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(Az ülés kezdetének időpontja: 13 óra 50 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirend 
elfogadása 

DR. RUBOVSZKY GYÖRGY (KDNP), a bizottság elnöke, a továbbiakban 
ELNÖK: Köszöntöm a tisztelt bizottság tagjait, a munkatársakat és mindenkit, aki 
figyelemmel kíséri munkánkat. Elnézést kérek, hogy ilyen oxigénmaszkban ülök itt, 
de megromlott egészségi állapotom jelen pillanatban ezt kötelezővé teszi.  

Tisztelt Bizottság! Kiküldtem írásban egy öt pontból álló napirendi javaslatot, 
ehhez képest kaptam két napirend-módosítási indítványt. Az egyik napirend-
módosítást Apáti István képviselő úr terjesztette elő, amellyel a Magyarország 
Alaptörvényének hetedik módosításáról szóló T/15422. számú javaslatot kívánja 
napirendre vetetni. Kérdezem, kíván-e valaki hozzászólni. Apáti képviselő úr! 

 
DR. APÁTI ISTVÁN (Jobbik): Köszönöm szépen. Azért szükséges és rendkívül 

időszerű az indítvány és a tárgysorozatba vételi döntést érintően a mai napirendre 
vétel, hiszen egyáltalán nem szűntek meg azok a körülmények, amelyek miatt az 
Alaptörvény módosítása szükségesnek mutatkozik. Nagyon kérem arra kormánypárti 
képviselőtársaimat, ne zendítsenek rá arra a régi és nagyon unalmas nótára, hogy 
tetszettek volna ezt november 8-án megszavazni, ugyanis semmilyen házszabályi vagy 
egyéb törvényi vagy jogszabályi rendelkezés nincs arra, hogy adott javaslatot csak 
adott napon lehetne elfogadni, illetőleg adott javaslatot csak a mindenkori 
miniszterelnök akarata szerinti rendelt napon lehetne elfogadni.  

Semmi akadálya nincs annak, hogy ezt a megfelelő, normál tárgyalási rendben 
el tudjuk fogadni, annál is inkább, hiszen a benyújtott javaslat, egyetlenegy mondat 
kivételével, szó szerint megegyezik azzal a szöveggel, amelyet egyrészt még tavaly 
ősszel a miniszterelnök úr előterjesztett, másrészt pedig ami az ötpárti egyeztetéseken 
kiforrottá vált. Mindössze egyetlen mondattal egészítettük ezt ki, miszerint ellenérték 
fejében se legyen lehetőség arra, hogy harmadik ország állampolgárai a letelepedés 
jogát és lehetőségét megvegyék Magyarországon, tehát még bizonyos összeg 
megfizetése ellenében se tudjanak Magyarországon letelepedési joghoz jutni. Ez azért 
is fontos, hiszen az első körben körülbelül 1400 fő jöhetett volna úgynevezett kötelező 
kvóták révén, a Juncker-kvóták révén Magyarországra; nos, a nem hivatalos és nem 
végleges adatok szerint ennek legalább a tízszerese érkezett letelepedési 
kötvényekkel, akár az illegális bevándorlás által jellemzően érintett országokból, 
illetőleg területekről. Éppen ezért nemhogy egy kiskaput, hanem egy nagyon nagy 
méretű kaput kívánunk azzal bezárni, hogy az ellenérték fejében történő megvásárlás, 
bevásárlás lehetőségét is egyszer s mindenkorra megszüntetjük. Azt pedig nem 
tartjuk elégségesnek, hogy rendeleti vagy az Alaptörvénynél alacsonyabb szintű 
szabályozással döntsenek majd a letelepedési kötvény forgalmazásának 
felfüggesztéséről vagy annak megszüntetéséről. Egy alaptörvényi tilalmat kell 
egyértelműen betenni a rendszerbe ahhoz, hogy ne tudjon egyik kormányzat sem a 
szirénhangoknak és a könnyű pénz csábításának engedve letelepedésikötvény-üzletet 
újrakezdeni vagy folytatni. 

Az egy külön történet, abba nem kívánok belemenni, már csak az idő rövidsége 
miatt sem, hogy az a minimum 150 milliárd forint, amely Rogán Antalhoz közeli 
cégeknél landolt, egyébként gazdagíthatta volna a költségvetést. Mi akkor sem 
értettünk volna ezzel egyet, félreértés ne essék, tehát a letelepedési kötvényekkel 
akkor sem értettünk volna egyet, ha jelentősen gyarapította volna a magyar állam 
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költségvetését. De hogy még csak ez sem igaz, tehát nemhogy az államkasszába, 
hanem magánzsebekbe vándorolt, ez újabb nagyon erős érv ahhoz, hogy az 
alaptörvény-módosítást, az ötpárti egyeztetéseken kiforrottá vált szöveget egy 
mondattal megtoldva végrehajtsuk.  

Éppen ezért kérem önöket, hogy ne várjuk meg a szokásos 30 napos határidőt, 
hanem vegyük most napirendre, azután kerüljön tárgysorozatba, kerüljön be az 
Országgyűlés elé, és hacsak ezen egy mondat ellen nincs kifogásuk - mert a többi 
ugyanaz, amiben eddig megegyeztünk -, akkor végleg pontot tehetünk ennek a 
rétestészta hosszúságúra nyújtott történetnek a végére. Hiszen minden 
kormánypropagandával szemben mi továbbra is bevándorlásellenesek vagyunk, 
továbbra sem bevándorláspárti vagy bevándorlásbarát párt vagyunk, csak mi nem 
akarunk félmunkát meg negyed munkát végezni. A mi hozzáállásunknak az a lényege, 
hogy mi a jogcím megnevezésétől függetlenül minden jogcímet ki akarunk zárni, ami 
lényegét tekintve idegenek átmeneti vagy tartós idetelepítését, Magyarországra 
telepítését eredményezheti. Azzal ugyanis egyetértünk, hogy ha akár a balkáni 
védvonal, akár a dél-líbiai védővonal meggyengül vagy megszűnik - ez gyakorlatilag 
bármikor megtörténhet -, akkor nemhogy tízezrek, hanem milliók vagy tízmilliók 
zúdulhatnak déli határainkra; olyan tömegek, amiről azt lehet mondani, hogy nincs 
az a rendőrség vagy honvédség, amely meg tudja védeni az országot vagy Európát. 
Éppen ezért fontos, hogy e tekintetben széles körű egység jöjjön létre, és csírájában el 
tudjuk fojtani ezeket a próbálkozásokat. Kétségkívül ez a nemzeti érdek, de ebbe 
beletartozik a letelepedési kötvények megszüntetése, nemcsak a korrupciógyanús 
ügyletek miatt, hanem az ország teljes körű biztonsága miatt is. Köszönöm szépen. 

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

hozzászólni. (Nincs ilyen jelzés.) Jelentkezőt nem látok.  
Kérdezem a bizottságot, fölveszi-e napirendjére ezt a törvényjavaslatot. Aki a 

felvételt támogatja, kérem, kézfelemeléssel szavazzon! (Szavazás.) Ez 2 igen. Ki az, 
aki nem támogatja? (Szavazás.) Ez 7 nem. És ki tartózkodott? (Szavazás.) Ilyet nem 
látok. (Dr. Apáti István: Teleki képviselő úr nem vett részt a szavazásban.) Igen. 
Akkor ez elvégeztetett, nem vettük föl napirendre.  

Vas Imre alelnök úr azzal a kérelemmel fordult hozzám a napirenddel 
kapcsolatban, hogy az általam 4. pont alatt jelzett, a burkolt pártfinanszírozással 
kapcsolatos, T/15329. számú törvényjavaslat tárgyalását vegyük le napirendről. 
Kérdezem a bizottságot, kíván-e valaki hozzászólni. Vas Imre alelnök úrnak adok szót. 

 
DR. VAS IMRE (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm. Módosító indítvány 

előkészítéséhez kell még egy kis idő. Köszönöm. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Tisztelt Bizottság! Kíván-e még valaki ehhez 

hozzászólni? (Nincs ilyen jelzés.) Ilyet nem látok. Kérdezem, ki támogatja, hogy a 4. 
pontot vegyük le napirendről. (Szavazás.) A bizottság ezzel egyhangúlag egyetértett.  

Ezzel a módosítással együtt teszem föl szavazásra az általam megküldött 
napirendet. Aki a napirendet támogatja, kérem, kézfelemeléssel szavazzon! 
(Szavazás.) Ez 8 igen. Ki van ellene? (Szavazás.) Ez 1 nem (Jelzésre:) és 1 
tartózkodás. Köszönöm szépen, a napirendet elfogadtuk. 

A titkos információgyűjtés szabályainak az új büntetőeljárási 
törvénnyel összefüggő, továbbá a bírósági végrehajtás során a 
sértettnek megítélt polgári jogi követelések kielégítési sorrendjére 
vonatkozó rendelkezések módosításáról szóló T/15054. számú 
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törvényjavaslat  
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján) 

Tisztelettel köszöntöm Völner Pál államtitkár urat és dr. Pongrácz Attila 
főosztályvezető-helyettes urat. Rátérünk az 1. napirendi pontunk tárgyalására: ez a 
titkos információgyűjtés szabályairól szóló T/15054. számú törvényjavaslat részletes 
vitája. Itt két feladatunk van. 

Elsőként megkérdezem államtitkár úrtól, hogy a határozati házszabály 
előírásainak megfelel-e az eredeti törvényjavaslat. 

 
DR. VÖLNER PÁL államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): Köszönöm, elnök 

úr, megfelel. 
 
ELNÖK: Megfelel, köszönöm szépen. Ebben a témakörben megnyitom a vitát. 

(Nincs jelentkező.) Jelentkezőt nem látok. 
Kérdezem, ki az, aki szintén azon az állásponton van, hogy megfelel az 

előírásoknak a törvényjavaslat. (Szavazás.) Ez 9 igen. Ki van ellene? (Szavazás.) 
Megállapítom, hogy 1 ellenszavazat mellett ezt elfogadtuk. 

Akkor most már ezzel kapcsolatban csak annyi feladatunk van, hogy egy 4 
pontos bizottsági módosító indítványt kér tőlünk az előterjesztő, hogy terjesszük elő. 
Ez egy technikai jellegű indítvány, ki lett küldve időben. Indítványozom, hogy egyben 
tárgyaljuk. Kérdezem, kíván-e valaki hozzászólni. (Nincs ilyen jelzés.) Államtitkár 
urat nem kérdezem meg, mert ők a kezdeményezők, ugye, ha én jól tudom. 

 
DR. VÖLNER PÁL államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): Így van. 
 
ELNÖK: Igen. Kérdezem, ki az, aki amellett van, hogy terjesszük elő ezt a 

bizottsági módosító indítványt. (Szavazás.) Ez 7 igen. Ki az, aki ellene van? 
(Szavazás.) Ilyet nem látok. Ki tartózkodott? (Szavazás.) Megállapítom, hogy 3 
tartózkodás mellett a bizottság támogatta, hogy benyújtsuk.  

Tisztelt Bizottság! Ez a részletes vitát lezáró módosító indítványként fog 
beterjesztésre kerülni, és nyilván megyünk a Törvényalkotási bizottsághoz. Ezzel a 
részletes vitát e tekintetben lezárom. (Demeter Zoltán megérkezik az ülésre.)  

A bírósági peres és nemperes eljárásokra adott általános 
meghatalmazások közhiteles nyilvántartásáról szóló T/15358. 
számú törvényjavaslat  
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján) 

A következő napirendi pontunk a bírósági peres és nemperes eljárásokra adott 
általános meghatalmazásokkal kapcsolatos T/15358. számú törvényjavaslat részletes 
vitája.  

Itt csak azt kell eldöntenünk, hogy a határozati házszabálynak megfelel-e az 
előterjesztés.  

 
DR. VÖLNER PÁL államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): Megfelel, elnök úr. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kíván-e valaki hozzászólni? (Nincs jelentkező.) 

Jelentkezőt nem látok, határozathozatal következik.  
Ki van azon az állásponton, hogy valóban megfelel a határozati házszabály 

előírásainak? (Szavazás.) Ez 10 igen. Ki van ellene? (Szavazás.) Ilyet nem látok. Ki 
tartózkodott? (Szavazás.) Megállapítom, hogy 1 tartózkodás mellett a bizottság úgy 
foglalt állást, hogy az előterjesztés megfelel a házszabályi előírásoknak. 
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Ezzel a törvényjavaslat részletes vitáját lezárom. Köszönöm szépen. 

Egyes törvényeknek az üzleti környezet jogi versenyképességének 
növelése érdekében szükséges módosításáról szóló T/15362. számú 
törvényjavaslat  
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján) 

Következik az egyes törvényeknek az üzleti környezet jogi 
versenyképességének növelése érdekében szükséges módosításáról szóló T/15362. 
számú törvényjavaslat részletes vitája.  

Elsőként itt is államtitkár úr nyilatkozatát kérem a tekintetben, hogy a 
határozati házszabálynak az eredeti törvényjavaslat megfelel-e. 

 
DR. VÖLNER PÁL államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): Megfelel, elnök úr. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ezzel kapcsolatban észrevétel van-e? (Nincs ilyen 

jelzés.) Nincs. 
Ki az, aki azon az állásponton van, hogy megfelel az előírásoknak a 

törvényjavaslat? Kérem, kézfelemeléssel szíveskedjen szavazni! (Szavazás.) Ez 9 igen. 
Ki az, aki ellene van? (Szavazás.) Ilyen nincs. Ki tartózkodott? (Szavazás.) 
Megállapítom, hogy 2 tartózkodás mellett a bizottság elfogadta a házszabályi 
előírásoknak való megfelelőséget. 

Tisztelt Bizottság! Az Igazságügyi Minisztérium kezdeményezte, hogy adjunk 
be egy 11 pontból álló bizottsági módosító indítványt. A 2. pontban foglalt egyetlen 
érdemi döntésen kívül az összes többi technikai jellegű kérdés. Államtitkár urat nem 
kérdezem, tekintettel arra, hogy ő az előterjesztő. 

Kérdezem a bizottságot, kíván-e valaki hozzászólni. (Nincs jelentkező.) 
Jelentkezőt nem látok.  

Kérdezem a bizottságot, ki az, aki támogatja, hogy ezt a 11 pontos módosító 
indítványt bizottsági módosító indítványként benyújtsuk? (Szavazás.) Ez 8 igen. Ki 
nem támogatja? (Szavazás.) Ilyen nincs. Ki tartózkodott? (Szavazás.) Megállapítom, 
hogy 3 tartózkodás mellett a bizottság úgy döntött, hogy be fogja nyújtani. 

Tisztelt Bizottság! Ez a bizottsági módosító indítvány a részletes vitát lezáró 
módosító indítványként kerül tovább. 

Ezzel a részletes vitát lezárom. Köszönöm szépen. 

Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló T/15381. 
számú törvényjavaslat  
(Döntés a részletes vitában megtárgyalandó szerkezeti egységekről 
a HHSZ 92. § (4) bekezdés alapján) 

Tisztelt Bizottság! Van még egy napirendi pontunk: a Magyarország 2018. évi 
központi költségvetéséről szóló törvényjavaslat kapcsán döntenünk kell, hogy a 
törvényjavaslat mely részeit kérjük a bizottság elé.  

Az eddigi töretlen gyakorlatunk az volt, hogy az egészet kértük, és most is azt 
javasolom, hogy kérjük az egészet, ami azt jelenti, hogy bizonyos kérdésekben 
természetesen nem kell nekünk állást foglalni, de ha és amennyiben bármilyen kérdés 
elénk kerül, tudjunk állást foglalni.  

Megnyitom a vitát ezzel kapcsolatban. (Nincs jelentkező.) Jelentkezőt nem 
látok. 

Kérdezem a tisztelt bizottságot, támogatja-e azt az indítványt, hogy az egész 
költségvetésitörvény-javaslatot kérjük a bizottság részére biztosítani. (Szavazás.) A 
bizottság egyhangúlag így döntött. Nagyon szépen köszönöm.  
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Egyebek 

Tisztelt Bizottság! Nekem az egyebek kategóriában kivételesen nincs semmi 
előadnivalóm. Azt nem tudjuk még, hogy mikor lesz a következő bizottsági ülésünk. 

A jövő héten kedden, május 16-án a litván delegációt kellene fogadnunk. Kérek 
szépen egy önként jelentkező alelnököt, aki ezt vállalni tudná. (Dr. Vitányi István 
jelentkezik.) Vitányi alelnök úr vállalja, köszönjük szépen. 

Az ülés berekesztése 

Nagyon szépen köszönöm a megjelenést. Ezzel a bizottsági ülést berekesztem. 
Köszönöm. 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 14 óra 10 perc)  

 

 

Dr. Rubovszky György 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Prin Andrea 
 


