthatóvá tenni. Ahogy a képviselőtársam is felsorolta, három 
olyan maradandó változás következne be a törvény elfogadása kapcsán a magyar 
jogalkotásban, ami most nincs meg. Például létrehozunk egy olyan katasztert, 
amelyben nyilvántartjuk azokat, akik lobbistaként közlekednek e ház falain belül is, 
azt gondolom, épp ideje lenne, hogy ez megtörténjen. Attól ugyanis, hogy nem hívjuk 
lobbistának, még lobbista. Amíg ilyen zavaros a helyzet, addig lehet önöknek 
mindenféle civil szervezetet lobbistának minősíteni és addig lehet fogalmi zavart 
létrehozni és fogalmi kavarodásban létezni, mert amint a nevén hívjuk a dolgokat, az 
ál civilt álcivilnek, a civilt civilnek, a lobbistát meg lobbistának, akkor ez az ország 
elkezd tisztulni. Csak, azt gondolom, önöknek nem érdeke az, hogy Magyarországon 
egy lobbitörvény szülessen és ezért beszélnek ilyen zavarosan arról, hogy a jogalkotás 
befolyásolása a Fidesz szerint mit jelent. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Hadházy képviselő úrnak adok szót zárszóra. 

Parancsoljon! 

Hadházy Ákos reflexiói 

HADHÁZY ÁKOS (LMP) előterjesztő: Köszönöm szépen. Látom, hogy nagyon 
siet az elnök úr. Nem tudom, ebédidő van, vagy éhes, nem fogok sokat beszélni, hadd 
menjen, ha éhes. (Elnök: Nem vagyok éhes, képviselő úr! Egy órakor Országgyűlés!) 
Azonban azt gondolom, elképesztő az, ahogyan most már a saját képviselőinek sem 
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engedi meg, hogy kifejtsék a véleményüket. (Dr. Répássy Róbert: De megengedte!) 
Ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag színjáték ez az egész, ahogy itt vagyunk, ez a mai 
napon nagyon szépen megint bebizonyosodott, pedig nyilvánvalóan ennél a 
törvénynél, különösen egy napirendre vételi vitánál, a törvény előzményei 
hozzátartoznak a témához. Ez teljesen egyértelmű.  

Egyetlen egy dolgot szeretnék jelenteni: amikor a 2006-ban megszületett 
törvényről beszéltünk, azt még hozzá kellett tenni, hogy a legelső párt, amely 
felvetette ennek az ötletét, az a Fidesz volt. Még az első Orbán-kormány idején 
vetődött fel, hogy egy ilyen törvényt meg kellene hozni. Gyalázatos, ahogy itt önök 
működnek! Köszönöm szépen. 

Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönöm. Határozathozatal következik. Ki az, aki támogatja a 14751. 
számú törvényjavaslat tárgysorozatba vételét? (Szavazás.) Három igen szavazat. Ki 
az, aki nem támogatja? (Szavazás.) Hét nem szavazattal a bizottság nem vette 
tárgysorozatba. 

Magyarország Alaptörvényének hetedik módosítása címmel 
benyújtott T/14990. számú törvényjavaslat  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

Tisztelt Bizottság! Következik szintén Szél Bernadett és Hadházy Ákos 
képviselők előterjesztésében a 14990. számú törvényjavaslat Magyarország 
Alaptörvényének hetedik módosítása címmel.  

Képviselő úr, nem vagyok éhes, nem megyek ebédelni, 1 órakor Országgyűlés 
van és pontban 1 órakor be kell rekesztenem az ülést. Aki nem jutott szóhoz, nem 
jutott szóhoz.  

Eldöntik, ki az előterjesztő? (Dr. Szél Bernadett: Szél Bernadett fogja!) 
Parancsol? (Dr. Szél Bernadett: Én fogom, elnök úr!) Igenis, Szél Bernadett az 
előterjesztő, megadom a szót. Parancsoljon! 

Dr. Szél Bernadett szóbeli kiegészítése 

DR. SZÉL BERNADETT (LMP) előterjesztő: Köszönöm a szót, elnök úr. 
Tisztelt Bizottság! Az Alaptörvény hetedik módosításának kísérlete arra irányul, hogy 
ebben az országban kötelező legyen népszavazást kiírni olyan projektekről, amelyek a 
GDP-nek több mint 5 százalékát érintik és részben vagy egészben közpénzből 
finanszírozottak.  

Azt látjuk, hogy ebben az országban már többször voltak olyan fontos ügyek, 
amikor elvileg nem lehetett volna népszavazást tartani róla és a politikai akarat jó 
irányba vitte a dolgokat és meg lehetett tartani a népszavazást. Ilyen volt például az 
EU-s csatlakozásunk, aminek tegnap ünnepeltük az évfordulóját, vagy akár a NATO-
csatlakozásunk is. Ma azt látjuk Magyarországon, hogy önök az Alaptörvényt 
egyszerűen úgy alkották meg, hogy durván visszametszették a közvetlen 
érdekérvényesítés lehetőségét és gyakorlatilag a népszavazás a Fidesz játékszere lett: 
akkor van népszavazás, amikor a Fidesz úgy akarja és akkor nincs, amikor a Fidesz 
nem akarja. (Apáti István: Csak a Fidesz!) Úgy tűnik, mintha önök, akik úgy 
indultak, hogy 15 millió magyart akarnak képviselni, most már a népbe nem értik bele 
azokat az embereket, akiknek a véleménye nem találkozik az önök véleményével. 
Ennek a teljesen abszurd, antidemokratikus és finoman szólva felháborító helyzetnek 
próbáljuk a megoldását találni abban, hogy az Alaptörvény immár hetedik 
módosításával közvetlenül beírjuk az Alaptörvénybe azt, hogy ha ilyen 
gigaprojektekről van szó, amelyek közpénztemetőként működnek, népszavazást 
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kelljen róla kiírni annak érdekében, hogy a magyar embereknek legyen beleszólása 
abba, hogy mire költik az adójukat. Ne csak az önök elvtársai örüljenek a 
közpénzeknek, hanem valami visszakerüljön a magyar emberekhez is abból a 
pénzből, amit ők megtermelnek az áldozatos munkájukkal. Köszönöm, hogy 
meghallgattak. 

Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a bizottságot, kíván-e valaki 
hozzászólni? (Senki sem jelentkezik.) Jelentkezőt nem látok. Ebből az következik, 
hogy nem adok zárszóra sem lehetőséget lévén, hogy nincs mire válaszolni. 
Határozathozatal következik. 

Kérdezem, hogy ki kívánja az alaptörvény-módosítást tárgysorozatba venni, 
amelynek a száma 14990. Aki tárgysorozatba veszi, kérem, jelezze! (Szavazás.) 
Három igen szavazat. Ki nem veszi tárgysorozatba? (Szavazás.) Hét nemmel 
befejeztük. Nagyon szépen köszönöm. 

A tiszta politikai közélet megteremtése és a bírói önigazgatás 
erősítése érdekében a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról 
szóló 2011. évi CLXI. törvény, valamint a bírák jogállásáról és 
javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény módosításáról 
szóló T/14743. számú törvényjavaslat  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

Elnézést, a következő kis kalamajka támadt. Soron következne Fodor Gábor, 
aki jelen pillanatban nincs jelen, pedig egészen eddig szorgalmasan itt ült. Viszont itt 
van Harangozó képviselő úr. Indítványozom, hogy a két törvényjavaslatot cseréljük 
ki. Aki azt elfogadja, kérem, szavazzon! (Szavazás.) Megállapítom, hogy egyhangúlag 
elfogadta a bizottság.  

Tisztelettel köszöntöm a képviselő urat és megkérdezem, hogy kíván-e az 
írásban előterjesztetteken túlmenően bármit elmondani. 

Dr. Harangozó Tamás szóbeli kiegészítése 

DR. HARANGOZÓ TAMÁS (MSZP) előterjesztő: Igen. Köszönöm szépen, 
elnök úr. A törvényjavaslat-csomagot tavaly decemberben az antikorrupciós 
világnapon benyújtottuk, ez a javaslat is része volt ennek. Voltam már itt a 
bizottságuk előtt egyszer egy tárgysorozatba vételi vitán. Aztán újra benyújtottuk ezt a 
részét, amely kifejezetten a bírósági igazgatásra vonatkozik, és amely - ezt már akkor 
is elmondtam - a Velencei Bizottság megállapítását tartalmazza, annál többet nem. 
Tehát ez most nem is az MSZP által teljeskörűen kidolgozott javaslat, hanem 
kifejezetten arra szorítkozik, amit Répássy képviselőtársam például ma többször 
emlegetett, a Velencei Bizottság javaslatára, amelyet a magyar kormány és a Fidesz-
frakció teljesen figyelmen kívül hagyott a legutóbbi velencei bizottsági javaslatcsomag 
után.  

Az újra benyújtás aktualitását az adta, hogy nem csak a Velencei Bizottság, 
nem csak az MSZP-frakció tette szóvá, hogy Handó Tünde egyszemélyi döntési 
jogosítványai ellentmondanak a jogállamiságnak és ellentmondanak a bírósági 
önigazgatás azon szintjének, amelyet Európában elképzelhetőnek és elfogadhatónak 
tartanak. Néhány héttel, egy hónappal ezelőtt elég komoly sajtóvisszhangja volt 
annak, hogy maguk a bírák is így gondolják. Maguk a bírák is nyilvánosan is szóvá 
tették, hogy ezt nem tűrik tovább és nemcsak nyilvánosan tették szóvá, hanem többen 
az Alkotmánybírósághoz és nemzetközi bírósághoz fordulnak a saját igazgatásukat, a 
saját történeteiket, a saját döntéseiket érintő döntések miatt. Ez, azt gondolom, eléggé 
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kirívó egy önigazgatáson alapuló bírósági rendszerben és eléggé kirívó dolog 
Magyarországon az elmúlt 27 évben. Világosan jelzi, hogy komoly problémák vannak. 
Ezért még egyszer a javaslatot nem fogom részleteiben ismertetni. A dolog arról szól, 
hogy minden olyan ponton, ahol ma Handó Tünde, mint az OBH elnöke egy 
személyben beleavatkozhat személyi döntésekbe, ahol a bírói önigazgatáson csorba 
esik, ott gyakorlatilag az Országos Bírói Tanács ezeket a döntési jogosítványokat kapja 
meg, vagy ha úgy tetszik, kapja vissza, hiszen az elmúlt időszakot megelőzően az 
akkori huszoniksz éven keresztül nagyon remekül működött, hogy testületek hozták 
és alapvetően szakmai indokok alapján hozták ezeket a döntéseket.  

Kérem a tisztelt bizottságot, és kérem a Fidesz-frakciót, hogy ne várja meg, 
amíg az Alkotmánybíróság, akár nemzetközi bíróság kimondja, hogy ez a 
törvényjavaslat nem jó, ne várja meg, amíg kártérítésre kötelezik a magyar államot és 
az adófizetők pénzéből kell majd egyedi esetekben akár kártérítést fizetni. Ha Répássy 
úr is úgy látta (Dr. Répássy Róbert: Úgy látom!), hogy a Velencei Bizottság jogi 
véleményére érdemes adni, akkor előzzék meg ezt a fiaskót és rakjuk rendbe ezt a 
törvényt. Az antikorrupciós javaslatcsomag részeként adtuk be ezt a 
törvényjavaslatot, nem véletlenül, mert nem szerencsések az egyszemélyi személyi 
döntések és talán a Fidesz is megelőzhet további politikai vagy akár jogi és anyagi 
pofonokat. Köszönöm szépen. 

Hozzászólások 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Répássy képviselő úrnak adok szót. 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT (Fidesz): Tisztelt Bizottság! Tisztelt Képviselő Úr! Az 

ön által is jegyzett törvényjavaslat egyfajta értelmezése a Velencei Bizottság 
véleményének. Tehát nem állítom, hogy az önök által leírt javaslatoknak a döntő 
többsége nem vezethető vissza a Velencei Bizottság véleményére, de a Velencei 
Bizottság ilyen konkrét törvényjavaslatot nyilván nem javasolt, nem fogalmazott meg 
ennyire konkrét szabályokat. Önök a Velencei Bizottság véleményét egyfajta 
lehetőségként lefordították, javasolják átültetni. 

Egy példát mondok önöknek. Tudom, hogy kiragadott példa lesz, de az önök 
indoklása tartalmazza az úgynevezett GRECO-ajánlásokat, amelyben például – jó, 
akkor két példát mondok, hogy ne legyen annyira kiragadott - az egyik a bírói etikai 
kódexre vonatkozó ajánlás. Ez értelmezhető úgy, hogy ilyen etikai kódex 
megalkotására az integritás biztosítása érdekében szükség van és ilyen etikai kódexet 
lehet alkotni, nyilvánvaló nem egy külső hatalmi ágnak kell megalkotni, hanem 
maguknak a bírói testületeknek. Tehát értelmezhető úgy, hogy ez egy elvárás, hogy 
bírói etikai kódex legyen. Szó szerint így szól, hogy a bírói etikai kódex további 
mérlegelés és felülvizsgálat tárgya legyen. Utána még vannak egyebek, de a lényeg az, 
hogy a bírói etikai kódexet ez az ajánlás is tartalmazza. Lehet azt mondani, hogy ez 
nem ugyanaz, amit az OBH elnöke kibocsátott, ezt én nem tudom így összevetni, de 
hogy egy ilyen etikai kódexnek van létjogosultsága, ez szerintem vitán felül áll. 

A másik érdekes javaslatuk, hogy a bírák mentelmi jogát szűkíteni kellene, 
mert csak az igazságszolgáltatásban való részvételükre kellene korlátozni. Tehát 
magyarul ne az országgyűlési képviselőkhöz hasonló mentelmi jog (Dr. Vas Imre: Az 
ülnökbíróknak van ilyen!) illesse meg őket. Nem akarok azon viccelődni, hogy vajon 
ezt miért nem tartalmazza az önök javaslata. Gondolom, furcsa is lett volna, ha 
meghirdetik, hogy segítenek az igazságszolgáltatáson és egyik lépésként éppen 
szűkítik a bírók mentelmi jogát, de a lényeg az, hogy ezeket az ajánlásokat érdemes 
megfontolni mindegyiket, van, amivel egyet lehet érteni és van, amivel nem. 
Szerintem nyugodtan vállalni kell, hogy azzal nem értünk egyet. Van például arra 
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javaslat az önök normaszövegében, hogy hogyan kellene - ugyebár - a bíróvizsgálat 
eredményét értékelni, hogyan lehet értékelni. E tekintetben tényleg komoly 
nézetkülönbség van a Velencei Bizottság és, mondjuk, a magyar bírók, a magyar bírói 
vezetés véleménye között, és most nemcsak a hivatalos bírói vezetést értem ez alatt, 
hanem általában a bírói vezetés véleményét. Például a Velencei Bizottság kifogásolja, 
hogy a bíró értékelésében azt is megvizsgálják, hogy hányszor helyezték hatályon 
kívül a bíró döntését, tehát az alacsonyabb fokon eljáró bíró döntését a másodfok 
hányszor helyezte hatályon kívül. Ezt az értékelésben szerepeltetik és az értékelésből 
bizonyos jogok és kötelezettségek adódnak a bíróra nézve. Azt mondja a Velencei 
Bizottság, hogy azt a szempontot, hogy egy ítéletére a másodfok mit mond, nem lehet 
az értékelésben figyelembe venni, mert akkor az a bírói függetlenséget sérti. Mi azt az 
álláspontot fejtettük ki, hogy a hatályon kívül helyezés azért történik, mert 
törvénysértő a bíró ítélete. Miért kellene a törvénysértést, mint bírói függetlenséget 
továbbengedni és a hatályon kívül helyezésre okot adó törvénysértést a függetlenség 
részeként tekinteni?  

Tehát szerintem érdemi viták vannak a Velencei Bizottság egyes véleményeivel 
kapcsolatban. Nyilván van olyan vélemény, amely vitán felül áll, de van olyan 
vélemény, amely szerintem vitatható és nemcsak a kormány vagy az Igazságügyi 
Minisztérium vitatta, hanem a bírói szakma is. Egyébként például a Kúria jogegységi 
döntéseinek a szerepét is vitatja a Velencei Bizottság, azt, hogy a jogegységi 
döntésekhez is igazodnia kellene a bírónak Ezt vitatja a Velencei Bizottság. Pedig 
nálunk elég régóta az a gyakorlat, hogy a jogegységi döntések kötelezőek a 
bíróságokra nézve.  

Szóval, tisztel tisztelt képviselő úr, én elfogadom, hogy önök megpróbálták a 
Velencei Bizottság véleményét formába, normaszövegbe önteni, ez azonban nem 
teljesen tükrözi, vagy nem az egyedüli olvasata a Velencei Bizottság véleményének, és 
szerintem számos helyen a Velencei Bizottság véleménye kifogásolható, 
megkérdőjelezhető. Ezért a magam részéről nem tudom támogatni a javaslatot. 

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

hozzászólni. (Senki sem jelentkezik.) Jelentkezőt nem látok. Harangozó képviselő 
úrnak adok szót válaszra. 

Dr. Harangozó Tamás válaszadása 

DR. HARANGOZÓ TAMÁS (MSZP) előterjesztő: Köszönöm szépen, elnök úr. 
Köszönöm a véleményt. A rövid válaszom az tudna lenni, hogy egy ilyen szakmai és 
némileg megengedő hozzászólás után azt javaslom, hogy vegyük napirendre a 
javaslatot, és amelyikkel egyetértenek, azt a pontot fogadjuk el, amelyikkel nem, azt 
módosítsuk vagy módosítsák. Mivel ez nem fog megtörténni, ezért, hogy 
egyértelműen és egyformán lássuk, én is felolvasnék egy-két pontot ebből a GRECO-
ajánlásból. Nagyon röviden, nem az egészet. 

Felül kell vizsgálni az Országos Bírósági Hivatal elnökének azon jogosultságát, 
amely alapján beavatkozhat a bírói pozíciókra pályázó jelöltek kinevezési és 
előléptetési eljárásaiba. Felül kell vizsgálni a határozatlan időtartamra alkotott bírói 
értékelés rendszerét a célból, hogy minden bíró számára egyenlő bánásmódot 
biztosítsanak. Esetleg akkor akasszon még meg Répássy úr, ha bármelyik ponttal ezek 
közül nem ért egyet, mert akkor értem, hogy miért nem vesszük napirendre. Az 
Országos Bírósági Hivatal elnökének a bírókat az egyetértésük nélkül más szolgálati 
helyre történő rendelésére vonatkozó jogosultságát időben korlátozni kell. (Dr. 
Répássy Róbert: Ez korlátozott! Ez téves!) Tehát ha ezekkel önök nem értenek egyet, 
akkor tényleg nagyon komoly koncepcionális vita van. 
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Végezetül, ami a bírói etikai kódexet, illetve az integritás szabályt illeti, a bili, 
talán emlékszik Répássy képviselőtársam, pont emiatt borult ki. Mert amilyen 
eljárásban, és ahogy ez most működik, azt eredményezte, hogy Handó Tünde nagy 
valószínűséggel néhány kollégájával rittyentett egy etikai kódexet, amibe nem 
átalkodott beleírni, hogy a Bírósági Hivatal elnökének világképével és vezetési 
elképzeléseivel egyező bírót lehet csak kinevezni Magyarországon. (Dr. Répássy 
Róbert: Ezt a pontot mutasd már meg!) Na, ez már azért Észak-Koreában is kicsit 
súrolná (Dr. Staudt Gábor: Nagyjából!), azt gondolom, a dolgokat. Emiatt, 
konkrétan e miatt a szöveg miatt, ha már így kérdezte, fordultak 
Alkotmánybírósághoz és fognak nemzetközi fórumhoz is fordulni. Mert ezt leírni és 
betartatni a bírói karral, kicsit meredek, szerintem az előző rendszerben, a ’90 előtti 
rendszerben sem merte volna ezt így leírni senki.  

Úgyhogy szerintem van itt mit javítani és kifejezetten örültem volna, ha ebben 
a kormányzó pártok most partnerek lettek volna. Szerintem előbb-utóbb meg fog 
érkezni az ügy, ha nem az ellenzéktől, meg nem a parlamentbe, akkor majd bírósági 
testületektől. Köszönöm szépen. 

Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Határozathozatal következik. Ki támogatja a 
törvényjavaslat tárgysorozatba vételét? (Szavazás.) Három igen szavazat. Ki van 
ellene? (Szavazás.) Hét van ellene. A bizottság nem vette tárgysorozatba. 

A külföldről támogatott szervezetek átláthatóságáról szóló T/14982. 
számú törvényjavaslat  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

Egyetlen napirendi pontunk van hátra, a külföldről támogatott szervezetek 
átláthatóságáról szóló 14982. számú javaslat. Tisztelettel köszöntöm Fodor Gábort. 
Előbb már kerestük, akkor nem találtuk. Elnézést, az idő rövidsége miatt sorrendet 
cseréltünk. Képviselő úr, kíván kiegészítést tenni? (Fodor Gábor: Igen.) Igen. 
Megadom a szót. Parancsoljon! 

Fodor Gábor szóbeli kiegészítése 

FODOR GÁBOR (független) előterjesztő: Köszönöm szépen, elnök úr. Elnézést, 
csak mivel felborult a napirend, kinn voltam és pont akkor szólt elnök úr, amikor épp 
telefonokat rendeztem. De az a lényeg, hogy most már itt vagyok és a bizottság is tud 
foglalkozni ezzel a törvényjavaslattal.  

A törvényjavaslat, mint ahogy képviselőtársaim is nyilván látják, szándékoltan 
ironikus. Szándékoltan ironikus azért, mert arra próbálja felhívni a figyelmet, hogy 
mennyire abszurd a kormánynak az a törekvése, ami most is egyébként a 
támadásoknak és a kritikák középpontjában áll, nemcsak a Közép-Európai Egyetem 
ügye, hanem az úgynevezett civil szervezetekkel szembeni fellépés is. Magam is ott 
lehettem szerdán Brüsszelben azon a vitán, ahol a magyar miniszterelnök próbálta 
megvédeni a kormány álláspontját és elmondhatom képviselőtársaimnak, hogy 
nagyon sok kritikát kapott Orbán Viktor, mint ahogy a híradások részben 
beszámoltak erről. A kritikák egy jelentős része többek között az Európai Néppártból 
jött. Az Európai Néppárt is a Közép-Európai Egyetem, illetve a civil szervezetekkel 
szembeni fellépés miatt kritizálta a magyar miniszterelnököt, többek között az 
Európai Néppárt frakcióvezetője, Manfred Weber is nagyon kemény szavakkal 
ostorozta a magyar elképzeléseket. Ezért azt kérem a képviselőtársaimtól, hogy ezt az 
iróniát, amivel ezt a törvényjavaslatot készítettük, ilyen értelemben vegyék komolyan.  
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A törvényjavaslat teljesen megegyezik a Fidesz törvényjavaslatával, minden 
elemében, mindössze kicseréltük a civil szervezeteket kormányra, illetve hozzátettük 
a külföldi befolyás helyett az orosz befolyást és az ismert - hogy mondjam - 
szemléletbeli különbségeknek megfelelő fogalmi rendszert helyeztük be a törvénybe. 
Egyébként a törvényjavaslat teljes egészében megegyezik azzal, amit a Fidesz 
benyújtott, csak a szükséges paneleket cseréltük ki arra, mintha egy más nézőpontból 
próbálnánk ugyanazokat leírni és elmondani.  

Egyébként lényegesnek tartom ezt a kérdést, ami politikai vitakérdés köztünk, 
hogy mi van ezzel az úgynevezett külföldi befolyással. A törvényjavaslatunk 
egyértelműen arról szól, hogy próbáljunk ironikusan vagy egyfajta görbe tükröt 
magunk elé téve megnézni, hogy mi lenne, ha valóban az orosz befolyásról 
beszélnénk. Arról az orosz befolyásról, amely nem a magyar ellenzék találmánya, 
mert ha már utaltam a szerdai brüsszeli meghallgatásra, szinte nem volt ember, aki 
ne tette volna ezt szóvá, hogy milyen furcsa, tisztázatlan, mások sokkal keményebben 
fogalmaztak, elfogadhatatlan, elképesztő az a szoros kapcsolat, amely kialakult 
Magyarország és a putyini Oroszország között. Ezt a kapcsolatot nem intézném el egy 
kézlegyintéssel. Hiszen Magyarországot nem Brüsszeltől kell megvédeni, ezt 
mindannyian tudjuk, önmagában szégyenteljes szerintem ez a kampány. Nem Soros 
Györgytől kell megvédeni. Ez is nevetséges. Miért kellene rettegni egy magyar 
származású milliárdostól, aki egyébként hihetetlen mennyiségű pénzt fordított arra, 
hogy Magyarország demokrácia legyen és nyitott társadalom? Akitől meg kell védeni 
Magyarországot, az sajnos sok tekintetben a jelenlegi kormány, illetve az orosz 
befolyás, Vlagyimir Putyin befolyása. Az a befolyás, amely létezik, van, hiszen látjuk, 
több esetben előfordult, hogy az állami média egy az egyben átvett hamis híradásokat 
Oroszországgal kapcsolatban. Tudjuk, hogy az orosz titkosszolgálatok és egyébként az 
internetet használva mások is tudatosan törekednek arra, hogy dezinformációkat 
terjesszenek a világban. Magyarország erre nem védtelen, de nem is tesz 
erőfeszítéseket a kormány, hogy megvédje magát. A Közép-Európai Egyetem 
ellehetetlenítésével, a civilekkel szembeni fellépéssel lényegében orosz modellt másol 
a kormány, hiszen ugyanez megtörtént Oroszországban. A törvény lényegében egy az 
egyben megegyezik a civilek működését lehetetlenné tevő putyini törvénnyel. 

Az a helyzet, hogy meglepő információként látott nem rég napvilágot az, hogy a 
legtöbb diplomata Oroszországból érkezik Magyarországra. A legnagyobb diplomáciai 
testülettel itt Oroszország rendelkezik. Ráadásul Magyarországot komoly kritika éri 
azért, hogy az orosz titkosszolgálati manőverekkel szemben nem lép fel kellő 
hatékonysággal. Arról ne is beszéljünk, ugye, hogy a Paksi Atomerőmű szerződés 
milyen gazdasági függést alakíthat ki Oroszország és Magyarország között. Tehát ezek 
a példák, és ezeket sajnos még hosszan sorolhatnám, mind mutatják azt, hogy ezek 
nem légből kapott problémák, hanem politikai vita alapját képezik, azt, hogy szabad-
e, lehetséges-e ennyire szorosra fűzni a kapcsolatokat Moszkvával. Mi, liberálisok azt 
mondjuk, hogy nem, hanem Brüsszellel kell. Brüsszellel szemben kritikusnak kell 
lenni, de világossá kell tenni, hogy a helyünk ott van, Nyugaton van, nem pedig 
valami hintapolitikát kell folytatni Nyugat és Kelet között.  

Tehát ez a szándékoltan ironikus törvényjavaslat ezt a kérdést próbálja 
középpontba állítani, és azt kérem tisztelt képviselőtársaimtól, hogy pont azért, hogy 
ezekről a fontos és lényeges kérdésekről vitatkozni tudjunk, tegyék meg, hogy 
támogatják a napirendre vételét. Köszönöm szépen. 

Hozzászólások 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Répássy Róbertnek adok szót. 
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DR. RÉPÁSSY RÓBERT (Fidesz): Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! A 
törvényjavaslatnak egyetlen célja volt, hogy a törvényjavaslat előterjesztője ezt az 
előbbi indoklást elmondhassa. Egyébként a törvényjavaslat nyilván egy vicc. 
Iróniának nevezte Fodor Gábor, de, mondjuk, a normavilágosság követelményeinek 
nem teljesen felel meg valószínűleg. De egyéb szempontot is felsorolhatnék, aminek 
nem felel meg, az idő előrehaladtára való tekintettel azonban nem mondom el ezeket. 
Háromnegyed egy van, és egy órakor kezdődik a plenáris ülés. Pedig én szívesen 
vitába szállnék azzal, amit Fodor Gábor elmondott, de maradjunk annyiban, hogy a 
törvényjavaslatot nem támogatjuk.  

Egyébként meg a vita, amit ön elindított, minden szinten folyik, tehát nemcsak 
az Igazságügyi bizottságban folyhatna ilyen vita, hanem a plenáris ülésen is vagy a 
nyilvánosság előtt is folyhatna vita arról, hogy kinek milyen befolyása van és ki mire 
törekszik. De a javaslat, ha valaki ezt megszavazná, egyszerűen vállalhatatlan lenne. 
De biztos lesz olyan itt a bizottságban. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kíván-e még valaki hozzászólni? (Teleki László 

jelentkezik.) Teleki képviselő úr! 
 
TELEKI LÁSZLÓ (MSZP): Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Igen, lesz 

olyan, aki megszavazza, mert azt gondoljuk, hogy nagyon fontos ez az előterjesztés. 
(Derültség a kormánypárti képviselők között.) Tehát nem is lehet kérdés (Apáti 
István: Szeretik a viccet!), hogy tiszta lapot osszunk egymásnak. Önöknek nem 
érdeke, hogy ez az előterjesztés bekerüljön a parlamentbe, mert akkor színt kellene 
vallani, hogy mit is tesznek ezzel az országgal, kiárusítják-e vagy nem. Ezért a Magyar 
Szocialista Párt nagyon fontosnak tartja, hogy tiszta vizet öntsünk a pohárba, tehát 
támogatjuk az előterjesztést. (Dr. Vitányi István: Amikor Gyurcsány Moszkvába 
járt, nem szóltatok egy szót sem!) 

 
ELNÖK: Köszönöm. Kérdezem, hogy kíván-e még valaki szólni. (Senki sem 

jelentkezik.) Jelentkező nincs. Fodor Gábornak adok szót zárszóra. 

Fodor Gábor reflexiója 

FODOR GÁBOR (független) előterjesztő: Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! 
Megköszönöm a véleményeket, még akkor is, ha sajnálom, hogy Répássy Róbert 
képviselőtársam, volt államtitkár úr nem mondta el végül is a kritikai vagy a vitára 
ingerlő megjegyzéseket. Vele hagyományosan szoktunk jókat vitatkozni. Úgyhogy 
sajnálom ezt a dolgot. (Apáti István: Nem vagy hagyománytisztelő, Robi!) A 
demokrácia alapja a vita. Mindig. Annyit azért hadd mondjak, hogy nem ez a helyzet, 
mint amit Répássy Róbert említett, hogy egyébként a vita minden színtéren folyik, 
mert jó néhány kérdésről nem tudunk olyan mélységben és olyan módon vitatkozni, 
ahogy kellene. Szerintem ez például ez az ügy, a civil szervezetekkel szembeni 
fellépés, közben párhuzamosan az orosz befolyás kérdése egy olyan ügy, ami megérne 
egy parlamenti vitát. Ezért is kérem a tisztelt képviselőtársaimat, hogy aki azt 
gondolja, hogy igen, vitatkozni kell a civil szervezetekkel szembeni fellépéssel 
kapcsolatban, az orosz befolyásról, a kormány és az orosz kapcsolatról, a Putyin-
Orbán kapcsolat kérdéséről, azok támogassák ezt a javaslatot. Köszönöm szépen. 

Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a bizottságot, ki támogatja a 
törvényjavaslatot. (Szavazás.) Egy igen szavazat. Ki nem támogatja? (Szavazás.) Hét 
nem szavazat. Ki tartózkodott? (Dr. Staudt Gábor: Nem veszünk részt a 
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szavazásban. - Dr. Vitányi István: Meg is értem!) A Jobbik nem vesz részt a 
szavazásban.  

Egyebek 

A napirendi pontjaink végére értünk. Megérkezett a Nemzeti Együttműködési 
Alap Tanácsának beszámolója. Hatalmas anyag, nem tudjuk fénymásolni. Aki 
kíváncsi, szíveskedjen befáradni a bizottsági dolgozószobába és ott rendelkezésre 
bocsátjuk. (Apáti István: Mikor tárgyaljuk?) Csak bejön, reagálnunk sem kell rá, 
csak reagálhatunk. Papír alapon kaptuk.  

Tisztelt Bizottság! Egy dolog van, amit szeretnék tisztázni. Jövő héten 1 órakor 
az Országgyűlés előtt esküt tesz Áder János köztársasági elnök úr. A „B” héten, hétfőn 
13 órakor. Az ülés körülbelül 14 óra 31 percig tart. Van 7 olyan törvényjavaslatunk, 
amit részletes vitaként meg kell tárgyalni. Hajlandó-e a bizottság délután fél 
háromkor ülésezni, vagy hívjam össze keddre? (Közbeszólások: Hétfő!) Ki van hétfő 
mellett? (Apáti István: Alávetem magam! - Dr. Staudt Gábor: Én nem vagyok!) 
Maradjunk abban, képviselő urak, hogy hétfőn fél három felé, tehát rögtön a plenáris 
ülés után ülésezünk.  

Az ülés berekesztése 

Nagyon szépen köszönöm a megjelenést és az ülést berekesztem. 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 50 perc)  

 

 

Dr. Rubovszky György 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: dr. Lestár Éva 


