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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 04 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. Tisztelt Bizottság! Az 
Igazságügyi bizottság ülését megnyitom. 

A jegyzőkönyvben rögzítjük, hogy Demeter Zoltán képviselő urat Vas Imre 
alelnök úr helyettesíti, Vigh László képviselő urat pedig Varga József képviselő úr. 
Ezzel a bizottság határozatképes. 

Tisztelt Bizottság! A napirenddel kapcsolatban semmilyen indítványt nem 
kaptam, nekem sincs szándékomban módosítani. Kérdezem, kíván-e valaki 
hozzászólni. (Nincs jelentkező.) Jelentkezőt nem látok. 

Kérem, az írásban előterjesztett napirendi javaslattal kapcsolatban 
szíveskedjenek szavazni. Aki tehát támogatja, kérem, emelje fel e kezét! (Szavazás.) 
Megállapítom, hogy 10 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a bizottság a 
napirendet. 

Az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. 
évi LXVIII. törvény, valamint a legfőbb ügyész, az ügyészek és más 
ügyészségi alkalmazottak jogállásáról és az ügyészi életpályáról 
szóló 2011. évi CLXIV. törvény módosításáról szóló T/15785. számú 
törvényjavaslat  
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján) 

Első napirendi pontunknál tisztelettel köszöntöm Vízkelety Mariann 
államtitkár asszonyt és Szecskó József helyettes államtitkár urat.  

Az 1. napirendi pontunk a T/15785. számon benyújtott, az igazságügyi 
alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló törvény módosítására vonatkozik. Két, 
sőt három feladatunk is van.  

Elsőként abban kell döntenünk, hogy az eredeti előterjesztés a határozati 
házszabály 44. és 45. §-ainak megfelelt-e. Ebben az államtitkár asszony segítségét 
kérem. Kérem, szíveskedjen nyilatkozni, hogy megfelelt vagy sem. 

 
DR. VÍZKELETY MARIANN államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): 

Megfelelt, elnök úr, köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a bizottságot, van-e ezzel kapcsolatban 

bárkinek hozzászólása. (Nincs ilyen jelzés.) Jelentkezőt nem látok, döntés következik. 
Ki az, aki az államtitkár asszony által mondottakat elfogadja, vagyis hogy megfelel a 
határozati házszabálynak az előterjesztés? (Szavazás.) Ez 6 igen. Ki van ellene? 
(Szavazás.) Ez 2 nem. Ki tartózkodott? (Szavazás.) Megállapítom, hogy 2 tartózkodás 
mellett elfogadtuk. 

Tisztelt Államtitkár Asszony! A napirendi pont megtárgyalásának következő 
szakasza egy olyan háttéranyag, amelyben 8 pontban Gyüre Csaba képviselő úr 
kívánja módosítani a törvényt. Ezen egyesével kell végigmennünk. 

Az 1. ponttal kapcsolatban kérdezem, hogy a kormány támogatja-e. 
 
DR. VÍZKELETY MARIANN államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): Nem 

támogatjuk. 
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem, ki kíván hozzászólni. (Nincs 

jelentkező.) Jelentkezőt nem látok. Ki támogatja az 1. pontban foglaltakat? 
(Szavazás.) Ez 4 igen. Ki van ellene? (Szavazás.) Megállapítom, hogy 6 nem 
szavazattal a bizottság nem fogadta el.  

A 2. pont szintén Gyüre Csaba módosító indítványa. Kérdezem az államtitkár 
asszonyt. 

 
DR. VÍZKELETY MARIANN államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): Nem 

támogatjuk. 
 
ELNÖK: A kormány nem támogatja. Ki kíván hozzászólni? (Nincs jelentkező.) 

Jelentkezőt nem látok. Ki támogatja a 2. pontban foglaltakat? (Szavazás.) Ez 4 igen. 
Ki van ellene? (Szavazás.) Megállapítom, hogy 6 nem szavazattal a bizottság nem 
támogatta. 

A 3. pontban lévő módosító indítványt is Gyüre Csaba képviselő úr terjesztette 
elő. Kérdezem államtitkár asszonyt. (Dr. Bárándy Gergely megérkezik az ülésre.)  

 
DR. VÍZKELETY MARIANN államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): Nem 

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

hozzászólni. Staudt Gábor alelnök úrnak adok szót. 
 
DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik), a bizottság alelnöke: Köszönöm, elnök úr. 

Tisztelt Bizottság! Államtitkár Asszony! Azt szeretném megkérdezni, én az általános 
vitán nem voltam jelen, de ha jól értelmezem, ez a pont arról szólna, és a módosító 
javaslat ennek a korrekciójára törekszik, hogy a munkáltatói jogkör gyakorlója a 
kiemelt munkakörben foglalkoztatott igazságügyi alkalmazott illetményét nemcsak 
hogy a munka törvénykönyve alapján állapíthatja meg, hanem az átlagos havi bruttó 
munkabér, nemzetgazdasági havi bruttó bér tízszereséig lehet ezt megemelni. Most 
számoljunk csak egy kicsit! Államtitkár asszony, ezt önök hogyan lőtték be idénre? Ha 
együtt számolunk, ez mennyi összeget fog jelenteni? S ha ez netalántán kicsit magas 
lenne, jónak találják-e azt, hogy ilyen magas korlátot állítunk? Mi a négyszeresére 
teszünk javaslatot. S ráadásul ugye ez folyamatosan nő, ahogy a munkabérek évről 
évre nőnek, miközben nagyon sok egyéb alkalmazottnak a bére a közszférában fix, és 
nem azon múlik, hogy mondjuk, egyébként a nemzetgazdaság jobban teljesít-e, 
hanem hogy az emelés megtörténik-e a költségvetés, illetve indirekt módon a 
kormány által.  

Úgyhogy erre szeretnék választ kapni: milyen összegről beszélünk, és mi 
indokolja ezt? Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e további kérdés vagy hozzászólás? (Nincs.) 

Akkor megkérem az államtitkár asszonyt, szíveskedjen reagálni. 
 
DR. VÍZKELETY MARIANN államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): 

Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Képviselő Úr! A KSH által közzétett és idézett 
nemzetgazdasági havi bruttó bér - most nem tudom fejből - olyan 260-egynéhány 
ezer forint, amelynek az éves mértéke az, amire itt hivatkozunk, tekintettel arra, hogy 
a jelen előterjesztésben azt a célt tűztük ki, hogy az igazságügyi alkalmazottaknak és a 
nem ügyész ügyészségi alkalmazottaknak nem csupán az illetménye, hanem az egyéb 
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jogai és kötelezettségei is a legnagyobb mértékben feleljenek meg az állami 
tisztviselőkről szóló törvénynek. Ebből következik az, hogy ez a szabály, amelyet ide 
behivatkoztunk, az állami tisztviselőkről szóló törvénynek felel meg, amely 
behivatkozza a Kttv. vonatkozó rendelkezését. Tehát ez a kormányzati tisztviselőkre 
vonatkozó, ma is hatályos szabály. Azért vettük át ezt a mértéket, mert egy az egyben 
szerettük volna megfeleltetni. 

Nem tudom, kielégíti-e képviselő urat ez a válasz. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Staudt Gábor képviselő úrnak adok szót. 
 
DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen. Tehát 

akkor havi 2,6 millió forintról beszélünk? (Dr. Vízkelety Mariann: Bruttó.) Bruttó. 
 
DR. VÍZKELETY MARIANN államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): De 

mondom, ez a hatályos Kttv.-ben a kormánytisztviselőknél is rendelkezésre áll. 
 
DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik), a bizottság alelnöke: Értem. Ezt én nem 

tudtam, de akkor elég baj, hogy így van. 
 
DR. VÍZKELETY MARIANN államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): Ez egy az 

egyben megfelel, tehát nem külön határoztuk meg ezt a mértéket, hanem az OBH és a 
Legfőbb Ügyészség kérésének megfelelően, hogy legyen ilyen lehetőség. S mivel az 
volt a cél, hogy a jogok és a kötelezettségek összhangba kerüljenek, ezért a Kttv. 
vonatkozó szabályát ide az Iasz.-ba is behoztuk.  

 
DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik), a bizottság alelnöke: Akkor, ha jól értem, 

mondjuk, az OBH-ban dolgozó igazságügyi alkalmazott kereshet ennyit, minden 
további nélkül, jelen pillanatban is. 

 
DR. VÍZKELETY MARIANN államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): 

Képviselő úr, így van, ezt az expozéban el is mondtam, hogy a probléma főként úgy 
merült föl, hogy az OBH és a Legfőbb Ügyészség fölvetette, hogy ne külső 
vállalkozókkal kelljen, mondjuk, informatikai feladatokat ellátni, hanem ha lehet, 
igazságügyi alkalmazott, illetve ügyészségi alkalmazott tudja ezt a feladatot ellátni. S 
tekintettel a piaci viszonyokra, ez óriási problémát jelentett a két szervezet számára. S 
mivel az Áttv.-ben, illetőleg a Kttv.-ben ilyen lehetőség van, ezért olyan döntés 
született, hogy ezt engedjük meg az igazságügyi alkalmazottnak és az ügyészségi 
alkalmazottnak is. Ez nem csupán gazdaságosabb, mint ha külső cég látná el, hanem 
biztonságosabb is.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. (Dr. Staudt Gábor jelentkezik.) Elnézést kérek, de 

ez nem egy dialógusrendszer. Az a rendszer, hogy a képviselő föltesz egy kérdést, arra 
válaszol az államtitkár asszony - ez a vita szokatlan. (Dr. Staudt Gábor: Szokatlanul 
szakmai.) De most még megadom a szót, csak az a kérésem, hogy ettől tartózkodjunk. 

 
DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik), a bizottság alelnöke: Jó, hát ezt nem is nagyon 

értem… Mondjuk, a következő pontban is lesz majd egy hasonló, tehát lefolytathatjuk 
az ügyészi törvénynél is. 

Amit mindenképpen fontosnak tartok elmondani, még ha a szakmai vita, 
elnézést kérek, ha túl pörgős és zavaró is, de akkor ezek szerint, mondjuk, egy 
igazságügyi alkalmazott, aki nem csak informatikus lehet, lehet, mondjuk, a 
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munkáltatói jogkör gyakorlójának a liblingje is, majdhogynem akármilyen 
végzettséggel dolgozik ott, és mondjuk, simán az ötszörösét keresheti egy bíró 
alapjövedelmének, talán még több is mint ötszörösét. Tehát értem én, hogy ez csak 
egy átemelés egy másik törvényből, de akkor számomra ez most tudatosult. És persze, 
informatikusokra lehet hivatkozni - egyébként azért szerintem 2,5 millió forint alatt 
egy árnyalattal még lehet Magyarországon jó informatikust találni -, de nem biztos, 
hogy csak az informatikusokra lesz ez alkalmazva.  

Úgyhogy ebben a körben nagyon is egyetértek Gyüre Csabával, akinek a 
módosító javaslata gyakorlatilag a négyszeresére szeretné ezt belőni, ami azt jelenti, 
hogy még így is bruttó 1 millió forint fölött vagyunk. Tehát az összeg még így is a 
négyszeresével is több, mint az Országgyűlésben egy bizottsági elnöknek a bruttó 
tiszteletdíja. Azt hiszem, ilyen összehasonlításban meg kellene ennek állnia a helyét. 
Köszönöm. 

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

Államtitkár Asszony! Csak egy megjegyzés, és örülök annak, ha van pezsgő szakmai 
vita, és én ennek a bevezetését pártolom, természetesen még akkor is, ha be kell 
tartani a házszabályi rendelkezéseket, de az oda-vissza kommunikációt én rendkívüli 
módon értékelni tudom. 

Amit érdemben szeretnék említeni, az három gondolatkör. Az egyik, hogy 
szeretném azt itt is az asztalra tenni, hogy alapelvi szinten nem értek egyet azzal, és 
ezt az általános vitában is megfogalmaztam, hogy az igazságügyi akármilyen 
dolgozóknak, legyen az bíró vagy igazságügyi alkalmazott, a bérezése a közszférához 
hasonló módon legyen szabályozva, tehát hogy azzal legyen összekötve. Én azt 
gondolom, az igazságszolgáltatás szervezetrendszere teljes mértékben más és eltérő a 
közigazgatástól. Ez egy önálló hatalmi ág, önálló sajátosságokkal; ezt itt most nem 
fogom kibontani, az általános vitában megtettem. Éppen ezért számomra az nem jó 
érv, hogy ha a közigazgatásban ez így van, akkor legyen itt is így, mert ez szerintem 
alapelvi szinten nem helyes. 

A másik: ugyanígy azt tudom mondani, alapelvi szinten nem helyes, én ezt nem 
tartom jónak, hogy ha van egy szervezeti egység, vagy akár egy önálló hatalmi ág, 
mint most a bíróságok, amiről beszélünk, és annak az első számú vezetője, mondjuk, 
a felét keresi, mint egy informatikus, ugyanazon szervezetrendszeren belül. Ez nem 
jó. Ugyanúgy, ahogy nem értek egyet azzal, hogy a miniszter ne a legtöbbet keresse a 
minisztériumban, ugyanúgy nem értek azzal egyet, hogy mondjuk, a Kúria elnöke 
feleannyit vigyen haza, mint az informatikus, aki, mondjuk, az OBH-ban egy 
beosztott munkakörben dolgozik. Azt gondolom, bizonyos elveket érdemes 
megfizetni, ha már idejutottunk. Tehát lehet, hogy valamivel akár drágább az, hogy 
külső embereket foglalkoztatok - lehet -, de azt az elvi alapot fölrúgni, hogy van egy 
bizonyos fizetési hierarchia egy szervezeten belül, így az OBH-n vagy a bírósági 
szervezetrendszeren belül, ezt én nem tartom helyesnek és egészségesnek 
megbontani. Nem is beszélve arról, hogy azt a veszélyt, amit Staudt képviselőtársam 
itt az imént fölvetett, hogy ez igencsak szubjektív alapon teszi lehetővé azt, hogy 
eltérjenek az általános fizetési fokozatoktól, ezt bizony magában hordozza. Tehát én 
azt gondolom, hogy igenis, itt a módosító javaslatnak megfelelően mérsékelni kell 
ezeket a lehetőségeket. 

Szeretném azt is mondani, hogy ha már tényleg nagyon elvi alapon nézzük, 
akkor most ezzel azt mondjuk, hogy az nem olyan nagy baj, hogyha a jogász szakma 
krémje nem akar bírónak menni, hanem elmegy inkább ügyvédnek, mert ott sokkal 
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jobban keres, hiszen a bírói fizetés relatíve alacsony. Azt viszont, hogy az 
informatikus ott dolgozzon a bíróságon, na, azt ott meg kell fizetni. Hát hogy?! De 
tényleg?! Azt gondolom, hogy aki az állami szférát választja, annak a tudatában teszi 
ezt, hogy az bizony nem jár olyan fizetéssel, mint hogyha a privát szférában dolgozik. 
Ezt mi is tudjuk itt az asztal körül; aki korábban ügyvéd volt közülünk, az aztán pláne 
tudja, hogy nem ugyanaz, sőt, sokkal rosszabb. Valami miatt az ember ezt vállalja. Ha 
valaki elmegy az állami szférába, azzal számos előny jár, például a fix fizetés minden 
hónap 5-én ott van a számlán, a biztonság, a kiszámíthatóság, a pluszvédelem, s a 
többi. Én azt gondolom, hogy ez, ha úgy tetszik, kompenzálja egy kicsit negatív 
értelemben azt, hogy a fizetés ott egy kicsit kevesebb. De tényleg visszatérve arra, már 
elvi alapon, hogy az informatikust fizessük meg, mert a legjobbakat akarjuk oda; a 
jogász szakemberek közül már nem biztos, hogy érdemes megfizetni a bírót, mert 
majd a jó szakember elmegy ügyvédi munkakörbe, vagy esetleg közjegyzőnek, ha tud, 
ahol sokkal többet tud keresni.  

Egy szó, mint száz, én azt gondolom, több okból sem szerencsés ez a 
módosítás. Ahogy egyébként - és itt egy félmondatot engedjen meg, államtitkár 
asszony, mert ott már nem volt lehetőség az általános vitában válaszolni, de összefügg 
ezzel a módosító javaslattal -, hogy ha marad az, hogy a bírói fizetés bizonyos 
százalékában határozzuk meg az alkalmazotti fizetéseket, valóban, nominálisan egy 
pozitív dolog az alkalmazottaknak. Na de az meg azért fog bérfeszültséget 
keletkeztetni, mert addig azért nagyjából azt lehetett mondani - most ez is megint 
egy, hogy mondjam, megszokott elvi beosztás -, hogy egy bírói fizetésnek, mondjuk, 
egy fizikai alkalmazott munkája a 20 százalékát éri, mert ehhez volt ez így kötve. Most 
azt mondjuk, hogy egy bírói fizetésnek a fizikai alkalmazott munkája a felét éri. 
Megnézném ezt én bárhol a privát szférában, de egyébként még az államiban is, mert 
ha jól tudom, illetve nem tudom, államtitkár asszony, de arra határozottan 
emlékszem, hogy volt egy olyan tétel, amikor azt mondta, hogy 20 százalékos 
szorzóról 38 százalékosra emeljük (Dr. Vízkelety Mariann bólint.), tehát 
gyakorlatilag duplájára a középfokú alkalmazottakét. Tehát magyarán, eddig volt egy 
ilyen rendszer, hogy titkár, fogalmazó, és akkor az alatt mindenki más. Most ezt 
fogjuk egy kicsit szétzilálni, és ez fogja, ha úgy tetszik, ezt a féle feszültséget kelteni 
szerintem. Értem én a szándékot, még egyszer mondom, csak ez az, amire akkor úgy 
fogalmaztam, hogy a nem akarásnak nyögés a vége. Egy igazi jó megoldás lenne: 
fölemelni a bírói fizetéseket, és akkor nem kéne farigcsálni. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Apáti István képviselő úrnak adok szót. 
 
DR. APÁTI ISTVÁN (Jobbik): Köszönöm szépen. Ha valami pozitívumot 

mindenáron el akarnék erről mondani, akkor azt mondanám, hogy lassan a kormány 
kezdi megérteni a Jobbik béruniós követeléseit, és úgy látszik, hogy lassan, de 
biztosan megpróbálja az európai szintű béreket beengedni, ha mást nem, az 
igazságszolgáltatási szférába. (Budai Gyula megérkezik az ülésre.) Persze ezt némi 
iróniával megspékelve mondom. 

Tudják, az ebben a rossz, hogy ez semmi mást nem szolgál, csak a 
klientúraépítést, legyen szó informatikusokról vagy bármilyen más beosztásban lévő 
személyekről: hogy akik, jobb esetben szakmai értelemben, sokkal rosszabb esetben 
politikailag lojálisak, azok akár 2 millió 600 ezer forintot is kereshessenek; akik pedig 
nem annyira lojálisak, vagy bármilyen egyéb szubjektív szempontnak nem felelnek 
meg, pedig jóval kevesebb fizetést vigyenek haza. Úgyhogy üdvözöljük azt, hogy 
kezdik megérteni a béruniós törekvéseinket, de nem ilyen kiragadott, légből kapott, 
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igazságtalan és aránytalan módon kellene ehhez hozzákezdeni, és nem ennyire 
átlátszóan a klientúraépítést szolgáló módon. Köszönöm szépen. 

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

hozzászólása. (Nincs.) Nem látok ilyet. Államtitkár asszonyt kérdezem, kíván-e 
reagálni. Parancsoljon! 

 
DR. VÍZKELETY MARIANN államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): 

Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Bárándy képviselő úrnak szeretném elmondani - 
valóban, a végén már nem tudtam erre a felvetésére reagálni -, hogy elvileg 
egyetértünk vagy nem értünk egyet azzal, hogy az igazságügyi alkalmazotti 
illetmények és az állami tisztviselői illetmények össze vannak-e kötve vagy sem. Ugye, 
ez egy olyan lépése a kormányzatnak, amelyet az hozott napirendre, hogy az állami 
tisztviselői karnak körülbelül 20-30 százalékkal megemelkedett az illetménye 2016. 
július 1-jével, illetve 2017. január 1-jével. 

2001 óta van összekötve e két külön hatalmi ág alkalmazotti szférájának az 
illetménye. Tehát nem most kötöttük össze: ez 2001-ben történt. És eddig, nem 
emlékszem rá, pedig én azért követem nagyjából az igazságügyi szférára vonatkozó 
szakmai álláspontokat, hogy bárki megkérdőjelezte volna elvi szinten; bár semmi 
kifogásom, 16 év után is meg lehet kérdőjelezni ezt, csak mondom, hogy ez 2001 óta 
van összekötve. Ez egy olyan lépés, amelyet tulajdonképpen az OBH, illetve a Legfőbb 
Ügyészség kezdeményezett, de mi magunk is éreztük ezt a problémát, hiszen nagyon 
nagy volt az elszívó hatás az igazságügyi alkalmazotti körből a járási hivatalok felé. 
Tehát valóban, elég sokan álltak föl, és mentek el járási hivatali tisztviselőnek.  

Amire a képviselő úr utalt az első illetménysávot illetően, hogy az a bírói 
illetményalapnak a szorzatában van kifejezve: valóban, idáig, illetve még a hatályos 
törvény is így tartalmazza, 0,2 szorzó van a középfokú Iasz.-os és nem ügyész 
ügyészségi alkalmazotti kollégáknál, amelyet most szeretnénk fölemelni 0,38-ra, 
csaknem a duplájára. De ezek azok a munkatársak, szeretném mondani, tehát nem a 
fizikai alkalmazottak, hanem a kezelőirodai munkatárs, a jegyzőkönyvvezető, az, aki 
például az elektronikus kapcsolattartást intézi a bíróságokon belül. Tehát olyan 
kollégákról van szó, akik érdemi munkát is végeznek, és aminek valóban a bíróság 
működtetése szempontjából van jelentősége. Tehát ezért nem érzékelem azt úgy, hogy 
ez egy farigcsálás lenne - vagy nem tudom pontosan, milyen kifejezést használt a 
képviselő úr -, tehát igenis, ezt a munkát meg kell becsülni. Úgyhogy én ezzel 
egyetértek. 

Ami az Mt.-s béreket illeti, idáig az OBH elnök asszonyának, a törvényszéki 
elnököknek, illetőleg a Legfőbb Ügyészség vezető munkatársainak nem volt arra 
lehetőségük, hogy azokat a tipikusan egyébként főleg informatikusokat - mert mindig 
ez a probléma merül föl - úgy bérezzék, hogy meg tudják őket tartani. Ez a 2,6 milliós 
határ egy felső korlát, egy elvi lehetőség. Nem hiszem, hogy most rögtön egy olyan 
vezetői döntés születik, hogy aki eddig, mondjuk, 590 ezer bruttóval dolgozott 
informatikusként, most azonnal emeljük föl neki 2,6 millió forintra a bérét. Tehát ez 
egy elvi lehetőség, és úgy fog a vezető dönteni, ahogy látja, hogy ami még belefér 
abba, hogy megtartsa az adott kollégát, ha az a kolléga jól dolgozik.  

Ennyit szerettem volna hozzátenni. Nem tudom, volt-e valami, amit esetleg 
kihagytam; próbáltam jegyzetelni. Azt akarom tehát hangsúlyozni, hogy ez egy elvi 
lehetőség, és nem azt jelenti, hogy mindenkinek automatikusan ennyit fog adni az 
OBH elnöke például. Köszönöm. 
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Tisztelt Bizottság! Először is szeretném 
jegyzőkönyvbe mondani, hogy dr. Répássy Róbert képviselő urat a következőkben dr. 
Vitányi István alelnök úr fogja helyettesíteni.  

Most a szavazás következik. Kérdezem a bizottságot, ki támogatja a 3. pontot. 
(Szavazás.) Ez 5 igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) Megállapítom, hogy 8 nem 
szavazattal a bizottság nem fogadta el. 

A 4. pont szintén Gyüre Csaba módosító indítványa. Kérdezem az államtitkár 
asszonyt. 

 
DR. VÍZKELETY MARIANN államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): Nem 

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

hozzászólni. (Nincs jelentkező.) Jelentkezőt nem látok. Ki támogatja a 4. pontot? 
(Szavazás.) Ez 5 igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) Megállapítom, hogy 8 nem 
szavazattal a bizottság nem támogatta. 

A 6. pont szintén Gyüre Csaba indítványa. 
 
DR. VÍZKELETY MARIANN államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): Nem 

támogatjuk. 
 
ELNÖK: A kormány ezt sem támogatja. Kérdezem a bizottságot, kíván-e valaki 

hozzászólni. (Nincs ilyen jelzés.) Jelentkezőt nem látok. Kérdezem, ki támogatja a 6. 
pontot. (Szavazás.) Ez 5 igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) Megállapítom, hogy 8 
nem szavazattal a bizottság nem támogatta. 

A 7. és a 8. pontnak, mindkettőnek a lényegét, azt hiszem, mindenki elmondta, 
bár a 7-esben vannak egyéb rendelkezések is. Kérdezem a kormányt, mi az álláspont. 

 
DR. VÍZKELETY MARIANN államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): Nem 

támogatjuk. 
 
ELNÖK: A kormány nem támogatja. Kérdezem a bizottságot. Staudt Gábornak 

adok szót. 
 
DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen. A 7-es 

és a 8-as összefügg. Az egyik esetben teljesen kivenné Gyüre Csaba képviselőtársunk, 
a másik esetben a tízszeres összeget, amiről itt a vita folyt, szintén négyszeresre 
csökkentené.  

Itt az ügyészség esetén is eljátsszuk ezt a játékot, amit az előbb, és ráadásul 
azért ki kell emelnem azt, hogy lehet olyan ügyészségi alkalmazott, aki a kafetéria 
megvonása után kevesebbet fog keresni, mint előtte; lehetnek ilyen esetek. Ezzel 
párhuzamosan pedig, akik egy kivételezetti körbe tartoznak - és nem biztos, hogy csak 
informatikusok, mert akkor bele lehetett volna írni akár azt is, hogy milyen 
munkakörökben, tehát ez így tulajdonképpen akárkire vonatkozhat, aki a vezetői, 
munkáltatói jogkör gyakorlójának döntése alapján kiemelt munkakörnek minősül -, 
nos, itt szintén ez a 2,6 millió forint jöhet be a képbe, miközben egyéb 
alkalmazottaknak lehet, hogy csökken a bére. Tehát ez egy elég komoly olló lesz. És 
arra válaszul, amit államtitkár asszony mondott, hogy ez csak egy lehetőség: sajnos az 
elmúlt hét évben nem azt láttuk, hogy ha volt egy kiskapu, azon ne robogott volna be 
a kormány. Azt is mondhatnám - bár itt most már az ügyészségnél vagyunk -, hogy az 
OBH elnökének az eredménytelenné nyilvánítási jogköre is csak egy lehetőség, mégis 
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többszörös számban élt vele, mint a többi bírósági vezető, ahol szintén adott esetben 
kisebb körben hasonló jogkörök meglehetnek. Úgyhogy sajnos erre a bemondásra 
nem nagyon tudunk hitelt adni - bárcsak tehetnénk!  

S egyébként hozzáteszem, hogy ha egy-két év múlva vissza fogunk térni a 
témára, és mondjuk, közérdekűadat-igénylésekkel, név nélkül, de mondjuk, besorolás 
alapján kikérjük ezeket az adatokat, most a jegyzőkönyv kedvéért mondom: ide a 
rozsdás bökőt, hogy nem csak informatikusok lesznek ebben a körben. Ha csak 
informatikusok lesznek, és csak vezető informatikusok, és nem is használják ki ezt a 
2,6 millió forintot, hanem ennek alatta maradnak, akkor megkövetem önöket; ezt 
most itt elmondom jegyzőkönyvbe. De ha ez nem így lesz, akkor hasonlót elvárnék én 
is. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Nem összefügg a két pont, hanem 

egymás alternatívája: vagy ez, vagy az. De nekem semmi kifogásom, hogy együttes 
vitájukat folytassuk le, de akkor meg kell kérdeznem az államtitkár asszonyt, hogy a 
8. pontban foglaltak támogatják-e. 

 
DR. VÍZKELETY MARIANN államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): Nem, 

nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Tehát azt sem támogatják. Folytassuk le a 7. és 8. pontok közös 

vitáját! Kíván még valaki hozzászólni? (Nincs jelentkező.) Nem. (Jelzésre:) 
Államtitkár asszonynak megadom a szót válaszra. 

 
DR. VÍZKELETY MARIANN államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): 

Köszönöm szépen a szót, elnök úr. A következőt szeretném azért leszögezni, képviselő 
úr. Az Iasz. jelenlegi módosítása során nem lesz olyan, akinek az illetménye csökkenni 
fog. Ez pluszforrást fog jelenteni az igazságügyi alkalmazottaknak és a nem ügyész 
ügyészségi alkalmazottaknak, még abban az esetben is, ha itt a kafetéria kapcsán úgy 
tűnik, mintha a kafetéria elvonásával illetménycsökkenés történne. Nem; a kafetéria 
beépülhet az illetménybe. Kap megfelelő forrást ahhoz a két szervezet, mind az OBH, 
mind pedig a Legfőbb Ügyészség, hogy a kieső kafetériát az illetménybe beépítsék. Az 
illetménynek nem kell csökkennie. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Staudt Gábor! 
 
DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik), a bizottság alelnöke: Elnök úr, köszönöm 

szépen. Nagyon fontos dolog hangzott el. Én abban nem vagyok biztos, hogy ez így 
lesz, hiszen béren kívüli juttatás a kafetéria, és nem biztos, hogy az egész beépül. De 
nagyon jó, hogy erről szó volt, mert akkor itt a jegyzőkönyvben kimondásra került, 
hogy a kafetéria eltörlésével nettó összegben senki nem járhat rosszabbul. Tehát aki, 
mondjuk, ezt a jegyzőkönyvet olvasni fogja, és rosszabbul jár mint ügyészségi 
alkalmazott, az nyugodtan jelentkezhet államtitkár asszonynál a bérlistájával, és 
korrigálni fogják.  

Szerintem ez egy korrekt dolog, és szerintem nagyon örülni fognak neki, akiket 
esetleg ez érint. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, ezt befejeztük. Tisztelt Bizottság! Most 

határozathozatal következik.  
Kérdezem, ki támogatja a 7. pontot. (Szavazás.) Ez 5 igen. Ki nem támogatja? 

(Szavazás.) Megállapítom, hogy 8 nem szavazattal a bizottság nem támogatta. 
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A 8. pontot ki támogatja? (Szavazás.) Ez 5 igen. Ki nem támogatja? 
(Szavazás.) Megállapítom, hogy 8 nem szavazattal a bizottság nem támogatta. 

Ezzel a háttéranyagot befejeztük.  
Nincs még vége a törvényjavaslat vitájának, mert a minisztérium 

kezdeményezésére rendelkezésünkre áll egy 43 pontból álló egységes módosító 
javaslat. Ez sok esetben technikai, tisztelt bizottság, de van benne tartalmi döntés is; 
ilyenek, hogy szabadság adható, meg a pótszabadság mértékének a kiszámítása. 
Ennek ellenére azt javaslom, hogy ezt a 43 pontos anyagot egyben tárgyalja a 
bizottság. Van ez ellen kifogás? (Nincs ellenvetés.) Nincs. Pénteken mindenki 
megkapta ezt az anyagot, úgyhogy volt idő felkészülni. Ki kíván hozzászólni? Bárándy 
képviselő úr, parancsoljon! 

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

őszintén, csak a szokásos, a jegyzőkönyv kedvéért, úgyhogy nagyon röviden mondom; 
államtitkár asszony ezt még nem tapasztalta annyira, mert általában Völner 
államtitkár úrnak szoktam elmondani.  

Nem tartom jónak, normálisnak azt, hogy az Igazságügyi Minisztériumban úgy 
kodifikálnak, hogy mindig egy tetemes módosítójavaslat-csomagot kapunk csak hibák 
javításával. Szerintem ez a kodifikációs munka az Igazságügyi Minisztériumban jobb 
kellene hogy legyen, jó lenne, ha ezért tennének majd. Köszönöm. (Dr. Apáti István 
kimegy a teremből.)  

 
ELNÖK: Kérdezem az államtitkár asszonyt, kíván-e reagálni. 
 
DR. VÍZKELETY MARIANN államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): Nem. 

Természetesen egy ilyen kritikát a tárcának mindig meg kell fontolni, és el kell 
gondolkodni, hogy hogyan lehetne a munkáját még jobbá tenni. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Tisztelt Bizottság! Most határozathozatal 

következik. Kérdezem, ki támogatja azt, hogy a 43 pontos módosító indítványt a 
bizottság benyújtsa. Aki támogatja? (Szavazás.) Ez 8 igen. Ki van ellene? (Szavazás.) 
Ilyet nem látok. Ki tartózkodott? (Szavazás.) Megállapítom, hogy 4 tartózkodás 
mellett a bizottság úgy döntött, hogy benyújtja. 

Köszönöm szépen, ezzel befejeztük a törvényjavaslat vitáját, azzal, hogy a 
részletes vitát lezáró határozatban ezt a módosító indítványt előterjesztjük. Ezzel a 
részletes vitát lezárom. Nagyon szépen köszönöm. 

A burkolt pártfinanszírozás megakadályozásáról és az átlátható 
kampányfinanszírozás biztosításáról szóló T/15329. számú 
törvényjavaslat  
(Kiegészítő részletes vita a HHSZ 70. § (5) bekezdése alapján) 

Tisztelt Bizottság! A burkolt párfinanszírozás megakadályozásáról szóló 
T/15329. számú törvényjavaslat következik, amely már megjárta a bizottságot. Egy 
túlterjeszkedéses határozatot mi támogattunk, ez megjárta az Országgyűlést; az 
Országgyűlés az általános vitát megismételte, és támogatásáról biztosította a 
módosító indítványt.  

Először is megadom a szót az előterjesztők képviseletében Vas Imre alelnök 
úrnak. 

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

Módosító indítvány nem érkezett, úgyhogy tulajdonképpen arról kell a bizottságnak 
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döntenie, hogy megfelel-e a határozati házszabálynak ez a módosító indítvány. Az 
előterjesztők álláspontja szerint, egyetértve az Országgyűlés döntésével, megfelel. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A kormány álláspontja? 
 
DR. VÍZKELETY MARIANN államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): Mi 

támogatjuk az előterjesztő álláspontját. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kíván-e valaki hozzászólni? Szél Bernadett 

képviselő asszony! 
 
DR. SZÉL BERNADETT (LMP): Köszönöm a lehetőséget. Ugye, mi 

tiltakoztunk a vadplakátok ellehetetlenítése ellen, és nagyon fontos garanciális pontot 
szerettünk volna a törvényben látni, hogy plakátelhelyezésre irányuló szerződést csak 
a reklám közzétevője vagy a vele közvetlen szerződéses viszonyban álló 
médiahirdetésifelület-értékesítő köthet, illetve javasoltuk azt is, hogy önálló hirdető 
berendezésen plakátot csak a jelölt vagy a jelölőszervezet helyezhessen el. De azért 
szeretném előre jelezni, hogy mi továbbra is küzdeni fogunk azért, hogy a lehető 
legkeményebb szabályozás valósuljon meg, olyan, ami a mostani helyzettől a lehető 
legjobban eltávolít minket, amikor gyakorlatilag teljes propagandán tartják az egész 
országot. Úgyhogy például a TAB-ülésre lehet majd arra számítani, hogy az LMP még 
élni fog további olyan módosításokkal, ami végre a tisztulás irányába hatna a 
kampányfinanszírozásnál és a kampányoknál. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e valakinek még a bizottság részéről 

észrevétele? (Nincs jelentkező.) Nincs. Államtitkár asszonyt kérdezem, kíván-e 
reagálni. 

 
DR. VÍZKELETY MARIANN államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): 

Köszönöm szépen, nem, csak szerettem volna kicsit pontosítani: ez még 
tárcaálláspont. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Akkor az előterjesztő mond zárszót. 
 
DR. VAS IMRE (Fidesz), a bizottság alelnöke, előterjesztő: Köszönöm szépen. 

Szél Bernadett képviselő asszony itt egy másik módosító indítványról beszélt. (Dr. 
Apáti István visszatér a terembe.) Jelen pillanatban ennek a kiegészítő részletes 
vitája van, úgyhogy azt majd nyilván a Törvényalkotási bizottságban az LMP 
képviselője el fogja majd mondani. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Határozathozatal következik. Kérdezem, ki 

támogatja ezt a módosító indítványt. (Szavazás.) Ez 8 igen. Ki nem támogatja? 
(Szavazás.) Ez 3 nem; ha jól tudom, az MSZP nem kíván részt venni a szavazásban. 
Ezzel a bizottság ezt a módosító indítványt elfogadta. 

Ezzel a részletes vitát lezárom. Nagyon szépen köszönöm a megjelenéseket. 
(Dr. Vízkelety Mariann és munkatársai távoznak az ülésről.)  

Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről 

A 3. napirendi pontunk a)-tól f) pontig tart, és képviselői önálló indítványok 
tárgysorozatba vételére vonatkozik. 
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a) A kannabisz legalizálásáról szóló T/15607. számú törvényjavaslat 

Az első törvényjavaslatot Fodor Gábor képviselő úr terjesztette elő T/15607. 
számon. Tisztelettel köszöntöm a megjelent képviselő urat. Megkérdezem, kívánja-e 
szóban kiegészíteni. (Jelzésre:) Igen, megadom a szót. 

Fodor Gábor szóbeli kiegészítése 

FODOR GÁBOR (független) előterjesztő: Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt 
Bizottság! Nem először találkozunk már a bizottság tagjaival különböző 
törvényjavaslatok tárgysorozatba vétele kapcsán. Remélem, a tisztelt bizottságot 
sikerül egyszer meggyőzni arról, hogy érdemes tárgysorozatba venni ellenzéki 
törvényjavaslatokat is. Engedjék meg, hogy a mostani javaslatunkról mondjak 
bevezetőül pár gondolatot. 

A Liberális Párt azt a javaslatot terjesztette elő, hogy a kannabiszt - népszerű 
nevén: marihuánát - legalizálják Magyarországon. A törvényhozásnak ez egy fontos 
lépése lenne; megjegyzem, a nemzetközi tendenciákkal egybevágó, hiszen a világ 
országaiban egyre több helyen hasonló lépést már megtettek. Érdemes néhány dolgot 
elöljáróban tisztázni, hiszen az egész kérdés körül számtalan tévhit és félreértés van 
jelen pillanatban is. Azért is érdemes ezekről pár gondolatot beszélni, hiszen pont 
azáltal, amit mondtam, nevezetesen, hogy van már néhány ország, ahol megtörtént a 
legalizáció, tehát törvényessé tétele a fogyasztásnak, ezért most már jóval több 
tapasztalat és adat áll rendelkezésre, mint ami előzőleg rendelkezésére állt a világnak. 

Tehát mi az, amit érdemes leszögezni? Először is azt, hogy Magyarországon a 
statisztikák szerint körülbelül egymillió ember került kapcsolatba a marihuánával, 
tehát vagy úgy, hogy fogyasztotta, vagy úgy, hogy kipróbálta, ami jelentős szám, 
körülbelül 10 százalékát jelenti a lakosságnak. Nem játszhatjuk el azt, hogy homokba 
dugjuk a fejünket, és úgy tekintünk erre, mint ha nem létező lenne ez a statisztikai 
adat, és nem lenne fontos. Tehát van egy tény: a magyarok fogyasztanak kannabiszt. 
(Budai Gyula: 9 millióan nem.) A kérdés az, hogy bűnözőnek tekintjük őket, akik 
ezzel élnek, vagy pedig azt gondoljuk, hogy fölösleges kriminalizálni ezt a kérdéskört. 
Mi azt gondoljuk, hogy felesleges kriminalizálni; ez egy igazi ostobaság lenne. Már 
csak azért is, ugyanis érdemes leszögezni azt, hogy ma már tudjuk, hiszen pontos 
statisztikák állnak rendelkezésre, hogy kevésbé káros a kannabiszfogyasztás, mint az 
alkoholfogyasztás vagy a dohányzás. Alkoholkérdésben az az ország, ahol egyébként 
pár évvel ezelőtt harc folyt azért, hogy mindenki otthon pálinkát főzhessen (Budai 
Gyula: Milyen jó!), ez az ország alkoholfogyasztásban a világban élenjár, méghozzá 
látjuk a legfrissebb statisztikákat: Európában Magyarországon történik a legtöbb, 
alkohollal kapcsolatos haláleset. Úgyhogy Európában a legrosszabb statisztikát tudjuk 
produkálni. Az az alkohol, amely függőséget okoz, szemben a marihuánával, amelyről 
tudjuk, hogy nem okoz függőséget. Az az alkohol, amely súlyos egészségi károkat 
okoz, szemben a marihuánával, amely nem okoz egészségi károkat. Tehát ha van, 
amiért érdemes harcolni ebben az országban, az többek között az alkoholfogyasztás 
(sic!), aminek egyébként súlyos költségvetési tételei is vannak, és a dohányzás, 
aminek szintén súlyos költségvetési tételei vannak. 

Nos, tisztelt képviselőtársaim, engedjék meg, mivel mondtam, hogy most már 
több országban megtörtént a legalizálás, ezért rendelkezésünkre állnak elég pontos és 
elég jó statisztikák, érdemes ezekre egypár pillantást vetni, hogy mit mutatnak az 
adatok, miben változott a helyzet azokhoz a tévhitekhez képest, amelyek még ma is 
keringenek. Ugye, tudjuk jól, hogy ezek az országok, ahol már megtörtént a 
törvényessé tétel, a világban elég jelentősnek számítanak, hiszen ilyen ország, 
mondjuk, a nyugati féltekén Kanada, ilyen az Egyesült Államoknak több tagállama; 
de az Európai Unióban ilyen az egyik vezető ország, Franciaország, vagy ilyen 
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Spanyolország; Közép-Európából ilyen Csehország és Románia, ahol ugyancsak 
megtörtént a legalizálás; de ilyen Dél-Amerikában Uruguay és Kolumbia is. (Dr. 
Staudt Gábor: Ó! Kiváló példák! Kolumbia!) Úgyhogy a számok, az államok sora a 
pár évvel ezelőttihez képest jelentősen növekedett.  

Mik a tapasztalatok, amelyekről beszéltem, és mik a pozitív tapasztalatok? 
Először is, nagyon fontos világossá tenni azt, hogy az úgynevezett kapudrogelmélet 
megdőlt, tehát ma már világos az, hogy nincs összefüggés a kemény drogok 
fogyasztása és a marihuánafogyasztás között, ellenkezőleg: az amerikai tapasztalatok 
is azt mutatják, hogy kifejezetten csökkent a kemény drogok fogyasztása a marihuána 
legalizálása óta. Hiszen azok, akik élnek ezzel a szerrel, nem a feketekereskedelemben 
és nem a bűnözésen keresztül kerülnek kapcsolatba a marihuánabeszerzéssel, hanem 
legálisan, törvényes módon, az állam által kontrollált és felügyelt folyamatban. Mivel 
az állam kontrollálja és felügyeli ezt a folyamatot, ezáltal nőnek az adóbevételek; 
magyarul, azok a pénzek, amelyek a drogkereskedelemben forogtak, és amelyek 
hatalmasak voltak, nem a maffiát, nem a bűnözést, nem az alvilágot gyarapítják, 
hanem tiszta pénzként az állami bevételeket növelik, miközben, megjegyzem, 
mindenhol, ahol a legalizálás megtörtént, lement az ára a marihuánának. (Dr. Staudt 
Gábor távozik az ülésről.) Az igazságszolgáltatás költségei is természetesen 
kevesebbek lettek, hiszen csökkent a bűnözés többek között a legalizálás hatására.  

Tudjuk jól, hogy a legalizálás mellett ráadásul egy olyan szerről van szó, 
amelyet szemben a dohánnyal vagy az alkohollal, egyébként gyógyászati célra is 
használnak, hiszen különösen az idősebb korosztálynál, komoly gyógyászati és orvosi 
szerepe van. Tehát emiatt a gyógyászati elterjedése is egyre rohamosabb szerte a 
világban.  

Nem tereli a fiatalokat egyébként az alvilág és a gengszterek felé; persze 
nemcsak a fiatalokat, hiszen érdekes módon az Egyesült Államokban nem a fiatalok 
körében nőtt a legalizálás után a fogyasztás, hanem a közép- és idős korosztályban, 
megjegyzem. Tehát nem tereli a potenciális fogyasztókat az alvilág felé, hiszen legális 
és törvényes úton lehet hozzájutni, még egyszer hangsúlyoznám: az állam által 
kontrollált folyamatokban.  

Szintén az amerikai tapasztalatok mutatták, előzőleg volt egy aggodalom, hogy 
esetleg a közlekedési balesetek száma is nő a legalizálás után; ez sem következett be. 
Úgyhogy ma már hosszan lehetne folytatni még a sort egyébként az érdekes 
statisztikákkal, amelyek, mint hangsúlyoznám, mind-mind a nem tudásból származó, 
évek óta létező közhelyeket és hamis igazságokat cáfoltak meg. Tehát érdemes 
szerintem komolyan vennünk ezeket a nemzetközi tendenciákat és adatokat, érdemes 
nem homokba dugni a fejünket, érdemes látni azt, hogy mi történik ma 
Magyarországon, és érdemes szerintem törvényes, legális úton világossá tenni azt, 
hogy van egy fontos tény: ez a fontos tény az, hogy egymillió magyar ember kerül 
kapcsolatba a kannabisszal, és mint ahogy kezdtem, őket nem bűnözőként kell 
kezelni, hanem olyan polgárként, akik élni akarnak egy lehetőséggel; egy olyan 
lehetőséggel, amelynek a hatása és az úgynevezett káros hatása jóval csekélyebb és 
jóval kisebb, mint amit évekkel vagy évtizedekkel ezelőtt gondoltak sokan a világban.  

Úgyhogy mindezért a javaslatunk azt irányozza elő, hogy Magyarországon is 21 
év felett törvényesen lehessen fogyasztani kannabiszt, illetve e korhatártól függetlenül 
orvosi célra használható legyen. 

Köszönöm szépen a figyelmet, és várom a tisztelt bizottság támogató 
állásfoglalását. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Apáti István képviselő úr jelentkezett. 
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Hozzászólások 

DR. APÁTI ISTVÁN (Jobbik): Köszönöm szépen. Tisztelt Képviselő Úr! Arra 
reagálnék először, amit utoljára mondott, amivel befejezte az érvelését: ez az orvosi 
vagy gyógyászati célra történő felhasználás. Szerintem azt nagyon nem kellene vagy 
nem feltétlenül kellene ide behozni vagy bekeverni. Én magam olvastam, elsősorban 
interneten olyan kutatásokról, amelyek azt valószínűsítik - állítólag erre valóban 
vannak pozitív eredmények -, hogy a kannabiszolaj a rákkutatásban, a 
rákmegelőzésben, de főleg a rákgyógyításban hatékony tud lenni, akár előrehaladott 
állapotú vagy közel végstádiumú betegek esetében is vissza tudja fordítani a leépülés 
folyamatát, tehát meg tudja gyógyítani ebből a degeneratív betegségből a betegeket. 
Igen ám, csak ez alapvetően orvos szakértői, egészségügyi kérdés. Tehát hogy jelen 
esetben, mondjuk, olaj formájában, kannabiszolajként az Egyesült Államokban ennek 
milyen valós jótékony gyógyászati hatásai vannak, azt szerintem elsősorban az 
orvosok meg egészségügyi szakemberek vizsgálják; ezt azért szerintem jobb lenne 
meghagyni nekik, mint nekünk, törvényhozóknak. Mi ehhez nem rendelkezünk, 
legalábbis ezzel kapcsolatban nem rendelkezünk megfelelő szaktudással és 
ismeretekkel. Bár úgy tudom, ott sem egységes a kép, mert talán egyetlen államban, 
az Egyesült Államok egyetlen szövetségi államában engedélyezik a kannabiszolaj 
használatát rákgyógyítás céljából, vagy talán kettőben, de biztos, hogy a nagy 
többségében ezt még, mivel nem látják igazoltnak ezeket az eredményeket, nem 
engedélyezik. Ez egy más történet, véleményem szerint ez nem része ennek a 
javaslatnak, csak érdekességként, kiegészítésként mondtam el. 

Ami egyébként a javaslat érdemi részét illeti, természetesen mi nem fogjuk 
tudni támogatni. Mert ön nagyon egyszerűen kijelentette, hogy a kapudrogelmélet 
megdőlt, de nem mondta el, hogy ezt milyen kutatásokra, elemzésekre, értékelésekre 
alapozza. Ez most így egy hitvita köztünk, mert önök szerint vagy ön szerint nincs 
kapudrog jellege a fűnek, a marihuánának, szerintünk meg van. Mert egyébként 
sajnos szerintem azt lehet mondani, hogy devizahiteles, súlyos beteg meg kábítószer-
fogyasztással érintett majdnem minden magyar ember környezetében, tágabb vagy 
szűkebb környezetében található, tehát vagy láttunk, megtapasztaltunk, vagy 
hallottunk közvetlen vagy közvetett környezetünkben olyan személyekről, akik 
áldozatul estek a drogfogyasztásnak, és ezek a fiatalok vagy középkorú személyek 
általában a fűvel kezdték, aztán kezdtek rászokni - anyagi lehetőségeik függvényében 
- a keményebb drogokra. Tehát nekem az a személyes tapasztalatom, hogy igenis van 
ilyen hatás, mert utána következtek az amfetaminszármazékok, aztán a pénztárca 
döntötte el, hogy esetleg a kóla, vagyis a kokain, vagy a heroin, vagy egyéb, szintetikus 
vagy - idézőjelbe téve - „természetes” alapanyagú kemény drogok következtek.  

Nos, azért azt is vegyük alapul, amiről nem beszélt képviselő úr - ez körülbelül 
egy tíz-tizenkét évvel ezelőtti információ; valahol szintén az interneten akadtam rá -, 
hogy a normál dohányzáshoz képest legalább 70 százalékkal növeli a tüdőrák 
kockázatát a marihuána rendszeres használata. Tehát hangsúlyozom: a normál 
dohányzáshoz képest, amely amúgy is nagyon sok tüdőrákot vagy egyéb szájüregi és 
torokrendszeri daganatot okoz, és nagyon sokan halnak meg ebben a betegségben. 
Épp elég probléma ez is, nem megfejelni még a füves cigivel - mert gyakorlatilag erről 
beszélünk -, hogy arra még rátegyünk egy 70 százalékot, mert akkor már szinte biztos, 
hogy rendszeres használat esetén daganatos beteggé füvezi magát az, aki erre képes 
rászokni!  

Másrészt pedig nagyon veszélyes kaput nyitunk ki. Ez megint azt juttatja 
eszembe, azt a régi mesét, amikor a farkas megpróbálja betenni az egyik lábát a 
malackához, aztán majd a másikat, meg a harmadikat, majd végül az egész farkas 
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bent van, és felfalja a malackát. Itt a kapudroghatásra gondolok, a tüdőrákkockázatra 
gondolok, egyéb, nemcsak feltétlenül fizikai, hanem mentális és pszichés 
károsodásokra gondolok; mondjuk, a közlekedés szereplőinek tekintetében a vezetési 
képességre, tehát a gépjárművezetői képességre gyakorolt hatásra gondolok. 
Kétségtelen, hogy elég sok baj van az alkohollal is, nagyon sokan meghalnak amiatt, 
és általában a vétlen oldalon, hogy mások felelőtlenül alkoholos állapotban vagy 
éppen begyógyszerezve, vagy alkoholosan és begyógyszerezve ülnek be a volán mögé; 
még erre ráengedni, rászabadítani, hogy ezt meg lehet fejelni, adott esetben 
kombinálni füves cigi legális használatával, úgy hiszem, több mint életveszélyes, és 
törvényhozói oldalról komoly felelőtlenség lenne. Másrészt pedig a „kismalac és a 
farkas” elméletből kiindulva, nagyon hamar el tudunk akkor jutni odáig, hogy ha ne 
adj’ isten, ismét liberális kormánya lenne ennek az országnak, akkor lassan már 
tovább lehetne ezen az úton haladni, ne csak napelemeket, hanem akkor 
kannabiszültetvényeket mindenhová, kokacserje-ültetvényeket, támogassuk 
jelentősen a mákültetvényeket is, mert ha jól tudom, a mák gubójából tudják 
előállítani a heroin alapanyagát; és akkor nagyszerű: a fű, a kóla, a hernyó, szépen 
minden el fog terjedni. Az pedig igaz, hogy azok hamarabb teszik tönkre az ember 
életét, főleg a heroin, és akkor ilyen alapon gyakorlatilag egy nem csak 
alkoholproblémákkal küzdő, hanem szétdrogozott ország leszünk. 

Én aláírom azt, hogy nem csak büntetőjogi eszközökkel kell föllépni a 
drogfogyasztás ellen, mert az önmagában kevés; ez családvédelmi, oktatási, szociális, 
szociokulturális, pszichológiai, rengeteg egyéb más kérdést fölvet. Tehát valóban szűk 
látókörű az, aki csak a büntetőjog eszközeiben látja a megoldást, mert ha csak így 
tekintünk rá, akkor biztos, hogy nem fogunk előbbre jutni. Na de hogy ezt a 
küzdelmet feladjuk, és akkor nagyra nyissuk a kapukat, vagy legalábbis jelentős 
résnyire megnyissuk ezeket a kapukat, ezt életveszélyesnek tartom, nem csak 
fogyasztói oldalról, hanem majd törvényhozói oldalról is. Mert ki tudja, hogy 5-10-20 
év múlva milyen összetétele lesz a magyar törvényhozásnak, és akkor szépen ezeken a 
lépcsőfokokon így végig lehet menni. Persze lehet, hogy ironizálok vagy sarkítok, én 
ezt elismerem, ezt szándékosan teszem. De most nyilván akkor azt is lehetne 
mondani, hogy a kokacserje is egy természetes anyag, hiszen termeszthető, és milyen 
kiváló természetes kábítószer állítható elő belőle. Ráadásul még jó drága is, mert nem 
hivatalos információim szerint egy jó minőségű kokain 10-20 ezer forint/gramm áron 
cserél gazdát most, illetve 20 ezer forint/gramm fogyasztói végára van az úgynevezett 
szabadpiacon. Tehát akkor az állam feladhatja büntetőigényeit, feladhatja az erőszak-
monopóliumát - és akkor ön szerint az a jó meggondolás, hogy amit nem tudsz 
megakadályozni, annak állja az élére, ilyen módon? Tehát ha nem tudunk hatékonyan 
fellépni a drogfogyasztás és drogkereskedelem ellen, akkor engedélyezzük, sőt még 
legyünk ennek a zászlóshajója!  

Mi ezt a gondolatvilágot nem tudjuk támogatni. Arról már nem is beszélve, bár 
erről is kellene vitákat folytatni, mert ez valahogy mindig kimarad bizottsági meg 
plenáris ülésekről is, hogy a szintetikus fű, a herbál és a kristály használata, az olcsó 
kábítószerek használata - ez most részben tartozik csak egyébként ide; kicsit talán 
most túlterjeszkedek ezen, ezért elnézést kérek -, akkora probléma a szintetikus fű és 
a különböző, még a nepperek és a dílerek által sem ismert összetételű vegyi 
anyagoknak az értékesítése, ami jóval olcsóbb kábulatot biztosít, mint a jó minőségű 
alkoholos termékek, hogy ez gyakorlatilag azt eredményezi, az én kis 
választókerületemben ezer lélekszám alatti településeken nem egy, nem kettő 
polgármester arról számol be, hogy a település bizonyos részein - és félreértés ne 
essék, nem csak szegénytelepekről vagy cigánytelepekről beszélek, mielőtt még valaki 
megpróbálná félreérteni vagy félremagyarázni a szavaimat - zombiként közlekednek 
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az emberek. Ez persze nem ugyanaz, mint a füves cigi használata, de általában 
valahogy így szokott kezdődni. Aztán persze van, ami a füves cigitől is olcsóbb, van, 
ami a jó minőségű szesztől is olcsóbb, és ez odavezet, hogy az olcsó kábítószer 
terjedését sem tudják már a hatóságok kontrollálni, megakadályozni. Sokszor 
egyébként szándékot sem látok rá, de ez egy sokkal súlyosabb, rendőrszakmai kérdés.  

Úgyhogy értem én az e mögött megbúvó szándékot, értem én, hogy egy jelentős 
számú szavazónak kívánnak kedvezni; én még azt is elhiszem, hogy önnek ez szent 
meggyőződése, hogy ez helyes. Tehát én még csak nem is a nettó szavazatszerzési 
szándékot feltételezem, mert látható, hogy ön teljes meggyőződéssel beszélt erről - 
nekünk meg ezzel ellenkező a meggyőződésünk, és éppen emiatt nem fogjuk 
támogatni ezt a javaslatot. Köszönöm. 

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

rövidebben próbálom összefoglalni. Nem támogatható ennek a törvényjavaslatnak a 
tárgysorozatba vétele, mert önmagában, mondjuk, egy általános vita lefolytatása is a 
nézőközönségben vagy aki esetleg figyeli, azt a látszatot próbálhatja kelteni, 
minthogyha itt egy teljesen normális dologról lenne szó, holott nem arról van szó. 
Hanem arról van szó, hogy kifejezetten, a szakértők által legalábbis egyértelműen 
konszenzusos vélemény van abban, hogy ez a szervezetre nyilvánvalóan káros. 

Azt, hogy milyen kábítószereket, kábító hatású szereket használnak orvosi 
célra, én úgy gondolom, az orvosok ítéljék meg; az egy teljesen más dolog. Azt 
idekeverni szerintem abszolút a tárgytól való eltérés. Én azt nagyon sajnálom 
egyébként, hogy ilyen törvényjavaslat egyáltalán idekerülhet, mert ez szerintem 
egyértelműen azt a célt is szolgálja, még ha a bizottsági vitát nem is olyan túl sokan 
nézik, hogy ezzel is ezeknek a kábító anyagoknak a terjedését szorgalmazza. Nem 
azért történt az, hogy a kormányrendelet helyett miniszteri rendeletben tesszük 
közzé, hogy melyek a kábítószerek, hanem egyszerűen azért, hogy gyorsabban 
lehessen reagálni a különböző droglaboroknak a fejlesztéseire, mert ezt így könnyebb 
elfogadni. És én úgy gondolom egyébként, hogy küzdeni kell a kábítószer-fogyasztás 
ellen, egyébként az alkoholfogyasztás és a dohányzás ellen is, de az, ne haragudjon, 
képviselő úr, nem érv, hogy attól, mert a dohányzást és az alkoholfogyasztást nem 
tiltjuk, csak bizonyos értelemben korlátozott a fogyasztásuk, akkor egy harmadik 
szert meg kellene engedni! 

Úgyhogy szerintem nem szabad, hogy ez tárgysorozatba kerüljön, és hogy az 
Országgyűlés plenáris ülése elé kerülhessen. Köszönöm szépen. 

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

hozzászólni. Apáti István! 
 
DR. APÁTI ISTVÁN (Jobbik): Köszönöm, csak az előbb kihagytam egy 

gondolatot, és részben ezt akkor visszakapcsolnám a tüdőrák- és egyéb 
rákbetegségeket okozó kiemelt kockázatához a füves cigi használatának. Szemben 
ezzel, tehát szemben a marihuána rendszeres használatával, azt azért jegyezzük meg, 
hogy a jó minőségű alkoholos termékek mértéktartó, korlátozott fogyasztása 
kifejezetten egyébként valóban egészségjavító hatású. Ezt nem csak azért mondom, 
mert szatmári gyerekként a szatmári szilva nagy tisztelője vagyok (Derültség.), 
hanem egyébként arra valóban vannak orvosi kutatások, hogy ha valaki, mondjuk, 
négy-öt cent például szilvapálinkát elfogyaszt étkezés után, vacsorához, ha nem ül 
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kocsiba, esetleg javasolt éhgyomorra, reggelenként (Derültség, közbeszólások.) - bár 
egyébként az azért egy kicsit veszélyes…  

 
ELNÖK: Képviselő úr…  
 
DR. APÁTI ISTVÁN (Jobbik): Kicsit oldani akarom a hangulatot, elnök úr. 

(Derültség.) 
 
ELNÖK: Egy pillanat! A hangulatot azzal oldja, képviselő úr… 
 
DR. APÁTI ISTVÁN (Jobbik): Befejezem, egy perc! 
 
ELNÖK: …ha meghívja a bizottságot Szatmárba egy pálinkára. (Derültség.) 
 
DR. APÁTI ISTVÁN (Jobbik): Nagyon jó! Hát csak ez a baj, hát jó! Erre már 

nem is számítottam, nagyon jó! (Dr. Bárándy Gergely: Ezt megszavazom. - 
Derültség.) Nagy tisztelettel meghívok mindenkit (Dr. Vitányi István: 
Jegyzőkönyvben van!), jó minőségű pálinkát szerzek, és akkor nagyon jó lesz! 
Nagyon jó lesz a hangulat. Na, ugyanez igaz a jó minőségű borra; mondjuk, két 
deciliterben szokták a napi, még elfogadható mennyiségű adagot megjelölni. Ugyanez 
igaz egy-két üveg sörre is. Ez biztos, hogy nem okoz daganatos betegségeket, sem 
pedig egyéb problémákat. Sőt, például a szív- és érrendszeri betegségek megelőzése 
tekintetében (Derültség.) - nem vicc! -, a pálinka a szív- és érrendszeri betegségek és 
a rák megelőzése tekintetében, meg például a száraz vörösbor, egészen kiváló.  

Én ilyen hatásáról a marihuánának nem tudok, szemben az előbb elmondottak 
alapján a ráknövelő kockázatáról. Azért ez egy szignifikáns eltérés! Nyilván csak 
ebben a mennyiségben, csak ebben az adagban; és nagyon sok orvos elmondja, azért 
nem meri ezt elmondani az embereknek, mert akkor arra hivatkoznának, hogy orvosi 
utasításra isznak. Tehát ezért nem merik Pandora szelencéjét kinyitni, de egyébként 
ez azért nagyon nagy különbség a marihuána és a jó minőségű alkoholos termékek 
mértéktartó fogyasztása között. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A bizottság részéről? (Nincs jelentkező.) Nincs 

további hozzászólás. Szél Bernadett képviselő asszonynak adok szót. 
 
DR. SZÉL BERNADETT (LMP): Köszönöm. Én Apáti Istvántól szeretném 

kérdezni, hogy lehet, hogy csak elkapta a hév (Nevetve:), de a napelemeket is 
felsorolta (Derültség.) az előző felsorolásban (Dr. Apáti István: Egyéb bajok 
mellett!), hogy ha liberális kormányok jönnek, akkor kvázi a drogok mellett 
napelemek fogják elönteni az országot. (Derültség.) Szeretném kérdezni, mire 
alapozza ezt a feltételezését, és mire gondolt, amikor ebbe a felsorolásba a 
napelemeket is belevette. Ezt legyen kedves, tisztázza, képviselőtársam, mert engem 
rendkívül nyugtalanít. (Dr. Apáti István: Tisztázom rögtön.)  

 
ELNÖK: Képviselő asszony, kis türelmet kérek! Maradjunk a témánál, jó? (Dr. 

Apáti István jelentkezik.) Nem adok szót erre a válaszra. Megkérdeztem a bizottság 
tagjait, nem jelentkeztek. Most már csak Fodor Gábornak adok szót. 

Fodor Gábor reflexiói 

FODOR GÁBOR (független) előterjesztő: Köszönöm szépen a szót, elnök úr. 
Engedjék meg, tisztelt képviselőtársaim, hogy a felvetésekre reagáljak. Igazán 
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köszönöm Apáti képviselő úrnak és Vas Imre képviselő úrnak a reakcióit, mert ugyan 
nem értünk egyet, de természetesen ez egy olyan kérdés, amiről kell vitatkozni, és 
nagyon szívesen reagálok ezekre a felvetésekre, pont azért, hogy mindannyian egy 
kicsit többet tudjunk erről a témáról egy ilyen vita után. Ez is a célunk, hogy legyen 
egy társadalmi vita erről a kérdésről. És egyáltalán nem tartom bajnak azt, hogy önök 
más véleményem vannak, mert mint minden lényeges és fontos kérdés az életben, 
természetes, hogy ez is vitakérdésben kell hogy eldőljön, és semmi sem önmagában 
fehér vagy fekete, így ennek a kérdésnek a megítélése sem.  

Úgyhogy kezdem Apáti István képviselő úr felvetéseivel, mert ő több 
szempontot is mondott, úgyhogy ha megengedi, ezekre röviden igyekszem reagálni, 
és nem visszaélni a bizottság türelmével. 

Először is a gyógyászati kérdést vetette fel képviselő úr, mondván, hogy ne 
keverjük ide a gyógyászati szempontokat. Eszem ágában sincs erről mélyenszántó 
egészségügyi vitát folytatni jelen pillanatban, de nem árt azért leszögezni azt, hogy itt 
egy gyógynövényről van szó; tehát valóban van gyógyászati felhasználása, ahogy a 
képviselő úr is mondja, nem is kicsiny mértékben. Nemcsak a belőle készített olajnak 
vagy különböző származékoknak, hanem magának a marihuánafűnek is van 
egyébként gyógyászati felhasználása. Megjegyzem, ahol már legalizálták, ott van tere 
elsősorban az ilyen típusú kutatásoknak: ezek megállapították, hogy főleg az idősebb 
korosztálynál határozottan élénkítő, agyműködést elősegítő hatása van, mint ahogy az 
amerikai és a holland kutatások mutatják; ezeknek érdemes utánanézni, ezek 
mindenhol elérhetőek, elég széles körben vannak most már nemzetközi kutatások 
erre vonatkozóan.  

A kapudrogelmélet volt a másik kérdés, amelyet fölvetett a képviselő úr, hogy 
vajon miért dőlt meg. Én közben megnéztem, érdemes Zacher Gábor május 16-ai 
nyilatkozatát megnézni ezzel kapcsolatban. A sajtó mindenhol szalagcímben hozta, 
hogy ő is hivatkozott a nemzetközi kutatásokra, miszerint megdőlt, ez a 
sajtószalagcím, hogy „megdőlt a kapudrogelmélet” - hivatkozik a legjelentősebb és 
legkomolyabb magyarországi addiktológus erre. A kapudrogelmélet azért dőlt meg, 
amit én is mondtam, pontosan a legalizálás miatt: merthogy egy csomó kutatás áll a 
rendelkezésünkre, most már legális kutatás, ami világossá tette azt, hogy semmiféle 
összefüggés nincs a marihuánafogyasztás és az úgynevezett kemény drogok - bár ez a 
fogalom sem pontos, zárójelben jegyzem meg, de most az egyszerűség kedvéért 
használjuk ezt - fogyasztása között. Tehát aki marihuánát fogyaszt, nem nyúl nagyobb 
eséllyel, ahogy ön is mondta, a kokain, a heroin vagy más származékok után, sőt, 
ellenkezőleg: a coloradói kutatások szintén utánanézhetőek, szívesen megadom majd 
a képviselő úrnak ezeket a hivatkozásokat; ugye, Colorado az egyik amerikai állam, 
ahol nemrég legalizálták a marihuánafogyasztást. Nagyon komoly ilyen típusú 
kutatásokat folytatnak, bár ugyanezek az ellenérvek, amelyeket a képviselő úr és Vas 
Imre képviselő úr elmondott, természetesen ott is fölmerülnek a vitában - ez így van 
rendjén -, és ezért komoly kutatásokat végeztek, hogy vajon kinek van igaza ebben a 
kérdésben. És a kutatások világossá tették azt, hogy nincs összefüggés, ellenkezőleg: 
csökkent a kemény drogok használata azok körében, akik egyébként marihuánát 
fogyasztanak. Leginkább ezt azzal hozták összefüggésbe, hogy addig az alvilágon 
keresztül szerezték be a fogyasztók ezt, és az alvilági terjesztők abban voltak 
érdekeltek, hogy egyébként más, drágább, valóban függőséget okozó szerekre 
rászoktassák a hozzájuk fordulókat. Mert egyébként, még egyszer hangsúlyoznám, a 
marihuána nem okoz függőséget, szemben más szerekkel. 

A dohányzást említette a képviselő úr, statisztikákat, miszerint a 
marihuánafogyasztás egyúttal a rákra való hajlamot, a rák veszedelmét növeli. Ez 
egyébként egy olyan felvetés, amely a szakirodalomban is jelen van, és egy releváns 
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dolog; megjegyezem, erről érdemes még további kutatásokat is várni, ez nem egy 
eldöntött kérdés. Ez lényegében a fogyasztási szokásokkal is összefügg - beletekerik-e 
papírba, és úgy szívják el a marihuánát, vagy sem -, tehát ez ilyen értelemben egy 
technikai és bonyolult kérdés. De ez egy releváns felvetés, amit a képviselő úr 
mondott, mert valóban vannak ilyen adatok is, hogy egyébiránt, de hangsúlyozom, 
nem a marihuánafű miatt, hanem ennek a fogyasztási szokásai miatt előfordulhat az, 
hogy ilyen kockázatok valóban felléphetnek. 

A heroinra és a mákra is hivatkozott a képviselő úr, a szintetikus anyagokra. 
Nos, én ezeket azért nem keverném ide, mert szeretném világossá tenni, hogy 
pontosan a legalizálás hozta meg azt az eredményt, hogy világos az, hogy az 
úgynevezett - előbb mondtam, hogy helytelen szóhasználatban, de a sajtó általában 
ezt használja - kemény drogoktól elválasztandó a marihuána, tekintettel arra, hogy 
van egy óriási különbség, amely az alkoholtól is elválasztja: hogy nem okoz 
függőséget. Ráadásul nincsenek egészségi kockázatai sem. Tehát a szatmári szilva kis 
mértékben lehet jó, természetesen egy pohár bor is lehet jó, annak is megvan a 
kultúrája mindenhol a világban; a probléma az, hogy az alkohol függőséget okoz - ez a 
veszedelem. Ez az óriási különbség a marihuánával szemben: a marihuána nem okoz 
függőséget, és semmiféle káros hatása nincs, szemben az alkohollal. Azzal az 
alkohollal, amelyet még egyszer hangsúlyoznék - ugyancsak itt van a friss statisztika, 
ez is két héttel ezelőtti, akkor járta be a magyar sajtót -: Magyarország az alkohollal 
kapcsolatos halálesetek számában és az alkoholizmus okozta károk tekintetében 
Európában az első helyen áll. Az első helyen áll. (Dr. Apáti István: Oroszország!) És 
én azt gondolom, hogy ezek ellen valóban fel kell lépni. Hangsúlyozom, szerintem a 
fellépés egyik formája a marihuána legalizálása. Szerintem ezzel tudjuk megkímélni 
magunkat attól, hogy a drogok terjedjenek; attól, hogy még több alkoholista legyen 
ebben az országban.  

Egyébként, ha már ennél tartunk, azt gondolom, hogy én a prevencióra 
helyezném a hangsúlyt. Egyébként, amit Apáti képviselő úr felvetett, az is egy 
releváns kérdés, hogy valóban vannak olyan szintetikus anyagok, amelyeket főként 
fiataloknak adnak oda, amelyekről kiderül, hogy esetenként tényleg a patkányirtótól 
kezdve minden van ezekben; tehát borzalmas veszedelmet jelent. Ezért is szerintem 
borzasztó fontos az, hogy ahol lehet, az állami kontrollt hozzuk be a feketepiac helyett 
ezekbe a folyamatokba.  

Lehet azt gondolni, hogy persze a legjobb az lenne - és részben Vas Imre 
képviselő úrnak is szól ez a felvetésem -, ha semmit, tehát egyáltalán nem 
fogyasztanának drogot az emberek (Dr. Vas Imre: Így van.), nem innának alkoholt, s 
a többi. (Dr. Vas Imre: És nem dohányoznának.) Na de nem ez a helyzet! Évezredek 
óta nem ez a helyzet. Ez olyan, mint a prostitúció elleni küzdelem, hogy 
ábrándozhatunk azon, hogy nem lesz egyáltalán sohasem a világban, de lesz, az a 
helyzet; ezért jobb mindezt szerintem törvényes, legális keretek közé szorítani, nem 
pedig meghagyni a bűnözés martalékául, ha úgy tetszik. Ugyanez vonatkozik a 
marihuánára is, ami, hangsúlyozom, egészen más, mint az úgynevezett függőséget 
okozó szereknek a megítélése. 

Én az alkohol jótékony hatásában nem hiszek különösebben, de lehet, 
elképzelhető, de hangsúlyozom: az alkohol függőséget okoz. A marihuána pedig nem 
okoz függőséget. Tehát jobb az, hogy ha az alkohollal szemben is nem úgy küzdünk, 
mert lehetne azt mondani, hogy betiltjuk Magyarországon az alkoholfogyasztást, és 
teljes egészében… 

 
ELNÖK: Képviselő úr, maradjunk a marihuánánál, jó? (Derültség.) 
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FODOR GÁBOR (független) előterjesztő: Igen, csak szorosan idekapcsolódik 
azért ez a kérdés, elnök úr. Szóval, be lehetne tiltani az alkoholfogyasztást, ahogy az 
Egyesült Államokban próbálkoztak annak idején vele, de kudarcot vallott. Ugyanez 
vonatkozik szerintem a marihuána kérdésére is. Tehát föl lehet vetni azt, hogy az 
lenne a legjobb, ha betiltanánk - semmi eredménye nem lenne! Sokkal inkább 
eredménye van annak, hogyha legális keretek közé szorítjuk. 

Vas Imre képviselő úr fölvetette azt is, hogy már önmagában a vita sem helyes 
erről a kérdésről (Dr. Vas Imre: Így van.), mert még azt a látszatot keltheti vagy azt 
az illúziót, hogy ez egy normális dolog. Én a vitában hiszek, és azt gondolom, ami 
egymillió magyar embert érint, arra nem lehet azt mondani, hogy nem normális 
dolog. Tehát ez egy normális dolog, és nem hiszem, hogy ezeknek az embereknek 
bűnözőnek kellene magukat érezni azért, mert kipróbálnak egy marihuánás 
cigarettát, amiről ma már, hangsúlyoznám, világossá vált a különböző nemzetközi 
kutatások kapcsán, hogy sem egészségi károkat, sem függőséget nem okoz.  

Tehát summa summarum, én azt gondolom, hogy a prevencióra kell helyezni a 
hangsúlyt minden esetben; küzdeni kell - ezt megint szeretném hangsúlyozni: 
küzdeni kell - a kábítószer ellen; küzdeni kell az alkoholizmus kell, küzdeni kell a 
dohányzás ellen; én ezt nagyon fontosnak tartom személyesen is. Megjegyzem, én 
nem élek egyik szerrel sem, tehát nem szoktam sem inni, sem dohányozni, nem 
szoktam füves cigit sem szívni, de nem gondolom, hogy azok az emberek, akik ezeket 
kipróbálják, bűnözők lennének. Mindegyik ellen küzdeni kell a maga módján, de nem 
az a küzdelemnek szerintem a formája, hogy betiltjuk ezeket, hanem törvényes 
keretek közé szorítjuk, és segítünk egyébként az embereknek a leszokásban. Ezért 
kellenek a különböző prevenciós programok; és többek között a marihuána segítség 
arra, hogy elejét vegyük annak, hogy a kemény drogok használata eszkalálódjon 
Magyarországon.  

Én ezért kérem a tisztelt képviselő hölgyeket és urakat, hogy támogassák ezt a 
javaslatot, hogy ezeket a lépéseket meg tudjuk tenni. Köszönöm a figyelmet. 

Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Határozathozatal következik. Ki az, aki támogatja, 
hogy a törvényjavaslatot tárgysorozatba vegyük? (Szavazás.) Ez 1 igen. Ki van ellene? 
(Szavazás.) Megállapítom, hogy 11 ellenszavazat mellett nem vette tárgysorozatba a 
bizottság. 

Nagyon szépen köszönöm Fodor Gábornak a megjelenést. 

b) A Magyarország címerének és zászlajának használatáról, 
valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvénynek az 
állami kitüntetések visszavonhatóságához szükséges módosításáról 
szóló T/15655. számú törvényjavaslat 

Következik a T/15655. számú törvényjavaslat Magyarország címerének és 
zászlajának használatáról, praktikusan a kitüntetések visszavonási lehetőségéről. 
Előterjesztői Schmuck Erzsébet, Sallai R. Benedek, Szél Bernadett, Ikotity István és 
Hadházy Ákos. Melyikük képviseli az előterjesztőket? (Dr. Szél Bernadett 
jelentkezik.) Tessék helyet foglalni ott szemben! (Megtörténik.) Köszönöm szépen. 
Köszöntöm a képviselő asszonyt mint előterjesztőt. Kérdezem, kívánja-e szóban 
kiegészíteni a törvényjavaslatát. 

Dr. Szél Bernadett szóbeli kiegészítése 

DR. SZÉL BERNADETT (LMP) előterjesztő: Köszönöm, igen, szeretnék élni a 
lehetőséggel. Ugyanis szeretném arra fölhívni a figyelmet, hogy Magyarországon 
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2008-től 2011-ig a szabályozás része volt, hogy „a Magyar Köztársasági Érdemrendet, 
a Magyar Köztársasági Érdemkeresztet, valamint a Nagy Imre-érdemrendet vissza 
kell vonni attól, aki arra érdemtelenné vált”. 2011-ben kodifikálták újra a törvényt, és 
ebbe nem került bele ez a bizonyos kitétel, ami a visszavonhatóságot biztosította. 
Pont elnök urat tudom idézni, aki az általános vitában ezt azzal indokolta, hogy - 
idézem Rubovszky urat - „úgy ítéltük meg, hogy az az adminisztratív úton való 
lehetőség tulajdonképpen parttalan vitákat és értelmetlen oda-vissza vágásokat 
eredményezhet”.  

Szeretném leszögezni, hogy pontosan e kitüntetések érdemének a megőrzése 
végett tartom fontosnak azt, hogy a visszavonhatóság mint lehetőség megmaradjon. 
Azt gondolom, az állami kitüntetésekhez nem méltó cselekedetek e tekintetben sem 
szabad, hogy következmények nélkül maradjanak. A módosításban direkt nem 
részleteztük azt, hogy milyen esetben kell érdemtelennek tekinteni, viszont 
kimondtuk azt, hogy a visszavonásra az adományozásra és annak előkészítésére 
vonatkozó hatásköri és eljárási szabályokat kell megfelelően alkalmazni, mint 
ahogyan korábban is ennek jó példája volt az országban, és visszaéléseket egyáltalán 
nem eredményezett, viszont lehetővé tette anno például korábbi köztársasági elnök 
úrnak, hogy eljárjon olyan esetben, amikor úgy gondolta, hogy nem méltó az illető a 
kitüntetés megtartására.  

Egyértelmű tettük a javaslatban, hogy ugyanazok a szempontok kell hogy 
irányadóak legyenek a visszavonáskor, mint az adományozáskor. Mondok egy 
konkrét példát: ha Bayer Zsoltnak nézzük például a Magyar Érdemrendjét, amelyet ő 
megkapott, ugye, neki „a nemzet szolgálatában, az ország fejlődésének elősegítésében, 
a haza érdekeinek előmozdításában és az egyetemes emberi értékek gyarapításában 
végzett kimagasló, példamutató tevékenység” meglétét kellett volna produkálnia 
ahhoz, hogy méltóvá váljon ehhez a kitüntetéshez. Nagyon sokan gondoljuk, hogy ez a 
feltétel nem áll meg Bayer Zsolt esetében, és egyébként más esetben is volt már erre 
példa. Úgyhogy továbbra is azt gondoljuk, hogy ennek a kitételnek meg kell 
maradnia. Ugye, Bayer Zsolt esetén az történt, hogy ő megkapta a kitüntetést, és 
mások, arra méltó emberek kezdték el visszaadni azt, merthogy azt gondolták, hogy 
nem akarnak egy olyan klubba tartozni, amelyben egy Bayer Zsolt egy ilyen 
kitüntetést birtokolhat.  

Mi azt gondoljuk, hogy a kitüntetés visszavonása szintén előterjesztéshez és 
ellenjegyzéshez kötött elnöki döntés kell hogy maradjon. Tehát továbbra is az 
elnöknél tartanánk annak a lehetőségét, hogy éljen ezzel a lehetőséggel. Így vélhetően 
nem politikai döntések születnének, hanem magának ennek a kitüntetésnek a morális 
tartalmát is figyelembe vevő helyzetekben tudna az elnök eljárni, pontosan a 
kitüntetés és a kitüntetettek védelme érdekében.  

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

hozzászólni. Vas Imre alelnök úrnak adok szót. 

Hozzászólás 

DR. VAS IMRE (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen. Ez az 
előterjesztés véleményem szerint nem felel meg az alkotmányos követelményeknek, 
pontosan azért, mert azt, hogy ki érdemtelen, nem definiálja. Enélkül szerintem nem 
felel meg az Alaptörvényben írt követelményeknek, ugyanis jogbizonytalanságot 
teremt az én álláspontom szerint. Úgyhogy ilyen törvényjavaslatot szerintem nem 
szabad a bizottságnak tárgysorozatba venni. Parttalanná tehetné a kitüntetések 
visszavonását, de ennél a parttalanságnál sokkal nagyobb probléma, hogy totális 
jogbizonytalanságot teremtene.  
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Azt meg szabad legyen megjegyezni, hogy persze olyan kitüntetéseket 
visszaadnak az illetők, amivel pénz nem járt, de olyat még nem adtak vissza, amivel 
anyagi juttatás is járt, legalábbis én még nem hallottam ilyenről. De mondom, a 
legfőbb érvem az, hogy nem felel meg az alkotmányossági követelményeknek a 
törvényjavaslat. Köszönöm szépen. 

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

jelentkező.) Nem látok ilyet. Megadom a szót az előterjesztőnek. 

Dr. Szél Bernadett reflexiói 

DR. SZÉL BERNADETT (LMP) előterjesztő: Vas Imre képviselőtársunk vagy 
meg akarja erőszakolni éppen a jogot, vagy éppen hazudik, ugyanis teljesen 
egyértelmű, hogy nem arról van szó, hogy ez nem felel meg az alkotmányosság 
kritériumainak, hiszen ez hiánypótló jellegű, korábbi szabályozáshoz térünk vissza, 
ami abszolút alkotmányos volt. Ez is természetesen az. Részletesen leírtuk benne, 
hogy a hatásköri és eljárási szabályokat kell megfelelően alkalmazni, amelyek nagyon 
is kodifikáltak, nagyon is alkotmányosak és nagyon is léteznek.  

Ha nem akarja megszavazni ezt a törvényjavaslatot, akkor mondja azt, hogy 
nem akarja megszavazni valami miatt, de ne kezdjen el itt az alkotmányosság álcája 
mögé bújva a joggal kapcsolatban ilyen hazugságokat terjeszteni! Ez a javaslat úgy jó, 
ahogy van; az más kérdés, hogy ön esetleg ezt nem akarja megszavazni. De akkor 
mondja azt, nem kell itt hazudozni az ülésen! 

A másik pedig azt, hogy azt az anyagi hozzátételt, amit itt tett ezzel a rosszízű 
megjegyzéssel, erre csak azt tudom önnek mondani, hogy ahol én nevelkedtem, ott 
mindig azt mondtuk, hogy mindenki magától indul ki. (Dr. Vitányi István: Tehát ez 
úgy jó, ahogy van.)  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Képviselő asszony olyan kijelentéseket használ, 

amit az Igazságügyi bizottságban eddig hála istennek nem szoktunk meg. (Dr. Apáti 
István: Még nem.) Csak amióta az LMP idejár.  

Megadom a szót Vas Imrének, mert őt azért személyében sértette, amit 
mondott. (Budai Gyula: Ez a szokás náluk.)  

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

mondtam el, hogy én nem tudok olyanról, hogy olyan kitüntetést visszaadtak volna, 
amivel anyagi juttatás jár. Ez nem azt jelenti, hogy az ember miből indul ki. 

Az pedig, hogy ön azt mondja, hogy én hazudok, kérem, kérjen elnézést, mert 
én nem szoktam hazudni. Lehet, hogy az LMP-ben ez szokás, én ezt nem tudom - 
nálam nem szokás. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kíván reagálni rá? (Dr. Szél Bernadett, nevetve: 

Nem.) Nem. Nagyon sajnálom; így fogunk elválni az LMP-vel.  

Határozathozatal 

Tisztelt Bizottság! Kérdezem, ki támogatja ennek a törvényjavaslatnak a 
tárgysorozatba vételét. Aki támogatja, kérem, jelezze! (Szavazás.) Ez 4 igen. Ki nem 
támogatja? (Szavazás.) Megállapítom, hogy a bizottság 8 nem szavazattal nem 
támogatja. 

Ezzel ennek a napirendi pontnak a tárgyalását berekesztem. 
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c) Az erőszakra felhívó és az embertelen politikai kommunikáció 
minden formájának elutasításáról szóló politikai nyilatkozatra 
vonatkozó P/15542. számú javaslat 

A 3/c napirendi pont következik: az erőszakra felhívó és az embertelen 
politikai kommunikáció minden formájának elutasításáról szóló politikai 
nyilatkozatra vonatkozó P/15542. számú javaslat. Itt is Szél Bernadett az előadó. 
Tessék, megadom a szót, ha kíván kiegészítést tenni. 

Dr. Szél Bernadett szóbeli kiegészítése 

DR. SZÉL BERNADETT (LMP) előterjesztő: Köszönöm szépen, igen, röviden 
kiegészíteném. Egyrészt megköszönöm az ellenzéki képviselőtársaimnak, hogy 
csatlakoztak ehhez a javaslathoz, tehát bár én vagyok az, aki itt ezt most előadom 
ebben a bizottságban, de teljes ellenzéki konszenzus van a mögött, hogy egy ilyen 
nyilatkozatra szükség van az Országgyűlésben. Nyilván egy olyan konszenzust 
próbálunk teremteni, ami kifejezetten az erőszak és az embertelen politikai 
kommunikáció elutasításáról szól. Nyilván nem a politikai vitáknak akarunk gátja 
lenni, hanem sokkal inkább arról van szó, hogy ha erőszakra hívunk fel, az nem lehet 
semmiképpen a politikai kommunikációnak a része. Nyilván mindenki tudja, hogy itt 
a Bayer Zsolt-féle és pont ehhez a bizottsági üléshez kapcsolódó eseményekhez 
született kommunikáció után született ez a javaslat, és itt nyilván arról van szó, hogy a 
politikai nyilatkozatot mint műfajt szeretnénk arra fölhasználni, hogy a Házban 
egyfajta konszenzust teremtsünk azzal kapcsolatban, hogy legalább mi nem 
viselkedünk így, még akkor sem, ha mások így kommentálják a munkánkat. Ugye, a 
taknyukon-vérükön kirángatott civilekre vonatkozó bayeri kommunikáció volt az, ami 
arra inspirált, hogy egy ilyen nyilatkozat mellett legalább mi itt politikusok foglaljunk 
állást.  

Egyébként ezt a politikai nyilatkozatot a Fidesz is használta, a nemzeti 
együttműködésről hoztak egy ilyet önök, a kötelező magánnyugdíjpénztári tagok, a 
rezsicsökkentés védelme - ezekről volt kormánypárti javaslatra egy-egy ilyen politikai 
nyilatkozat. De amúgy nem nagyon használjuk ezt a műfajt; szerintem ez probléma, 
mert lehetne kifejezetten konszenzusteremtő esetekre használni.  

Nagyon sajnálom, hogy a Fidesz-KDNP, akit szintén kértem, hogy éljen a 
csatlakozás lehetőségével, válaszra sem méltatott. Én feltételezem, hogy ez előrevetíti 
azt, hogy mi lesz ennek a nyilatkozatnak a sorsa ebben a bizottságban is.  

Hozzáteszem azt is egyébként, hogy Áder János, tehát a köztársasági elnök a 
beiktatási beszédében is kitért erre az egész témára, és ez a javaslat az őáltala ott 
megfogalmazott gondolatokat is magába foglalja, hiszen pártok felett álló ügyként 
tekintjük a gyűlöletkeltést mellőző közbeszédet.  

Azt is gondolom, hogy ez a gyűlöletspirál, amelybe itt bepörgött a politikai 
közbeszéd, ebben fontos szerepe van annak, hogy a választott politikusok és 
közszereplők pontosan hogyan kommunikálnak. Példamutatással is tartozunk; 
nyilván, ha egy politikus, legyen az bármilyen oldalon a magyar parlamentben, olyan 
kijelentéseket tesz, amit a másik erőszakosként értelmezhet, kvázi fizikailag fenyegeti, 
az sem elfogadható. És én azt gondolom, itt az ideje, hogy letegyük a voksot, 
mindenki ahol éppen ül, amellett, hogy nem cél az, hogy egymást fizikailag 
bántalmazzuk, vagy olyan megjegyzéseket teszünk, amelyben a másik erőszakosan 
fenyegetve érzi magát.  

Ideológiai tartalmat szándékosan mellőztünk, tehát nincs semmi ideológia 
ebben a nyilatkozatban. Egész egyszerűen az alkotmányos hagyományokból 
közvetlenül következő elvek vannak benne. Mindenekelőtt az erőszak és az erőszakra 
való felhívásnak az elutasítása, az emberi méltóság tiszteletben tartása. Én azt 
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szeretném, ha ezt mindenki a nevére venné, és ennek megfelelően próbálna meg 
viselkedni a magyar parlamentben. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kíván-e valaki hozzászólni? Vas Imre alelnök 

úrnak adok szót. 

Hozzászólás 

DR. VAS IMRE (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen. Annak is 
örülök, hogy az előző alpont tárgyalásánál történt cselekedetét egy politikai 
nyilatkozattal próbálja elítélni, merthogy az egyébként az volt, kifejezetten megfelel a 
2. és a 3. pontban foglaltaknak, amit korábban csinált, de ez egyébként önt minősíti. 

Egyébként pedig azt szerintem nem kell leírni, hogy a nap reggel felkel, a 
politikusnak kötelezettsége a politikai kultúra színvonalának emelése. Én ezt az 
elmúlt hét évben az ellenzéki pártoktól nem véltem felfedezni. (Dr. Apáti István 
felnevet. - Dr. Bárándy Gergely: Jaj!) De mi igyekszünk egyébként a kormánypárti 
oldalon tenni ezért, de nem gondolnám, hogy egy politikai nyilatkozat elfogadásával 
ezen lehetne segíteni. Úgyhogy nem javaslom, hogy tárgysorozatba vegyük. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem, kíván-e még valaki hozzászólni. (Nincs 

ilyen jelzés.) Jelentkezőt nem látok. Megkérdezem az előterjesztőt, kíván-e válaszolni.  

Dr. Szél Bernadett reflexiói 

DR. SZÉL BERNADETT (LMP) előterjesztő: Köszönöm szépen. Nem egészen 
értem az összefüggéseket. Attól még, hogy az ember egy erőszakmentes politikai 
kommunikáció mellett elköteleződik, az igazságot nyugodtan kimondhatja, még 
akkor is, ha az igazság néha fáj. Nem arról van szó, hogy egy ilyen álszent és farizeus 
gondolkodást kellene magunkra kényszeríteni, ha az erőszakmentes politikai 
kommunikáció mellett letesszük a voksot. (Dr. Vas Imre: Nem értette meg.) És nem 
is a véleménynyilvánításában akarjuk korlátozni az egyes képviselőket, ezt a szokást 
meghagyjuk a Fidesz-KDNP-nek. Csupán arról van szó, amit én is átéltem, és nem 
szeretném, ha ilyen kijelentésekre sor kerülne a magyar parlamentben. De minden 
oldalról voltak ilyen kijelentések; illetve nem minden, de többféle oldalról voltak ilyen 
kijelentések. Ebben szerettük volna, hogy legalább ez a 199 képviselő, akit a magyar 
polgárok beválasztottak a magyar parlamentbe, egy minimumot adjanak. Hát, 
sajnálom, hogy a Fidesz-KDNP miatt ez nem fog sikerülni.  

Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Határozathozatal következik. Ki támogatja az 
adott politikai nyilatkozat tárgysorozatba vételét? (Szavazás.) Ez 4 igen. Ki van 
ellene? (Szavazás.) Megállapítom, hogy 8 ellenszavazattal a bizottság nem vette 
tárgysorozatba. 

Köszönöm a megjelenést. Egyed Zsolt képviselő urat kérem szépen, foglaljon 
helyet. (Budai Gyula kimegy a teremből.)  

d) Az állatkínzókkal szembeni hatékony fellépés megteremtése 
érdekében a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 
módosításáról szóló T/15675. számú törvényjavaslat 

A 3/d napirendi pont következik: az állatkínzókkal szembeni hatékony fellépés 
megteremtése érdekében T/15675. számon terjesztett elő törvényjavaslatot. 
Amennyiben ki kívánja egészíteni, parancsoljon! 
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Egyed Zsolt szóbeli kiegészítése 

EGYED ZSOLT (Jobbik) előterjesztő: Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Elnök 
Úr! Tisztelt Bizottság! Az általam benyújtott javaslat két fontos tételből áll. Az egyik 
tétele, amivel kezdődik is, az az, hogy sajnos a humánorvosláshoz hasonlatosan az 
állatorvoslás területén is megjelentek az úgynevezett kuruzslók.  

Hogy mindenki értse, miről beszélek, és minek szeretnék ezzel a javaslattal 
gátat szabni, például bizonyára mindenki tisztában van vele, hogy Magyarországon a 
kedvtelésből tartott állatoknak - itt főleg kutyáról, macskáról beszélek, de lehetne 
beszélni más állatokról is - kötelező a transzponderrel történő ellátása. Ez nem jelent 
mást, mint hogy csipelve van az állat, van egy egyéni azonosítója. Ezt a praxist 
folytató állatorvosok általában 3500-4000 forintos összegért helyezik el az állatban, 
ami egyébként, nagyon fontos tudni, nem egy címet meg egy tulajdonosnevet 
tartalmaz, hanem egy számsort, amelyet az arra jogosultak a megfelelő adatbázisban 
be tudnak azonosítani. Utánanéztem, mert állatvédő szervezetektől és olyanoktól, 
akikhez bekerülnek kóbor állatok, menhelyektől kaptam olyan visszajelzést, hogy 
ezeket az eszközöket meg lehet venni Kínából, akár interneten meg lehet rendelni 
egy-kétszáz forintért. Ez az egyik tétel, benne van a csip az állatban, van azonosítója, 
de gyakorlatilag nincs gazdája. 

Másik nagyon fontos tétel ezzel kapcsolatban, amivel kapcsolatban ezt a 
javaslatot benyújtottam, hogy mivel Magyarországon tilos az állatok csonkítása olyan 
szempontból, hogy például kutyáknál fül-farok csonkítás, ezt sajnos nagyon sokan 
házilagos módon végzik el, ami szintén az állatnak a maradandó sérüléséhez, illetve 
elpusztulásához vezethet. Illetve a harmadik nagyon fontos és talán a legfontosabb 
tétel ebben a kérdésben, hogy az illegális kutyaviadalok olyan szinten elszaporodtak 
Magyarországon, hogy ennek gátat kellene vetni. Ezeket a jószágokat nyilván nem egy 
praxist folytató állatorvoshoz viszik, hiszen egy állatorvos számára a sérülésekből 
rögtön nyilvánvalóvá válik, hogy azt az állatot mire használják. Úgy gondolom, hogy 
itt tehát törvényileg kellene szabályozni azt is, belehelyezetem azt is a javaslatba, hogy 
aki üzletszerűen végzi ezt az álállatorvosi tevékenységet úgymond, azt még súlyosabb 
büntetéssel kellene sújtani. 

Másik fontos tétel a javaslatban, mint ahogy olvashatták is, szörnyen 
elszaporodtak Magyarországon is hatalmas nagy számban az állatkínzásos esetek. Ha 
valaki nézi a kereskedelmi televíziók híradóit, minden napra jut már egy ilyen eset. 
Úgy gondolom, a jelenlegi lehetőségek nem bírnak visszatartó erővel, hiszen tényleg 
egy kezemen meg tudnám számolni, hogy az illetékes bíróság hány esetben hozott 
olyan ítéletet, amikor letöltendő szabadságvesztéssel sújtotta az elkövetőt. Tehát én 
úgy gondolom, itt a visszatartó erő igazából az lenne, ha kivennénk a bíróság kezéből 
azt a lehetőséget, hogy feltételesen szabadlábra helyezze az elkövetőt, tehát 
mindenképpen letöltendő szabadságvesztéssel kell sújtani. Szeretném hangsúlyozni, 
nem olyan esetekről beszélek, hogy Pista bácsi nyitva hagyja a kaput és elüti a kutyát 
a kocsi, hanem az olyan eseteket, amit önök is látnak a híradóban nap mint nap, hogy 
szándékosan agyonveri, felakasztja, felgyújtja, tehát az ilyen eseteket, úgy gondolom, 
mindenképpen letöltendő szabadságvesztéssel kell sújtani. És ez nemcsak az én 
elvárásom, hanem ez Magyarországon több százezer, sőt mondhatom nyugodtan, 
milliós nagyságrendű olyan embernek az elvárása, aki állatbarát, szereti az állatokat, 
és úgy gondolom, egy fontos lépést tehetünk ezzel, hogy elérjünk egy európai szintű 
állattartást. Ennyit szerettem volna elmondani. Köszönöm szépen. 
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ELNÖK: Annyit csak megjegyeznék, hogy az önálló hatalmi ág tevékenységébe 
ilyen durván belenyúlni nem biztos, hogy kibírná nemzetközi vonalon a kritikát. Vas 
Imre alelnök úrnak adok szót. 

Hozzászólások 

DR. VAS IMRE (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen. Az állatorvosi 
tevékenységgel kezdeném, hogy ezt a jogosulatlan tevékenységet most is tiltja a 
törvény; nem a büntető törvénykönyv, ez kétségtelen, hanem az állatorvosi 
tevékenységről és az állatorvosi kamaráról szóló 2012. évi CXXII. törvény szerint. 
Eszerint a bírság legalacsonyabb összege 100 ezer forint, legmagasabb összege 
10 millió forint, aki jogosulatlanul vagy nem a jogszabályoknak megfelelően végez 
állatorvosi tevékenységet. Tehát ez most is tiltott egyébként. 

Azt én nem tartom szerencsésnek, hogy a kuruzslás és az állatorvosi 
tevékenység jogtalan végzésére ugyanazt a büntetési tételt próbálja írni, mert ez azért 
mégsem mérhető ugyanúgy. (Dr. Bárándy Gergely kimegy a teremből. - Budai 
Gyula visszatér a terembe.)  

Ezenkívül én az emberöléshez és az emberkínzáshoz képest eltúlzottnak tartom 
ezt a fajta büntetési tételt. Nem szeretnénk a lónak a másik oldalára átesni, nem 
tartjuk arányosnak a szankciórendszert, amelyet képviselő úr be kíván vezetni. 
Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Apáti István képviselő úrnak adok szót. 
 
DR. APÁTI ISTVÁN (Jobbik): Köszönöm szépen. Egyed Zsolt 

képviselőtársamnak szívügye az állatvédelem, valamint az állatkínzással és az 
állatkínzókkal szembeni fellépés, éppen ezért látható módon nem tud érzelmek, sőt 
szenvedély nélkül beszélni erről, amivel semmi gond nincs. (Dr. Bárándy Gergely 
visszatér a terembe.) Nem baj az, sőt szerintem kifejezetten kívánatos, ha egy 
politikus elkötelezett az iránt, amit beterjeszt a Ház elé.  

És természetesen szó sincs arról, hogy önálló hatalmi ág működésébe 
aránytalanul vagy szükségtelenül avatkoznánk be. Pusztán arról van szó, hogy olyan 
büntetési tételeket vázolnánk, tételkereteket adnánk meg, amely révén indokolt és 
valóban indokolt esetekben nem végrehajtásában felfüggesztett, hanem 
végrehajtandó szabadságvesztéseket szabnának ki jellemző módon a bíróságok. 

Lehet ezt persze egy emberélethez vagy emberéletben és testi épségben kínzás 
során ejtett sérülésekhez képest eltúlzottnak minősíteni, de az én személyes 
tapasztalatom is az, hogy nem feltétlenül az ilyen összehasonlítások a helytállóak 
ebben a helyzetben. Mert nagyon kevés dolog háborít fel jobban egy átlagembert, 
mint az, hogy ha azt látja, hogy kutyákat, macskákat - jellemzően ezt a két állatfajt - 
középkori kegyetlenségekkel kínoznak, vagdalnak, szurkálnak, felgyújtanak, 
megnyúznak élve, s a többi. És azért abba is gondoljunk bele, hogy azok, akik erre 
képesek, egyáltalán nem kizárt, hogy előbb-utóbb sajnos embertársaik sérelmére is el 
fogják ezt követni valamilyen formában. Természetesen nem azt mondom, hogy aki 
állatokat kínoz, az rögtön gyilkossá válik vagy embereket is kínozni fog, de hogy ott 
valami mentális és pszichés probléma van, és valami komoly defekt, az egészen 
biztos, hiszen igazából egy ember jellemének az egyik jellemző próbája, hogy hogyan 
bánik azokkal, akik neki kiszolgáltatottak, akik az ő gondoskodásától, szeretetétől, 
hozzáállásától, magatartásától függenek.  

Én úgy gondolom, nem lehet szép szavakkal megálljt parancsolni ennek. S 
megjelenhet itt naponta több tévéműsor, meg felháborodott Facebook-kommentek 
százezres nagyságrendben, annak lesz visszatartó ereje, ha az első néhány kellő súlyú 
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ítélet megszületik. Eddig is meg kellett volna születni ezekben az ügyekben. S ha azt 
látják az állatkínzók, hogy ennek nagyon komoly következményei vannak, akkor az 
első néhány példastatuálás után, úgy hiszem, ugrásszerű fejlődés következhet be. De 
amíg azt látják, hogy egyrészt bizonyítottság hiányában meg lehet úszni, másrészt 
mondjuk, pénzbüntetéssel meg lehet úszni vagy maximum egy felfüggesztettel, addig 
nem érdekli őket. De amikor azt látják, hogy emiatt hosszú éveket lehet eltölteni 
börtönben, amire korábban álmukban sem gondoltam, akkor úgy hiszem, lesz 
visszatartó ereje. Odáig fajult és olyan szintű a probléma, hogy ha kicsit jobban 
belegondolunk, igenis indokolt az ennyire súlyos lelki, mentális problémákkal küzdő 
és ilyen brutális cselekedetekre vetemedő embereknek a börtönbe küldése. Könnyen 
lehet, hogy nemcsak újabb állatok életét, hanem emberéleteket is meg tudunk ezzel 
menteni; ennek a lehetőségét ne vessük el! 

Az pedig egyébként, amit Vas Imre képviselőtársam mondott, az a kategória, 
amit módosító indítványokkal nagyszerűen lehet kezelni. Úgyhogy támogatásra 
ajánlom a javaslatot. Köszönöm. 

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

mert nem először találkozunk ezzel a szituációval és hasonló javaslattal.  
Mi támogatjuk az előttünk fekvő javaslatot. Annál is inkább tesszük ezt, mert a 

kormány elvileg tárgyalásokat folytat az állatvédelmi törvény módosításáról, ehhez 
képest az elmúlt alkalommal egy olyan javaslatot terjesztettek ide, aminek köze sem 
volt az állatvédőkkel történt egyeztetésekhez. Annak a tízezres tömegnek, aki itt 
tüntetett, pontosan az volt a követelése, a legfőbb követelése, amiről az előttem szóló 
képviselők is beszéltek, hogy az állatkínzást általában végrehajtandó 
szabadságvesztéssel büntesse a bíróság, egy ilyen szabályozást fogadjunk el, és mi is 
egyetértünk ezzel a törekvéssel. Tehát bár számos ponton nem gondolom én sem 
helyesnek az előttünk fekvő javaslatot, de a témát végre az Országgyűlés elé hozni 
nagyon is indokolt lenne.  

S azt is fölvetem, amit fölvetettünk már az előbb, hogy elnök úr fontolja meg, 
ha van a fideszes oldalról is nyitottság, akkor mi írásban szívesen indítványozzuk, 
hogy hallgassuk meg az igazságügyi minisztert abban a vonatkozásban, hogy az 
elmúlt másfél évben ebben a témában mit értek el és hova jutottak. Mert nagyon 
kíváncsiak lennénk arra, hogy miért nem került már elénk az a javaslat, amelyik az 
állatvédők szerint gyakorlatilag elkészült, egy közel 45-50 oldalas törvénymódosító 
javaslat.  

Úgyhogy, tisztelt bizottság, én azt kérem, hogy ezt fontoljuk meg, ezt a 
javaslatot pedig vegyük tárgysorozatba. Köszönöm szépen. 

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

hozzászólni. (Nincs jelentkező.) Bárándy képviselő úr figyelmét szeretném fölhívni, 
hogy a meghallgatásra vonatkozó indítványról már többször beszéltünk. Annak van 
egy házszabályi formája, azt kérem betartani. (Dr. Bárándy Gergely: Így lesz.) 
Megadom a szót az előterjesztőnek. 

Egyed Zsolt reflexiói 

EGYED ZSOLT (Jobbik) előterjesztő: Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Vas 
képviselőtársamnak szeretném mondani, hogy itt pontosan rátapintott a lényegre. Itt 
tehát mindenképpen az állatorvosi praxissal történő visszaélés kapcsán azt 
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szeretnénk elérni igenis, hogy a Btk.-ba kerüljön be ez a jogállás, hiszen nagyon 
súlyos eset, és kezd egyre jobban elszaporodni.  

A másik nagyon fontos kérdés: ezt a vitát már jó párszor lefolytattuk itt is, a 
parlament falai között is. Nem hiszem, hogy ezeket a büntetési tételeket egy emberi 
élet ellen elkövetett cselekménnyel kellene összehasonlítgatni, mert mindig az a vége, 
hogy melyik sok, melyik kevés. Én úgy gondolom egyébként, hogy néhány 
emberöléses esetben is gyalázatosan kevés az a büntetés, amit itt Magyarországon 
kiszabnak. És szeretném tájékoztatni a tisztelt bizottságot, hogy abban azért, 
gondolom, egyetért mindenki, hogy az Egyesült Államokban valamennyire működik a 
demokrácia, ott például ilyen állatkínzásos esetre szabtak ki húszéves 
börtönbüntetést. Ha tehát most ezt az oldalát nézzük, akkor hivatkozási alapokat 
minden oldalról fel lehet hozni.  

Egyszerűen azért kérem a bizottságot és azért terjesztettem ide már többedszer 
ezt a javaslatot, hogy tegyünk egy lépést afelé, hogy ez a több százezer ember, aki 
állatbarát Magyarországon és állatvédő, és egyébként ezzel foglalkozik napi szinten, 
az kapjon valamilyen szintű megnyugvást, és az állatok is kapjanak valamilyen szintű 
biztonságot, mert gyakorlatilag most semmilyen törvény nem védi őket. És ahogy 
Bárándy képviselőtársam is talán mondta, egy ilyen esetet meg lehet úszni 
valamennyi felfüggesztettel vagy esetleg egy pénzbüntetéssel. Tehát mi ezt a kaput 
szeretnénk bezárni ezzel, hogy igenis, az elkövetett cselekményeknek legyen utána 
megfelelő súlya, és tudja mérlegelni mindenki, hogy megéri-e ezt elkövetni vagy nem. 
Köszönöm. 

Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Tisztelt Bizottság! Határozathozatal következik. Ki 
az, aki tárgysorozatba kívánja venni az adott törvényjavaslatot? (Szavazás.) Ez 4 igen. 
Ki van ellene? (Szavazás.) Megállapítom, hogy 8 nem szavazattal nem vettük 
tárgysorozatba. 

e) A tisztességes eljárás európai uniós követelményeknek megfelelő 
védelméről és a közpénzből nyújtott támogatások átláthatóságáról 
szóló T/15760. számú törvényjavaslat 

A 3/e napirendi pontunk kapcsán kérdezem az MSZP-t, ki fogja képviselni az 
előterjesztőket. (Dr. Bárándy Gergely: Én.) Bocsánat, képviselő úr, nincs felsorolva 
az előterjesztők között. (Dr. Bárándy Gergely: Előterjesztő hiányában kérem 
megtárgyalni, és majd hozzászólásban fogom indokolni.) Jó, meg fogjuk tárgyalni. 

Mivel nincs előterjesztő, kérdezem a bizottságot, kíván-e valaki hozzászólni. 
Bárándy képviselő úrnak adok szót. 

Hozzászólások 

DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Tisztelt 
Bizottság! Ehhez hasonló javaslatot terjesztettünk már elő, ismételten az 
átláthatóságról, illetve leginkább és elsősorban a közpénzből nyújtott támogatások 
átláthatóságáról van szó.  

A javaslatot, azt gondolom, bővebben ismertetni nem szükséges. Amit 
szeretnék belőle kiemelni, hogy ez az átláthatóságot, nyilvánosságot növelné. Itt a 
pályázati rendszerben a közérdekből nyilvános adatok körének a bővítésére gondolok; 
a hatékony ellenőrzési formákat teremtené meg, erőteljesebb eszközöket alkalmazna; 
a befolyástól való mentességet, az összeférhetetlenségi szabályokat szigorítaná, illetve 
az elszámoltathatóságot a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel erősítené. Meg 
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kell említenem egy speciális területet: különböző bejelentési kötelezettségekről és a 
bejelentők védelméről szóló szabályokat tartalmaz az előterjesztésünk.  

Meggyőződésünk, hogy ezzel a javaslattal hatékonyabban meg lehetne felelni a 
tisztességes eljárás európai uniós követelményeinek, és a közpénzből nyújtott 
támogatások átláthatóságát sokkal inkább meg lehet teremteni, mint a jelenlegi 
szabályrendszerben. Arról, hogy egy maffiaállamban ez miért szükséges, azt 
gondolom, erről különösebben nem kell szót ejteni. Úgyhogy én arra kérem az 
Országgyűlés bizottságát, hogy támogassa az előttünk fekvő javaslatot. Köszönöm 
szépen. 

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

olyan tárgyköröket, olyan dolgokat érint, amelyek más törvényben, más helyen 
kormányrendeletben egyébként benne vannak. Tehát például a semmisséget mint 
jogkövetkezményt kimondani felesleges, mert az a Ptk. 6:95. §-ában egyébként benne 
van; de jelentős része az államháztartási törvényben benne van, aztán az ahhoz 
kapcsolódó kormányrendeletekben. Tehát ilyetén módon ez a javaslat nem hozna 
újat, hanem egy párhuzamos szabályozást idézne elő. Ezért nem javaslom a 
tárgysorozatba vételt. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e még hozzászólás? (Dr. Bárándy Gergely 

jelentkezik.) De képviselő úr nem előterjesztő! (Dr. Bárándy Gergely: Nem, sima 
hozzászólás!) Jó, a vitában kíván hozzászólni. Parancsoljon! 

 
DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr; a vitában 

kívánok reagálni arra, amit Vas képviselő úr mondott. Kiemelt két pontot, az összes 
többiről egyébként nem szólt, tehát ami még emellett benne van. Úgyhogy akkor azzal 
nyilván egyetért, képviselő úr. Annál inkább akkor a tárgysorozatba vétel támogatása 
indokolt, és a két kifogásolt pont vonatkozásában akkor majd nyilván előterjeszti a 
módosító javaslatát.  

Megjegyzem, azt azért nem kell magyaráznom önnek, hogy milyen különbség 
van a kormányrendelet és a törvény ereje között. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Most következik a felsorolás (Derültség.), megadom a szót Vas 

Imrének. 
 
DR. VAS IMRE (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm. Csak példaszerűen 

soroltam föl, de gyakorlatilag nincs új a dologban. Szerintem ebben a 
törvényjavaslatban van olyan, amit elegendő lenne kormányrendeleti szinten 
szabályozni; azért van most jelenleg kormányrendeletben. De csak hogy egy másik 
törvényt említsek, a közpénzből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi 
CLXXXI. törvény is ugyanide sorolható. Tehát nincs semmi újdonság ebben a 
törvényjavaslatban. 

Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönöm szépen. További hozzászólót nem látok, határozathozatal 
következik. Kérdezem, ki támogatja a T/15760. számú törvényjavaslat tárgysorozatba 
vételét. Aki támogatja, kérem, szavazzon! (Szavazás.) Ez 4 igen. Ki nem támogatja? 
(Szavazás.) Megállapítom, hogy 8 nem szavazattal a bizottság nem vette 
tárgysorozatba. 
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f) A civil szervezetek önkényes, hátrányos vagy ésszerűtlen 
megkülönböztetésének tilalmáról szóló politikai nyilatkozatra 
vonatkozó P/15764. számú javaslat 

A civil szervezetek önkényes, hátrányos vagy észszerűtlen 
megkülönböztetésének tilalmáról szóló P/15764. számú politikai nyilatkozat 
tárgyában szerepel az előterjesztők között Bárándy képviselő úr. Mint előterjesztőnek 
megadom a szót. 

Dr. Bárándy Gergely szóbeli kiegészítése 

DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP) előterjesztő: Köszönöm a szót, elnök úr. 
Tisztelt Bizottság! Ez a politikai nyilatkozat nem szól semmi másról, mint hogy az 
Országgyűlés kiáll a civil szervezetek mellett, és a civil szervezetek 
megkülönböztetésének a tilalmát elítéli. (Sic!)  

Azért van erre szükség, mert azt látjuk, hogy a kormány szisztematikus 
támadássorozatot indított a civil szervezetek ellen, persze csak azon civil szervezetek 
ellen, amelyek a neki nem tetsző véleményt képviselik. Márpedig én úgy gondolom, 
hogy ha a kormány ezt meg is teszi, ami nem helyes, akkor az Országgyűlésnek ezzel 
szemben viszont van felelőssége, és föl kell lépni ellene. Ha ezt a politikai 
nyilatkozatot az Országgyűlés elfogadja, akkor minden olyan további hasonló tárgyú 
törvénymódosító javaslatra válasz tud ez lenni és elvi válasz tud lenni, amelyet a 
kormány adott esetben a civil szervezetekkel szemben kíván meghozni és 
megfogalmazni. S nemcsak a törvényalkotási tevékenységére gondolok itt a 
kormánynak, hanem arra is, amikor esetleg újfent a Kehit felhasználva kívánnak 
jogszerűtlen eljárást indítani a nekik nem tetsző civilek ellen.  

Éppen ezért én úgy hiszem, hogy az Országgyűlésnek van annyi felelőssége, 
hogy egy ilyen nyilatkozatot megfogalmazzon. És sajnos a politikai helyzet ma 
Magyarországon olyan, hogy ez szükséges is. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Vas Imre alelnök úrnak adok szót. 

Hozzászólás 

DR. VAS IMRE (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen. Senki nem 
akarja itt a civil szervezeteket megkülönböztetni. Abban, hogy bizonyos tényeket 
ismertetni akarunk, hogy tudják az emberek, ki honnét kapja a támogatást, ebben én 
az ég egy adta világon semmiféle hátrányos megkülönböztetést nem látok. Úgyhogy 
én azt javaslom, hogy ezt a politikai nyilatkozatot ne vegyük tárgysorozatba. 
Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kénytelen vagyok megkérdezni Bárándy képviselő 

urat, kíván-e reagálni. (Dr. Bárándy Gergely jelzésére:) Megadom a szót. 

Dr. Bárándy Gergely reflexiói 

DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP) előterjesztő: Köszönöm szépen, elnök úr. 
Valóban, erre lehetne hosszan is szólni, hiszen elég sokszor folytattunk erről vitát. Vas 
Imre képviselőtársam egyetlen törvényt emelt ki egyébként a sok olyan kormányzati 
intézkedés közül, amire én utaltam. Kíváncsi lettem volna például, hogy a Kehi 
jogtalan vizsgálatával kapcsolatban önnek mi a véleménye, amit a bíróság is már 
jogerősen megállapított.  

Mindenesetre maradhatunk ennél is, és erre a válasz pedig az, hogy képviselő 
úr, az tény, ugyanis ez nem vélemény kérdése, hanem tény kérdése, hogy az önök 
törvénytervezetének vagy törvényének a szövege, szövegének egyes pontjai szó szerint 
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megegyeznek a Putyin Oroszországában megfogalmazott civiltörvény egyes 
szakaszaival. (Dr. Vitányi István: Rosszul van lefordítva.) Szó szerint. És én azt 
gondolom, hogy ha azt tekinti ön mintának, akkor elég nagy probléma van. Ugyanis 
ott annak a törvénynek az örve alatt tiltottak be civil szervezeteket és lehetetlenítették 
el őket.  

Ez a törvény az első lépése ennek a folyamatnak, és valószínűleg önök is ki 
fogják teljesíteni úgy, ahogy egyébként ezt ott megtették. Éppen azért szükséges egy 
ilyen nyilatkozat, hogy ennek a folyamatnak még elejét tudjuk venni; illetve elejét 
venni már igazán nem tudjuk, de legalább a legsúlyosabb következményeket, ha úgy 
tetszik, meg tudjuk úszni - pont ezért van szükség erre. Köszönöm szépen. 

Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a bizottságot, ki az, aki támogatja ennek 
a javaslatnak a tárgysorozatba vételét. (Szavazás.) Ez 4 igen. Ki az, aki nem 
támogatja? (Szavazás.) Megállapítom, hogy 8 nem szavazattal a bizottság nem vette 
tárgysorozatba. 

Egyebek 

Az egyebek napirendi pontban nekem fájdalmas bejelentésem van, hogy a 
következő bizottsági ülés feltételezhetően szeptember 18-án lesz. (Derültség.) Nem 
készülünk arra, hogy a tavaszi ülésszakban még legyen bizottsági ülés, így aztán a 
bizottság valamennyi tagjának és munkatársának jó pihenést kívánok és kellemes 
nyarat.  

Az ülés berekesztése 

Az ülést berekesztem. A viszontlátásra! 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 57 perc)  

 

 

Dr. Rubovszky György 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Prin Andrea 


