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(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 01 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirend 
elfogadása 

DR. VEJKEY IMRE (KDNP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Tisztelt Képviselőtársaim! Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Az 
Igazságügyi bizottság ülését ezennel megnyitom. (Dr. Staudt Gábor megérkezik.) 

Ismertetem a helyettesítések rendjét. Budai Gyulát Vas Imre helyettesíti, 
Demeter Zoltán képviselőtársunkat Vejkey Imre helyettesíti, Varga József 
képviselőtársunkat Vigh László helyettesíti. Megállapítom, hogy a bizottság mai ülése 
határozatképes.  

Soron következik a mai ülésünk napirendjének megállapítása. A napirend 
módosítására vonatkozóan javaslat nem érkezett. Kérdezem a bizottság tagjait, van-e 
valakinek a napirendi javaslattal kapcsolatban kiegészítenivalója, véleménye, 
észrevétele. (Senki sem jelentkezik.) Úgy látom, hogy nincs. (Dr. Vitányi István és dr. 
Répássy Róbert megérkeznek.)  

Amennyiben nincs, kérem, szavazzunk a napirend elfogadásáról! Kérdezem, ki 
támogatja a napirend elfogadását. (Szavazás.) Köszönöm. Megállapítom, hogy a 
bizottság egyhangúlag, 12 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a 
napirendet elfogadta.  

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság B/13846. 
számú Beszámolója a 2016. évi tevékenységéről  
(Beszámoló megvitatása a HHSZ 85. § (2) bekezdése alapján és 
lehetőség szerint a határozathozatal) 

Soron következik az első napirendi pontunk a Nemzeti Adatvédelmi és 
Információszabadság Hatóság 2016. évi tevékenységéről szóló beszámoló vitájának 
kijelölt bizottságként történő lefolytatása. Tisztelettel köszöntöm Péterfalvi Attila 
elnök urat.  

Mielőtt megadnám a szót, tájékoztatom képviselőtársaimat, hogy az 
Országgyűlés felkérte az Igazságügyi bizottságot a beszámolóról történő 
határozathozatalra, tehát bizottságunknak kell határozni a beszámoló elfogadásáról, 
így a plenáris ülés napirendjére nem kerül.  

A bizottságban kialakult gyakorlat alapján kétolvasatos vitára teszek javaslatot, 
először kérdéseket lehet feltenni elnök úrnak, majd a válasza után a vélemények 
megfogalmazására lesz lehetőség. Gondolom, ez így elfogadható a kialakult gyakorlat 
alapján a bizottság részére. Van-e valakinek ezzel kapcsolatban ellenvéleménye, 
hozzáfűznivalója? (Senki sem jelentkezik.) Nincs. Szavazásra bocsátom ezt a 
javaslatot. Kérdezem, hogy ki fogadja el. (Szavazás.) Egyhangúlag elfogadtuk, 
köszönöm szépen. 

Akkor megadom a szót az elnök úrnak, hogy amennyiben kívánja, a 
beszámolóját egészítse ki. Parancsoljon, elnök úr! 

Dr. Péterfalvi Attila tájékoztatója 

DR. PÉTERFALVI ATTILA elnök (Nemzeti Adatvédelmi és 
Információszabadság Hatóság): Köszönöm. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Az 
írásbeli beszámolót három ponton egészíteném ki, illetve három észrevételt tennék.  

Az első kettő a 2016 tavaszán, Budapesten megrendezett európai adatvédelmi 
konferenciához is kötődik. Az, hogy Budapesten került megrendezésre, azt is jelzi, 
hogy a nemzetközi presztízsünket sikerült visszaszerezni. A konferenciának két fő 
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témája volt. Az egyik az európai adatvédelmi reform, tehát ez lenne az első téma, amit 
röviden érintenék. 2016-ban került elfogadásra mind a kötelezően alkalmazandó 
rendelet, mind pedig a büntető irányelv. Mindkettőhöz kapcsolódóan az eljárási 
szabályok elkészültek. De miután ez egy jelentős változás lesz, tehát tulajdonképpen 
azt is mondhatom, hogy teljes egészében új adatvédelmi rezsim lép életbe jövő év 
május 25-től, ez azt is jelenti, hogy a nemzeti sajátosságok fő vonalaiban szinte 
megszűnnek és teljes egészében egységes adatvédelem lesz, legalábbis ami a 
rendeletet jelenti. De az irányelv átültetése is tulajdonképpen azonos módon kell hogy 
megtörténjen.  

Ezzel kapcsolatban szeretném tájékoztatni a bizottságot, hogy megszűnik az a 
gyakorlat, amely korábban kialakult egy kúriai döntés alapján, és amely alapján a 
mikro-, kis- és középvállalkozások első ízben nem bírságolhatók, ez a védettség tehát 
megszűnik, hiszen ez ellentétes az európai adatvédelmi rendelettel.  

Kapcsolódik a rendelethez is, illetve az egész új adatvédelmi rezsimhez a 
nemzetbiztonsági titkos információgyűjtés kontrollja, de külön aktualitása is van 
részben az Európai Bíróság Schrems-ítélete, illetve a Privacy Shield mechanizmus 
kapcsán, aminek az első éves közös ellenőrzése egyébként meg is történt 
szeptemberben. De ami a külön aktualitását adja, az az, hogy az Adatvédelmi Hatóság 
2016-ban kezdte és ebben az évben fejezte be a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat teljes 
átfogó auditellenőrzését. Negyvenegy stresszteszt-jellegű ellenőrzést folytattunk a 
Nemzetbiztonsági Szakszolgálat teljes spektrumában. Most készül az összefoglaló 
jelentés. Azt gondolom, hogy ez alapjogi szempontból mindenképpen fontos. Nem 
tudok hasonlóról, én még adatvédelmi biztosi ciklusi időszakom alatt ellenőriztem 
hivatalból a szakszolgálatot, de olyan jellegű ellenőrzésről, hasonló mélységű auditról, 
amely a teljes titkos információgyűjtést jelenti, még nemzetközi téren sem tudok. 

A harmadik megjegyzésem vagy kiegészítésem azzal a vizsgálattal kapcsolatos, 
amely formálisan az elmúlt év decemberében indult, de most zártuk le. Nyilván a 
sajtóból vagy a médiából ismerős lehet, hogy a Magyarországi Szcientológia 
Egyháznál és az egyház központi szervezeténél folyt vizsgálat az elmúlt évben. Két 
vizsgálatot indítottunk, és ez három szervezetet jelent. A nyíregyházi missziónál még 
folyamatban van a vizsgálatunk, de a központi szervezetnél és a Magyarországi 
Szcientológiai Egyháznál a hatósági eljárás lezárult. (Dr. Bárándy Gergely 
megérkezik.) Mind a két adatkezelőt maximális pénzbírsággal sújtottuk. Azt is 
megállapítottuk, hogy hasonló jogsértésre még nem volt példa, legalábbis sem az 
adatvédelmi biztosi, sem pedig a hatóság eddigi gyakorlata nem tárt fel hasonló 
mélységű jogellenes adatkezelést. Ennek nyilván aktualitása is van. Azért említettem, 
mert formálisan az elmúlt évben indult és nyilván majd részleteiben az ez évről szóló 
beszámoló fogja tartalmazni jövőre, de hátha a bizottság is érdeklődik a határozat 
iránt. Egyébként 129 oldal, fel van töltve a honlapunkra teljes egészében. Még 
gondolkodom, hogy az igazságügyi klinikai pszichológus szakvéleményét is 
nyilvánosságra fogjuk hozni. Egyébként klinikai pszichológus és igazságügyi 
informatikus szakértőt is igénybe vettünk az eljárásunkban. Köszönöm szépen. 

Kérdések 

ELNÖK: Elnök úr, köszönöm szépen a kiegészítését. Megnyitom a kérdések 
körét. Kérdezem, kíván-e a bizottság tagjai közül valaki kérdéseket feltenni elnök úr 
részére. (Dr. Répássy Róbert jelentkezik.) Répássy Róbert képviselőtársunk, 
parancsoljon! 

 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT (Fidesz): Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! 

Köszönöm, hogy ön is - hogy is mondjam csak - feldobta ezt a magas labdát, de azért, 
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hogy konkrét legyek, azzal kezdem, hogy a beszámoló a 68-69. oldalán foglalkozik 
röviden a szcientológiai egyházhoz kötődő vizsgálattal. Igaz, jelzi, hogy 2017-ben 
folytatódik a vizsgálat. Szeretném tiszteletben tartani, hogy már egy új év beszámolója 
a szcientológiai egyházzal kapcsolatos vizsgálat, ezért inkább elvi jelleggel szeretnék 
kérdezni. Ebben az esetben, és feltehetően más esetekben is, az adatkezelők, akik 
legalábbis a hatóság álláspontja szerint jogellenesen kezeltek adatokat, egy másik 
alapvető jogra hivatkoznak, a szcientológiai egyház a vallásszabadság jogára és annak 
megsértésére hivatkozik. 

Az a kérdésem, hogy az önök munkája, vizsgálata során hogyan tudják 
egyértelműen megállapítani, hogy itt vannak-e konkuráló alapjogok, van-e olyan, 
hogy valóban összeütköznek bizonyos alapvető jogok a gyakorlásuk során, és ha ez 
elhatárolható, akkor mégis milyen szempontok alapján tudják kizárni, hogy a 
vizsgálatban ne hivatkozhassanak olyan alapvető jognak a gyakorlására, amely csak 
álca annak érdekében, hogy egyébként mások jogát, mások alapvető jogait 
megsértsék. Világos, hogy ebben az esetben egy eléggé egyértelmű kollízióról 
beszéltünk, alapjogok konkurálnak, ütköznek. Most ebben a tárgykörben nem tudjuk 
elvégezni azt a munkát, hogy vajon a szcientológiai egyház vagy a szcientológiai 
vallási egyesület végez-e vallási tevékenységet. Nem hiszem, hogy ezt most nekünk 
kellene eldönteni, de nyilván csak akkor beszélhetünk összeütköző jogokról, alapvető 
jogok kollíziójáról, ha egyelőre elfogadjuk azt, hogy a szcientológiai egyház valóban 
vallásgyakorlást folytat és a lelkiismereti szabadság jogát gyakorolja. 

Az önök által vizsgált esetekben azt, amit önök adatgyűjtésnek, információk 
gyűjtésének és adatok tárolásának tekintenek, ők gyakorlatilag gyónásnak tekintik. 
Többször elhangzik, hogy gyónási titok alá esnek mindazok, amikről önök más 
oldalról azt állítják, hogy ezek jogellenesen szerzett adatok és jogellenesen tárolt 
személyes adatok. Tehát azt szeretném tisztázni - anélkül, mondom, hogy a vizsgálat 
teljes konkrét részleteibe belemennék -, hogy a hatóság végez-e egy olyan tesztet, 
amely alapján egyértelmű számára, hogy nem egy alapvető jog gyakorlásáról, hanem 
mások alapvető jogainak megsértéséről van szó ilyen esetben. Köszönöm szépen a 
figyelmet. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Staudt Gábor alelnök urat láttam jelentkezni. Kérdést 

szeretne feltenni. Tessék parancsolni! 
 
DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen. 

Köszöntöm elnök urat a bizottság ülésén. 
Ha már a szcientológiai egyház felmerült, azt szeretném megkérdezni, hogy ön 

szerint más jogkövetkezmény is megállhat-e és milyen fejleményekről lehet tudni az 
ügyben, tehát született-e egyéb feljelentés. Bár tudom, hogy a hatóság csak ezt a 
bírságot tudja kiszabni, de esetleg egyéb hatóságok bevonásával tovább is lehet lépni 
az ügyben. 

Illetve ha már az elnök úr beszámolójában is szerepel a hangfelvételek 
rögzítésének joga és ez a kör mindenképpen a hatósághoz tartozik, szeretnék 
emlékeztetni, hogy felmerült korábban a tiltott adatszerzés tényállása, amelyet az 
Országgyűlés most kíván megfelelőbben szabályozni a magánirodák lehallgatását, a 
tiltott adatszerzés meggátolását illetően. Viszont véleményem szerint a törvény 
elfogadása után még mindig van egy kiskapu, vagyis alaptörvény-ellenes - és így a 
pontos - szabályozás kerül majd be a Btk.-ba, lévén, hogy továbbra sem lesz 
büntethető a közforgalom számára nyitva álló helyek rejtett megfigyelése. Tehát ez 
nem lesz bűncselekmény. Ebben a kérdésben is kíváncsi lennék elnök úr 
véleményére, hogy alaptörvényes-e ön szerint, vagy inkább úgy kérdezem, hogy 
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felvethet-e aggályokat, ha továbbra is nemcsak nyíltan, amikor kiírják, hogy 
megfigyelés történik például egy plázában, hanem rejtett módon akár az üzemeltetők, 
akár harmadik személyek által megfigyelhetőek ezek a helyek és a büntető 
törvénykönyv nem fogja üldözni ezt a jövőben sem. Ezek lennének a kérdéseim. 
Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Azoknak, akik később jöttek, tudniuk kell, hogy azt 

szavaztuk meg, hogy kétkörös lesz a beszámoló megtárgyalása, először kérdések 
tehetők fel, utána elnök úr válaszol azokra, majd a véleményeket lehet 
megfogalmazni. Kérdezem, hogy van-e még kérdés. (Senki sem jelentkezik.) Nincs. 
Elhangzottak a kérdések tehát, így megadom a szót az elnök úrnak, hogy válaszoljon 
azokra. Tessék parancsolni! 

Dr. Péterfalvi Attila válaszadása 

DR. PÉTERFALVI ATTILA elnök (Nemzeti Adatvédelmi és 
Információszabadság Hatóság): Köszönöm szépen. Répássy képviselő úr kérdésére 
azt tudom válaszolni, hogy igen, vizsgálta a hatóság, hogy eljárhat-e vagy hol van a 
határa a vallásszabadság gyakorlásának, a személyes adatok kezelésének, illetve hogy 
a gyónási titokkal mi a helyzet. Az Adatvédelmi Hatóság úgy ítélte meg, és ez a 4/93-
as alkotmánybírósági határozatból is következik, hogy az állam nem szólhat bele a hit 
vagy a lelkiismereti meggyőződés igazságtartalmába, tehát a hitbeli igazságokkal 
kapcsolatos kérdésekbe. Viszont az egyházak adatkezelése nincs kivéve az 
Adatvédelmi Hatóság vizsgálatából. Az infótörvény alapján egyetlenegy kivétel van: a 
„háztartási” célú adatkezelés, tehát az a fajta adatkezelés, amely együtt jár a hitéleti 
tevékenységgel, de nem része a vallásos meggyőződésnek, mert nem hitbeli igazság 
kérdése. Ez vizsgálható. Egyébként a vallásszabadság is, mint ahogy a személyes 
adatok védelméhez fűződő jog is, az emberi méltósághoz fűződő jogból ered. Valóban 
itt konkurálnak az alapjogok, de a hatóság álláspontja szerint ezek a kérdések - és erre 
tulajdonképpen a pszichológus szakvéleménye is utal - végül is olyan adatkezelések, 
amelyek egyébként részben orvosi jellegű adatkezelésnek is minősíthetők, arra 
hasonlítanak, vagy pszichológiai jellegű kérdéssorok.  

Semmi esetre sem lehet azonban ebben a vonatkozásban kivétel azon 
harmadik személyeknek az adata, akik semmilyen kapcsolatban sincsenek a 
szcientológiával. A vizsgálat során azt sikerült tisztázni, hogy körülbelül 2200-2300 
személynek vannak különböző dossziéi, a PC-, preclear-dosszié, etikai dosszié és 72-
73 ezer levelezési dosszié van, ez utóbbi csak kapcsolatfelvételeket jelent. Az igazán 
súlyos adatvédelmi visszaélések a PC-dossziéban, illetve az etikai dossziéban vannak. 
Viszont azt meg sem tudjuk saccolni, hogy hány harmadik személynek lehet ott az 
adata. Ez attól függ, hogy sorolja fel az összes szexuális partnerét időrendi sorrendben 
az elsőtől az utolsóig keresztnévvel, vezetéknévvel, foglalkozással, az összes rokonát, 
azt, hogy milyen ismerőse van a kormány hírszerző szervezetében, katonai 
szervezetében, kormányügynökségnél. Tehát nyilván az, hogy hány olyan személy 
lehet, akinek semmilyen köze nincs a szcientológiához, sőt, arról sincs információja, 
hogy róla adatot tárolnak, az attól függ, hogy valakinek hány szexuális partnere volt 
vagy milyen kiterjedt ismeretsége van. Ezt mi nem tudtuk megtippelni. Viszont azt 
gondolom, hogy semmiféleképpen nem lehet ezeket az adatkezeléseket hitbeli 
igazságoknak tekinteni. 

Természetesen az Adatvédelmi Hatóság nem ment bele sem kánonjog alapján, 
se semmilyen más ismertetésbe vagy összehasonlításba, hogy mi a különbség. Azt 
megjegyeztük, hogy Európában, a keresztény kultúrkörben a gyónási titok azért 
mégiscsak fülbe súgással történik, tehát nincs adatrögzítés. Utalni szeretnék arra, 
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hogy még az adatvédelmi biztosi időszakom alatt vizsgáltuk kifejezetten az e-métert, 
amelyet valóban egy vallási eszköznek tekintenek, tulajdonképpen a stresszpontok, a 
lelki gyötrelmek azonosítására szolgál. Tehát ennek az eszköznek a használatával 
kapcsolatban egy, a Nemzeti Nyomozó Irodában született szakvélemény akkor azt 
mondta, hogy eldöntendő kérdések esetében, igen-nem válasznál ugyan egy 
komponens van, mert csak az érzékelőt fogja meg valaki, tehát semmiféleképpen nem 
poligráf, de mégis engedhet következtetést levonni az igazmondásra. Akkor ennek a 
szakvéleménynek a kiadása iránt indított pert a szcientológiai egyház. Abban az 
időben bejegyzett egyház volt. Tehát nem adatvédelmi, hanem a közérdekű adatok 
kiadása iránti perben a bíróság első fokon és másodfokon is - másodfokon Pataki 
Árpád, ha jól emlékszem - megállapította, hogy az adatvédelmi biztosnak joga, 
lehetősége van az e-méter használatával együtt járó adatkezelés vizsgálatára. Nem is 
mondhat le, azt gondolom, egy állami hatóság arról, hogy ezeket vizsgálja. Viszont 
akkor kaptunk egy beadványt a katolikus egyház anyakönyvi bejegyzésének törlésével 
kapcsolatban. Tehát nem példa nélküli, hogy az adatvédelmi biztos vagy az 
Adatvédelmi Hatóság egyházak adatkezelését vizsgálja. Vagy éppen a munkatársi 
dosszié. Tehát amikor valaki munkatársnak jelentkezik, és ki kell töltenie ezt a 
bizonyos 130 kérdéses életút kérdőívet. Az most mindegy, hogy milyen jogviszony 
alapján. Az nem része a vallási szolgáltatásnak, hogy valakinek a munkatársi 
alkalmasságát ellenőrzik. Nyilván ezt majd a bíróság adott esetben el fogja dönteni a 
felülvizsgálat során. A hatóság egyértelmű álláspontja az, hogy ezek az adatkezelések 
nem esnek kivételi szabály alá. 

Staudt Gábor képviselő úrnak szeretném elmondani, hogy nem tudom 
kommentálni a rendőrségi eseményeket, a sajtóból szereztem én is az 
információimat, hogy milyen bűncselekményi tényállások merülhetnek fel. Ami 
érdekes lehet, az a visszaélés személyes adattal. Azért annak nem olyan könnyű a 
bűncselekményi tényállását megállapítani, hiszen már eleve ott kezdődik, hogy ki lesz 
az személy szerint, illetve lehet-e vagy miben jelentkezik a jelentős érdeksérelem, 
hiszen ott valamilyen sérelemnek be kell következnie, a sérelem fennállásának 
veszélye nem elégséges. Ez általában igaz a visszaélés személyes adattal törvényi 
tényállására. Nem olyan sok ilyen jellegű eljárás indul, inkább más hivatali visszaélés 
miatt. Tehát a személyes adat szerepel, de nem visszaélés személyes adattal 
bűncselekményi tényállás miatt indulnak az eljárások. 

A tiltott adatszerzéssel kapcsolatban azt tudom mondani, hogy az Adatvédelmi 
Hatóságnak a jogellenes adatkezelések megállapítására van kompetenciája és nem a 
bűncselekményi tényállásra. Időnként mi is csak kapkodjuk a fejünket például egy 
olyan ügyben, amikor az elvált vagy válófélben lévő szülők közül az egyik a gyerek 
kabátjába varr be egy Mp3-készüléket, amivel fel lehet venni a hangot. A lakásban 
felveszi a felvevő, amikor a másik szülőnél van a gyerek. És fel is használja a szülő ezt 
a bírósági eljárásban, mégsem állapítható meg a tiltott adatszerzés, mert a kabátban 
van az eszköz és nem a lakásban került elhelyezésre. Ugyan a lakásban van, de a 
lakásba a kabáttal vitték el. (Dr. Staudt Gábor: Ez abszurd!) Ez számomra 
értelmezhetetlen, de nyilván ez nem a mi kompetenciánk, csak azt gondolom, hogy 
akkor valami rosszul működik, mert ha esetleg eldugom a cserépben, akkor igen, de 
ha a kabátban van benne, akkor nem. Tehát a mi álláspontunk szerint a törvényi 
tényállásnak az a lényege, hogy azt vegye fel, ami a lakásban elhangzik és nem az az 
érdekes, hogy most az eszköz a lakásban van-e elhelyezve vagy oda bevitték egy 
kabáttal, vagy esetleg messziről hallgatják le. Érzékeltük mi is, hogy rossz a Btk.-nak 
ez a tényállási eleme. Örülök, ha korrigálásra kerül.  

Nyilván más a bűncselekményi tényállás, ha közforgalom számára nyitva álló 
helyiségekben rögzítenek hangot, az nyilván a Btk. szerint nem minősül tiltott 



11 

adatszerzésnek, de attól még adott esetben megvalósíthat más bűncselekményt. 
Mondjuk, visszaélés személyes adattal lehet, ha valamilyen érdeksérelem fennáll, 
mondjuk, a hang alapján akár valamilyen áruról beszélgetnek és ilyen jellegű 
reklámokat kap. Tehát lehet, de mi - még egyszer mondom - a jogellenes adatkezelés 
részével foglalkozunk. Azt azonban fontosnak tartom, hogy legalább abban a 
tényállási elemben, hogy aki a vonatkozó jogszabályi rendelkezések megszegésével 
követi el, legalább ebben jó lenne, ha ezt az Adatvédelmi Hatóság állapítaná meg. Az 
idei év történése volt ez a bizonyos szexkamion a Bajcsy-Zsilinszky úton. Az, hogy 
most egy kamion oldalára egy A4-es papíron van kifüggesztve egyfajta tájékoztatás, 
hogy itt felnőttfilm forgatása történik, és ha nem akarja, hogy benne legyen, akkor… 
Na, de mire odamegy és elolvassa, már rég benne van. (Derültség.) De mindegy! Azt 
gondolom, jó lenne, ha ennek a megállapítása, hogy ez a tájékoztatás elégséges-e vagy 
sem, az Adatvédelmi Hatóság kompetenciája lenne és nem a nyomozó hatóságé. A 
nyomozó hatóság még mindig tudja mondani, hogy nem történt jelentős 
érdeksérelem. Itt csak jelzem, hogy a probléma az, ha kiskorúak vannak a felvételen 
és meg sem tudom nézni, hogy rajta vagyok-e, mert egyébként fizetett pornóoldalon 
kell megnéznem, ellenőrizni, hogy szerepelek-e rajta vagy sem. Kérdés, hogy ez 
érdeksérelem-e már vagy nem. Vagy ez már szerintem a haszonszerzés 
mindenképpen, mert nem is tudok élni az érintetti jogaimmal. Tehát rendben van, 
hogy ez a nyomozó hatóság kompetenciája, de hogy mi az, ami az adatvédelmi 
szabályok megsértését jelenti, szeretném, ha az adatvédelmi hatóság 
kompetenciájában maradna. Köszönöm szépen. 

Vélemények 

ELNÖK: Köszönöm, elnök úr, a kérdésekre adott, tényleg kimerítő válaszát. 
Most a második kör, a vélemények megfogalmazása következik. Kérdezem a bizottság 
tagjait, hogy kíván-e valaki véleményt megfogalmazni. (Dr. Vas Imre jelentkezik.) 
Igen, Vas Imre alelnök úrnak megadom a szót. 

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

frakció támogatja a hatóság ’16. évi tevékenységéről szóló beszámolójának 
elfogadását. Úgy ítéljük meg, hogy a hatóság vezetője, illetve munkatársai 2016-ban 
jól végezték a tevékenységüket. 

Arra azonban felhívnám a figyelmet, hogy a bankoknál is van némi anomália a 
tekintetben, hogy kinek, mikor és milyen adatokat adnak ki éppen, mert amikor 
kötelező, esetleg nem adják ki, vagy amikor nem kötelező, vagy nem is adható ki, mert 
banktitok, akkor pedig kiadják. Tehát ebben én érzek némi problémát, de nyilván 
egyszerre nem tudnak minden területre odafigyelni. Ezt a problémát ezért jelezném, 
de egyébként úgy ítéljük meg, hogy jól dolgoztak. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Bárándy Gergely képviselőtársunknak adom meg a szót. 
 
DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Elnök 

Úr! Tisztelt Bizottság! Azért nem kérdést tettem fel, mert igazából csak indokát 
szeretném adni, hogy miért támogatjuk az elnök úr beszámolóját és egy-két, talán egy 
felvetést megfogalmazni. 

Az egyik, ami talán a legfontosabb részét képezi ennek a beszámolónak, 
legalábbis az én meglátásom szerint, ez az V. fejezet, amely az információszabadságról 
szól. Örömmel látom és olvasom azt, hogy a NAIH valójában a közfeladatot ellátó 
szervek adatkiadási gyakorlatát illetően olyan álláspontra helyezkedett, ami 
viszonylag széles körben kötelezi ezeket a szerveket arra, hogy adatot szolgáltassanak. 
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Azt gondolom, hogy ez a mai világban elsődlegesen fontos, hiszen nagyon sok, ha úgy 
tetszik, eredményt akár a korrupció elleni küzdelemben, akár bizonyos visszásságok 
feltárása kapcsán úgy sikerült elérni, hogy kikértük ezeket a közérdekű adatokat és 
azok alapján lehetett eredményt elérni. Az állami szervezetrendszer az én meglátásom 
szerint nem úgy működik, ahogy kellene neki, ezért ők maguk nem tárják fel ezeket a 
visszásságokat. Azt gondolom, ilyenkor óriási jelentősége van annak, hogy milyen 
módon lehet ezeket a közérdekű adatokat és kitől megszerezni. Ezt rendkívül 
pozitívnak tartom, és azt kérem elnök úrtól, hogy a következőkben is hasonló 
következetességgel járjon el ezekkel az ügyekkel kapcsolatban. 

Ugyanígy jónak tartom a közérdekből nyilvános személyes adatokra, döntés-
előkészítő adatokra vonatkozó megállapításokat. Külön kiemelném, hogy az 
adatigénylés teljesítéséért megállapítható költségtérítés szabályairól szóló résznél, azt 
gondolom, indokolt, hogy pontosan meghatározza a hivatal azt, hogy milyen 
költségekért kérhető pénz. Mondhatnám úgy, hogy ez evidencia is lehetne, de nem az. 
Rengetegszer találkozunk azzal, hogy úgy próbálják a közérdekű adatok kiadását 
megakadályozni, hogy irracionálisan magas költséget állapítanak meg. Azt kérem 
elnök úrtól egyúttal, hogy ezekre az ügyekre legyen szíves kiemelt figyelmet fordítani. 
Ugyanis nagyon sok esetben találkozunk azzal, hogy amikor már tudják, hogy akár a 
NAIH-nak, akár a bíróságnak várhatóan az lesz a véleménye, hogy ezeket az adatokat 
ki kell adni, ezt úgy próbálják kikerülni, hogy valami elképesztő magas összeget 
állapítanak meg az adatigényléssel összefüggésben, amit értelemszerűen teljesíteni 
szinte lehetetlen. 

Még két felvetésem lenne. Az egyik, hogy annak örülnék, ha a NAIH korrupció 
megelőzésével kapcsolatos tevékenységei azért nem egészen egy oldalnál picit 
hosszabbat tennének ki a jövőben ebben a beszámolóban. Azt gondolom, hogy egy 
meglehetősen aktuális kérdésről van szó. 

Az utolsó megjegyzésem az lenne elnök úr, amit kérésként fogalmazok meg, 
hogy néha közvetlenül eljut hozzánk az a vélemény, amit a NAIH megfogalmaz egyes 
törvényjavaslatok esetében. De ha jól olvasom az ön beszámolóját a VI. fejezetben, 
akkor csak a törvényjavaslatokat illetően 85 alkalommal foglaltak állást a hivatal 
munkatársai. Ebből hozzánk rendkívül kevés jut el. Azt indítványoznám, tisztelt elnök 
úr, ha ennek nincs akadálya, hogy amikor tárgyaljuk a törvényjavaslatot, juttassák el 
közvetlenül az Országgyűléshez a javaslatait és észrevételeit. Amint látja, gondolom, 
figyeli az Országgyűlés munkáját a munkatársai segítségével, nagyon sok esetben 
hivatkozunk az önök állásfoglalásaira. Szeretnénk ezt adott esetben többször 
megtenni. Olyan a törvényhozási dömping, hogy talán indokolt ez a kérés, ne nekünk 
kelljen utánamenni ennek, hanem a törvényhozás tagjai számára ezt biztosítsa 
közvetlenül.  

Nagyon szépen köszönöm egyébként a hivatal munkatársai és az ön munkáját 
is, és támogatjuk a beszámolót. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönjük a véleményt. Megadom a szót Staudt Gábor alelnök úrnak. 
 
DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen, elnök 

úr.  
Péterfalvi Elnök Úr! Mi is megköszönjük a hatóság munkáját, hiszen nagyon 

sok fontos ügyben járnak el és abban az esetben is, ha például megtagadja az adott 
szerv a közadatok kiadását, akár a bíróság számára is egy fontos orientációs pont, 
hogy a hatóságuk hogyan foglalt állást. Természetesen a bíróságot ez nem köti, de 
pereskedni közadatok kiadása iránt úgy, hogy az önök hatósága már megállapította a 
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jogsértést, illetve azt, hogy közadatokról van szó, nyilvánvalóan egy más 
kiindulópont. 

Amit én is szeretnék kiemelni és ebbe már bele is kezdtem, ez a közadatok 
köre, a közérdekű adatok kiadása különböző állami szervek részéről. Ezernyi trükk, 
ezernyi kiskapu az, amit megpróbálnak kihasználni a különböző hatóságok, 
különböző szervek, különböző állami cégek. Eddig a bíróságokon a legtöbb esetben 
lehetett érvényesíteni a közadatokhoz hozzáférés jogát és bízunk benne, hogy a 
jövőben is, bár a törvényi környezet egyre több kiskaput próbált nyitni, a megmaradt 
lehetőségek fenn fognak állni. 

A másik, amit megemlítenék, talán a minősített adatok köre. Itt is az elnök úr 
hatóságának jelentős jogkörei vannak a tekintetben, hogy az esetleges indokolatlan 
minősítéseket felülvizsgálják, illetve eljárjanak ezekben az ügyekben. Ebben is 
bátorítjuk elnök urat, hogy nyugodtan járjanak el, hiszen kevés olyan szerv van, aki 
ezt meg tudja tenni, olyan meg még inkább, aki a rendszerhez képest kívülállóként el 
tud járni. 

Figyelemmel hallgattam az EU-szabályok hatálybalépését a jövőben. 
Nyilvánvalóan mindenkinek majd újra kell kicsit tanulnia a rendszert. Sajnálom, ha a 
mikro-, kis- és középvállalkozások, ahogy ez elhangzott, a jövőben nem 
figyelmeztetéssel kell hogy szembenézzenek először, hanem büntetéssel. 
Nyilvánvalóan, ha ezt nem lehet kikerülni az EU-s szabályok alapján, akkor nehéz lesz 
a magyar jogban más eredményre jutni. De ha ez így van és ezt így kell a magyar jogba 
beépíteni, akkor azt szerintem mindannyian sajnálni fogjuk.  

Az érdeksérelemmel kapcsolatosan a szcientológiai egyház esetén számomra új 
információ volt, hogy itt akár rokonokról, barátokról olyan adatokat is 
nyilvántarthattak például, hogy ki dolgozik a közszolgálatban, vagy akár mondjuk a 
titkosszolgálatoknál. Szerintem ez elég meredek következtetésekre ad okot. Lehet, 
hogy a rokonai éppen tudják, hogy az adott személy titkosszolgálatnál dolgozik, de 
valójában még a rokonai sem tudhatnák, csak hallgatólagos módon vagy elkottyintva 
kaptak erről információt, és lehet, hogy aki a rokonának elmondta, ő is jogsértést 
követett el. Arról nem is beszélve, hogy ez komoly nemzetbiztonsági érdeksérelem is 
lehet. Bízom benne, hogy a bűnüldöző hatóságok ezeket is figyelembe fogják venni, ha 
így megvalósultak, pláne ha ezen keresztül valamit el szeretett volna érni a 
szcientológiai egyház. Bár az „egyház” kifejezés is ebben az esetben érdekes lehet. De 
a lényeg az, hogy bízunk benne, hogy az erre hivatott szervek el fognak járni. 

A tiltott adatszerzésnél számomra is ez a kabátba varrt pendrive esete 
alátámasztja, hogy a tényállás és a jogalkalmazás is ezen bűncselekménnyel 
kapcsolatosan, úgy tűnik, még rosszabb, mint amit legrosszabb rémálmaimban el 
tudtam képzelni. Ez teljesen abszurd. Úgy tűnik, hogy egy kristálytiszta tényállással 
lehetne a jogalkalmazókat is rávenni arra, akár a bíróságokat is, ha jól értettem, hogy 
megfelelő módon kezeljék ezeket a helyzeteket. De jogászként teljesen abszurd 
dolognak tűnik, hogy egy kabátban elhelyezett lehallgató ezek alapján működőképes 
lehet. Szerintem ugyanúgy megvalósítja a tényállást mindenképpen.  

A végén én is szeretném megköszönni a hatóságnak, minden dolgozójának és 
elnök úrnak a munkáját. Azt szerettük volna elérni, ez egy örök kívánalmunk, hogy ez 
a beszámoló ne csak ilyen szűkebb körben, a bizottság előtt kerüljön megtárgyalásra. 
Ez a plenáris ülés előtt is elférhetne. Azt gondolom, hogy nagyon sok 
képviselőtársunk, aki most nincs itt, ugyanúgy hozzá tudná tenni a saját szakterületén 
azokat a tapasztalatokat, amelyekkel előre lehetne vinni a munkát, akár a hatóságnak 
is a munkáját. Ennél fogva a parlamenti működésnek szólóan nem veszünk részt a 
szavazásban, de ezt elnök úr ne az elvégzett munka irányába vegye kritikának. Sokkal 
inkább annak, hogy szeretnénk, vagy szerettünk volna mélyebben is ezekbe a 
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témákba belemenni, mert jómagam is név szerint tudok sok képviselőtársunkat, akik 
hozzászóltak volna, jobbító véleményt, kritikát fogalmaztak volna meg, de így ebben a 
körben nyilván nem tudták megtenni. Tehát jobb lett volna, ha erről megfelelő 
átbeszéléssel tudunk dönteni. Ezért itt nem kívánunk részt venni a szavazásban. 
Köszönöm. 

 
ELNÖK: Kérdezem, kíván-e még valaki a mai beszámoló kapcsán véleményt 

megfogalmazni. (Senki sem jelentkezik.) Jelentkezőt nem látok. Akkor lezárom a 
véleménykört.  

Kérdezem elnök urat, hogy az elhangzott vélemények kapcsán kíván-e reagálni. 
(Dr. Péterfalvi Attila: Igen.) Úgy látom, igen. Megadom a szót, elnök úr. 

Dr. Péterfalvi Attila reflexiója 

DR. PÉTERFALVI ATTILA elnök (Nemzeti Adatvédelmi és 
Információszabadság Hatóság): Köszönöm szépen. Csak szeretném megköszönni a 
támogatást. Illetve egy észrevételem van. Ez nem jelenti természetesen azt, hogy mi a 
mikro-, kis- és középvállalkozásokat első ízben bírságolni fogjuk. Nincs ilyen 
kötelezettség, de nem lehet kivételi szabály. Nyilván a jogsértés súlyát fogjuk 
értékelni. 

Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Határozathozatalra kerül sor. Kérdezem a 
bizottság tagjait, elfogadják-e a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 
Hatóság 2016. évi tevékenységéről szóló beszámolót. Ki szavaz igennel? (Szavazás.) 
Tizenegy igen szavazat. Ki nemmel? (Senki sem jelentkezik.) Nincs ilyen. Ki 
tartózkodott? (Senki sem jelentkezik.) Ilyen sem volt. Megállapítom, hogy 11 igen 
szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a bizottság úgy döntött, hogy a 
beszámolót elfogadja.  

A bizottság döntéséről a házelnök urat írásban értesítjük. Ezzel ezt a napirendi 
pontot lezárom. Köszönjük elnök úrnak a részvételt a bizottságunk ülésén. Most egy 
harminc másodperces szünetet kérek. (Rövid szünet.) 

Dr. Bárándy Gergely ügyrendi javaslata a napirendi pontok 
cseréjére 

ELNÖK: Megadom a szót Bárándy képviselőtársunknak ügyrendi kérdésben. 
 
DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP): Nagyon szépen köszönöm, elnök úr. 

Tekintettel arra, hogy rendkívül fontos frakcióülésre kell most elmennem, és nem 
tudok részt venni a bizottság ülésének további részén, ezért azt indítványozom, hogy a 
Tóth Bertalan frakcióvezető úrral közösen jegyzett indítványunkat ma a bizottság ne 
tárgyalja, hanem egy következő ülésen tegye meg azt. A d) pontban jelzett napirendi 
pontról van szó. Nagyon szépen köszönöm. (Dr. Répássy Róbert: És ha 
előrevesszük?) Az is jó. 

 
ELNÖK: Azt meg kell állapítanunk, hogy a házszabály 58.  § (3) bekezdése 

alapján nem házszabályszerű, mert egy órával előbb kellett volna kezdeményezni. De! 
Hogy operatívan tudjuk a kérdést kezelni, jelzem, hogy 30 napos határidő van a 
tárgyalására. Tehát ha a jövő héten hétfőn vagy kedden ülést tartunk, akkor esetleg 
abba még beleférne. De kérdezem képviselőtársamat, hogy ha most előrevennénk és 
ez lenne a második napirendi pont a) alpontja, az megfelelő-e még. (Dr. Bárándy 
Gergely: Az is jó, elnök úr!)  
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Akkor kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy hozzájárulnak-e ahhoz az utólagos 
napirendi módosuláshoz, amit Bárándy Gergely képviselőtársunk előterjesztett, 
vagyis ahhoz, hogy a 2. napirendi pont a) alpontjaként a d) alpontot tárgyaljuk. Ki az, 
aki ezzel egyetért? (Szavazás.) Megállapítom, hogy egyhangúlag, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül elfogadtuk. 

A civil szervezetek önkényes, hátrányos vagy ésszerűtlen 
megkülönböztetésének megszüntetéséről szóló H/17684. számú 
határozati javaslat  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

Akkor soron következik a 2. napirendi pontunk, döntés képviselői önálló 
indítvány tárgysorozatba vételéről, azon belül is „A civil szervezetek önkényes, 
hátrányos vagy ésszerűtlen megkülönböztetésének megszüntetéséről szóló határozati 
javaslat” H/17684. szám alatt. Az előterjesztő Bárándy Gergely képviselőtársunk és 
Tóth Bertalan, MSZP. Köszöntöm az előterjesztőt. Megadom a szót, hogy javaslatát 
indokolja. 

Dr. Bárándy Gergely szóbeli kiegészítése 

DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP), előterjesztő: Köszönöm szépen, elnök úr. 
Tisztelt Bizottság! Először is köszönöm a lehetőséget a napirend módosítására. 

Éppen ezért, mivel ezt idő hiányában tettük meg, nem tennék hosszú 
előterjesztést. Azt gondolom, hogy a normaszövegben is és az indoklásban is 
pontosan megírtuk és leírtuk, hogy milyen indokok és érvek alapján szeretnénk, ha az 
Országgyűlés ezt a javaslatot támogatná. Erre a támogatásra kérem a tisztelt bizottság 
tagjait. Köszönöm szépen. 

Hozzászólások 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Megnyitom a javaslat vitáját. Kérdezem a bizottság 
tagjait, ki kíván hozzászólni. (Dr. Vas Imre jelentkezik.) Vas Imre alelnök úrnak 
megadom a szót. 

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

javasoljuk a határozati javaslat tárgysorozatba vételét. Önmagában egyébként a 
címmel sem értünk egyet, mert a civil szervezeteket nem különböztetjük meg sem 
önkényesen, sem hátrányosan, sem észszerűtlenül. Úgy gondolom, hogy amit 
előírtunk, és aminek gyakorlatilag ez a visszavonását indítványozza, az teljesen 
okszerű, megfelel minden alkotmányos alaptételnek. Ha valakinek, aki külföldről kap 
támogatást, ki kell írnia, hogy külföldről kap támogatást, az egy tényközlés. Tehát itt 
semmiféle hátrányos megkülönböztetésről, meg észszerűtlenségről nincs szó 
szerintem. Az elfogadott törvény, aminek ez a visszavonását kezdeményezi, megfelel 
mindenféle jogi normának. Úgyhogy nem javasoljuk tárgysorozatba venni a 
határozati javaslatot. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Répássy Róbert képviselőtársunknak adom meg a szót. 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT (Fidesz): Köszönöm szépen. Tisztelt Bizottság! Csak 

arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy a Civil Információs Portálon található 
jelenleg azon szervezetek felsorolása, amelyek külföldről támogatott civil 
szervezeteknek minősülnek. Nem számoltam meg, de ránézésre több mint 50 
szervezetnek a megjelölése található itt. A sajtóban olvastam, hogy többen büszkék is 
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arra, hogy ezen a listán szerepelnek és büszkék arra, hogy annyira jó tevékenységet 
végeznek, hogy külföldről is támogatják őket.  

Tehát erősen vitatom azt, hogy ez a kezdeményező képviselők önálló 
indítványának címében megfogalmazott hátrányos megkülönböztetés lenne, hiszen 
furcsa is lenne, ha ennyi civil szervezet, azok után egyébként, hogy rájuk nézve 
alkalmazták és végrehajtották a törvényt, hátrányos megkülönböztetésnek tekintené, 
ráadásul úgy, hogy vannak ezek között olyanok, akik még büszkék is erre. Azt 
tudomásul veszem én személy szerint, de nyilván ez csak az én személyes 
álláspontom, hogy vannak, akik nem hajtják vége ezt a törvényt. Ennek nyilván majd 
vannak a törvényben meghatározott következményei. De akik végrehajtották a 
törvényt, láthatóan nem érzik hátrányos megkülönböztetésnek.  

Érdekes, hogy nem is azok indították a különböző jogi panaszokat, vagy 
alkotmányjogi panaszt, akik rajta szerepelnek ezeken a listákon, hanem azok, akik 
nem hajtják végre a törvényt. Köszönöm szépen. 

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

jelentkezik.) Jelentkezőt nem látok. Visszaadom akkor a szót Bárándy Gergely 
képviselőtársunknak, mint előterjesztőnek. Tessék parancsolni! 

Dr. Bárándy Gergely reflexiója 

DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP): Nagyon szépen köszönöm, elnök úr. 
Nyilván fel lehetne most nyitni azt a rendkívül hosszú vitát, hogy ez milyen 
folyamatnak a része, tisztelt képviselőtársaim. Gyakorlatilag arról szól, hogy lehetőség 
szerint minél nehezebb helyzetbe hozni azokat a csoportosulásokat - legyen az civil 
szervezet, legyen az egy egyetem vagy bárki más -, amelyek a kormánynak nem tetsző 
véleményt fogalmaznak meg, meg ki lehetne nyitni azt a vitát is, hogy miként 
illeszkedik ez az önök Soros György elleni kampányhadjáratába. De nyilván 
felesleges, mert ezeket az érveket számtalanszor elmondtuk itt. Csak azt hozom fel 
ismétlésként, hogy azok az érvek, amelyeket akkor megfogalmaztunk, ma épp annyira 
igazak. 

Ami viszont a javaslat jogszerűségét vagy törvényességét illeti, szeretném 
jelezni, hogy nemcsak mi gondoljuk úgy, hogy nem az, hiszen az Európai Unióban, az 
Európai Bizottságban is kötelezettségszegési eljárás folyik Magyarországgal szemben 
e törvény miatt. A Velencei Bizottságnak pedig már delegációja is járt 
Magyarországon, amely a civil törvényt és annak rendelkezéseit vizsgálja. Tehát ha a 
politikai érveket, amelyek szerintem a legsúlyosabbak, le is csupaszítjuk erről a 
javaslatról, amelynek a visszavonását követeljük ebben a javaslatban, akkor is azt 
tudjuk mondani, hogy Magyarország legalábbis egy kötelezettségszegési eljárást és 
egy újabb Velencei Bizottság által történő elmarasztalást úszna meg azzal, ha magunk 
korrigálnánk ezt. 

Éppen ezért tehát azok az érvek, amelyeket Vas Imre képviselőtársunk és 
Répássy képviselő úr megfogalmazott, és amelyek szerint itt ezzel minden rendben 
van, tényszerűen nem igazak. Tényszerűen nem igaz, mert ezek az eljárások folynak. 
Éppen ezért azt gondolom, hogy ha másért nem, akkor azért támogathatná a 
kormánypárt ezt a javaslatot, hogy Magyarországot megóvja egy újabb 
presztízsveszteségtől, ami az európai bizottsági kötelezettségszegési eljárást és a 
velencei bizottsági vizsgálatot illeti. Úgyhogy kérem, még egyszer fontolják meg a 
javaslat támogatását. Köszönöm szépen. 
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Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönjük. Kérdezem a bizottság tagjait, támogatják-e a határozati 
javaslat tárgysorozatba vételét. Ki támogatja? (Szavazás.) Három igen. Ki nem? 
(Szavazás.) Hét nem szavazat. Ki tartózkodott? (Szavazás.) Két tartózkodás. 
Köszönöm. Megállapítom, hogy 3 igen, 7 nem szavazattal, 2 tartózkodás mellett a 
bizottság nem vette tárgysorozatba a határozati javaslatot. A határozati házszabály 
értelmében tájékoztatom képviselőtársaimat, hogy a bizottság döntéséről házelnök 
urat írásban értesítjük. (Dr. Bárándy Gergely távozik.) 

A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 
módosításáról szóló T/18004. számú törvényjavaslat  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

Soron következik 2. napirendi pontunk második alpontja, a bírósági 
végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat. 
Harach Péter, Hollik István, Szászfalvi László képviselők önálló indítványa. 
Köszöntöm Hollik István előterjesztőt. Megadom a szót, hogy javaslatát indokolhassa. 
Tessék parancsolni! 

Hollik István szóbeli kiegészítése 

HOLLIK ISTVÁN (KDNP) előterjesztő: Köszönöm szépen a szót, elnök úr. 
Tisztelt Bizottság! A törvényjavaslatnak röviden az a célja, hogy a bírósági 
végrehajtásról szóló törvényben foglalt kilakoltatási moratórium szabályait 
megváltoztassa. Ezt azért tartjuk fontosnak, mert a téli időszakon túl a hűvös őszi, 
illetve a tavaszi időszakra is indokolt véleményünk szerint a kilakoltatási moratórium 
meghosszabbítása. 

Éppen ezért ez a törvényjavaslat nem szól másról, minthogy a most, a 
törvényben szereplő határidőket módosítja. A jelenlegi törvényben december 1-jétől 
március 1-jéig terjedő időszak szerepel. Ezt hoznánk előre két héttel, november 15-re, 
illetve tolnánk ki a jövő évben két hónappal, április 30-ig. Azt gondolom, hogy ez 
segítséget jelent a bajba jutott embereknek, ezért arra szeretném kérni a bizottságot, 
hogy támogassa ezt az indítványt. Köszönöm. 

Hozzászólások 

ELNÖK: Köszönjük szépen. Megnyitom a javaslat vitáját. Kérdezem a bizottság 
tagjait, hogy ki kíván hozzászólni. (Dr. Vas Imre jelentkezik.) Vas Imre alelnök úrnak 
megadom a szót. 

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

frakció támogatja a tárgysorozatba vételt. Jó irányba tett lépés, hogy az eddigi három 
hónapot gyakorlatilag öt és fél hónapra módosítja. Köszönöm szépen. Reméljük, hogy 
házszabálytól eltéréssel is fog menni a törvényjavaslat. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Staudt Gábor alelnök úrnak megadom a szót. 
 
DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik), a bizottság alelnöke: Köszönöm, elnök úr. 

Természetesen támogatjuk a javaslatot, de engedjék meg azért, hogy elmondjam a 
kételyemet. Jövőre választás lesz és milyen érdekes, hogy a választás utánra tolja ki e 
probléma tetőzését a Fidesz-KDNP-többség. Illetve nyilván az előterjesztőknek szól 
ez, mert a parlamentben, remélem, a Fidesz-KDNP-n túl is megszavazzák a javaslatot. 

Mi már többször kezdeményeztük az elmúlt években. Eddig, úgy tűnik, 
elutasították ezeket a hasonló irányú kezdeményezéseket. Emlékeztetnék arra is, mert 
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a párhuzam nagyon is fennáll, hogy az előző választás előtt Rogán Antal mintha 
olyasmit mondott volna, hogy korrekt módon kell forintosítani a devizahiteleket úgy, 
hogy a bankoknak is jelentősen a zsebükbe kell nyúlniuk, tehát a bankoknak is 
jelentős szerepet kell ebben vállalni. Egy nagyon jól megfogalmazott belebegtetés volt 
Rogán Antal részéről abba az irányba, hogy itt valamiféle valódi elszámoltatás lehet a 
bankok felé is, legalábbis a devizahiteleseknél ez így jött le. Én többükkel beszéltem és 
óva intettem őket, hogy egy ilyen felemás nyilatkozatot komolyan vegyenek. A 
választások után bebizonyosodott, hogy valódi elszámoltatás nem következett. Én 
ennél a javaslatnál is ezt érzem, hogy a tornyosuló problémák és a tornyosuló 
kilakoltatások miatt el kell tolni a választások utánra, aztán már a kormányt kevésbé 
fogja érdekelni, ha tömegesen kerülnek jövőre a választások után az utcára emberek. 
Természetesen a kormány azzal számol, hogy ’18-ban is folytatni tudja a munkáját. 
Reméljük egyébként, hogy ez nem történik meg. De a javaslat támogatható, bár 
hozzáteszem gyorsan, hogy pont a múlt héten egy hasonlóan pozitív javaslatot zokszó 
nélkül leszavaztak, ami a becsértékre vonatkozott és az ingatlanok forgalmi értékét 
szerette volna közelebb hozni a becsértékekhez. Sok esetben óriási eltérés mutatkozik 
ezekben. 

Úgyhogy nagyon bízom benne, bár eddig a tények nem ezt mutatták, hogy a 
jövőben az ellenzéki javaslatokkal is hasonlóan megengedők lesznek, főleg ha azok 
egyébként szakmailag nem képviselnek mást, mint az adósoknak, az elárverezés alatt 
álló ingatlanok tulajdonosainak az érdekeit. Köszönöm. 

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

sem jelentkezik.) Jelentkezőt nem látok.  
Kérdezem az előterjesztőt, hogy kíván-e válaszolni a vitában elhangzottakra. 

(Hollik István: Igen.) Akkor megadom a szót az előterjesztő úrnak. 

Hollik István reflexiója 

HOLLIK ISTVÁN (KDNP) előterjesztő: Köszönöm, elnök úr. Mivel 
előrevetítették a támogatásukat, ezt szeretném megköszönni.  

Én csak egy szempontot vetnék fel. Az április 30-ai időpont természetesen 
sokkal inkább azt vette figyelembe, hogy meddig tart a téli, illetve hidegebb tavaszi 
idő. (Dr. Staudt Gábor: Persze!) De valóban, ahogy Staudt Gábor képviselőtársam 
mondta, én nem akarom megkerülni, természetesen országgyűlési választások 
lesznek. Szeretném mondani, hogy ebből a szempontból is egy felelősségteljes döntés, 
hiszen nagyjából ennek az Országgyűlésnek a mandátumáig tolja ki ezt. Azt, hogy a 
következő, újonnan felálló Országgyűlés ezt a kilakoltatási moratóriumot meg fogja-e 
hosszabbítani avagy sem, bízzuk a következő Országgyűlésre.  

Egyben biztosak lehetnek: ahogy eddig is, a kormánytöbbség a kilakoltatási 
moratóriumot meg fogja hosszabbítani. Számtalan esetben meghosszabbítottuk már. 
Ez most egy újabb meghosszabbítás. De egyébként, ha az új Országgyűlésben a 
Fidesz-KDNP indokoltnak látja, akkor természetesen újra meg fogja tenni. Köszönöm 
szépen. 

Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönjük. Kérdezem a bizottság tagjait, támogatják-e a 
törvényjavaslat tárgysorozatba vételét. Ki igen? (Szavazás.) Köszönöm, 
megállapítom, hogy 11 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül, 
egyhangúlag a bizottság tárgysorozatba vette a törvényjavaslatot.  
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Köszönjük a megjelenést. A határozati házszabály értelmében tájékoztatom 
képviselőtársaimat, hogy a bizottság döntéséről a házelnök urat írásban értesítjük. 
Ezzel ezt a napirendi pontot is lezártuk. 

Az országgyűlési képviselők választása kampányköltségeinek 
átláthatóvá tételéről szóló 2013. évi LXXXVII. törvény 
módosításáról szóló T/18003. számú törvényjavaslat  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

Következik 2. napirendi pontunk harmadik alpontja, az országgyűlési 
képviselők választása kampányköltségeinek átláthatóvá tételéről szóló 2013. évi 
LXXXVII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat. Gulyás Gergely és Répássy 
Róbert képviselők önálló indítványa. Gondolom, Répássy képviselőtársam képviseli 
az előterjesztőket. (Dr. Répássy Róbert: Igen.) Igen. Megadom a szót, hogy javaslatát 
indokolja. Tessék parancsolni! 

Dr. Répássy Róbert szóbeli kiegészítése 

DR. RÉPÁSSY RÓBERT (Fidesz) előterjesztő: Köszönöm szépen. Tisztelt 
Bizottság! A javaslat kiindulási pontja a 2014-es választás, ugyanis a 2014-es 
választásokon már egy olyan szabály volt hatályban, hogy a jelölteknek, amennyiben 
nem érték el a 2 százalékos szavazati arányt, vissza kellett fizetniük az állami 
támogatást. De már akkor is kiderült, hogy nemcsak a jelöltek, hanem a 
jelölőszervezetek is kapnak állami támogatást és bizony, a 2014-es választás után a 
jelölőszervezetek részéről - hogy is mondjam - kötelezettségek maradtak fenn, 
tudniillik nem fizették vissza, nem számoltak el ezekkel a kampány célra adott állami 
támogatásokkal. Indokolt ezért, hogy vezessük be a jelölőszervezetekre is - mondjuk 
így - ezt az állami támogatással való elszámolást és nem csak az elszámolást, mert 
elszámolniuk el kell, de amennyiben nem érik el ezt a bizonyos küszöböt, akkor 
fizessék vissza. 

Ezt két módon írná elő a törvény. Egyrészt egy félszázalékos támogatottsági 
határt írna elő. Tehát az egyéni jelöltekkel szemben, ahol 2 százalék a támogatottsági 
küszöb, itt fél százalék lenne. Nevezzük ezt egyszerűen csak komolysági küszöbnek. 
Nem nagyon lehet megfogalmazni, hogy mit jelent ez a félszázalékos küszöb, vagy a 2 
százalékos, de a lényeg, hogy a jelölteknek vagy a jelölőszervezeteknek valós 
támogatottsággal kell rendelkezniük ahhoz, hogy állami támogatást kaphassanak. 
Tehát itt nem arról van szó, hogy indulhassanak a választásokon, hanem arról, hogy 
állami támogatásban részesüljenek, ehhez valós támogatottsággal kell rendelkezniük, 
és amennyiben jelölőszervezetenként a fél százalékot vagy jelöltenként a 2 százalékot 
nem érik el, akkor az nem tekinthető olyan támogatottságnak, amely az állami 
pénzbeli támogatást indokolná. Tehát a félszázalékos küszöböt el nem érő vagy 
valamilyen oknál fogva kiesett listát állító szervezetnek vissza kell fizetni a 
támogatást. 

Itt még egy szabály van, amelyre szeretném felhívni a figyelmet. A 
jelölőszervezetek vezető testületeinek, mielőtt megkapnák az állami támogatást, 
nyilatkozniuk kell arról, hogy ők jegyzik ezt a jelölőszervezetet. Ezt rögzíteni kell, 
hogy ki ez a jelölőszervezet, kik a vezető testület tagjai, és az ő mögöttes személyes 
felelősségük is belépne. Tehát elsősorban természetesen a jelölőszervezettől kell 
visszakérni az állami támogatást, de amennyiben a jelölőszervezet nem fizeti vissza, 
akkor mögöttesen a vezető testület tagjainak a személyes felelőssége is fennáll. Erről 
szól a javaslat. Kérem a támogatásukat.  
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Hozzászólás 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Megnyitom a javaslat vitáját. Kérdezem a bizottság 
tagjait, ki kíván hozzászólni. (Dr. Vas Imre jelentkezik.) Vas Imre alelnök úr. Tessék 
parancsolni! 

 
DR. VAS IMRE (Fidesz), a bizottság alelnöke: Nagyon jó javaslat van előttünk. 

Nyilván megakadályozza, hogy pártok valós támogatottság nélkül jelentős állami 
pénzeket költsenek és utána még vissza se kelljen fizetniük. Különösen fontos, amit a 
képviselő úr a végén mondott, hogy a vezető testület tagjainak a mögöttes felelőssége 
fennáll. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Akkor még egyszer kérdezem a bizottság tagjait, kíván-e 

valaki szólni. (Senki sem jelentkezik.) Jelentkezőt nem látok. Kérdezem az 
előterjesztőt, hogy kíván-e reagálni. 

Dr. Répássy Róbert reflexiója 

DR. RÉPÁSSY RÓBERT (Fidesz): Csak arról akarom önöket tájékoztatni, hogy 
természetesen nemcsak a mi fejünkben fogalmazódott meg ez a javaslat, hanem már 
a 2014-es választások után is több ellenzéki szervezet vagy civil szervezet is 
kifogásolta ezeket a támogatásokat, pontosabban azt, hogy nem kell visszafizetni. 
Tehát mondhatnám úgy, hogy a választásokban érdekelt vagy választások 
tisztaságával foglalkozó szervezetek már javaslatot tettek erre a módszerre. Ezt most 
egy törvényjavaslat formájában láthatják önök a Ház előtt. 

Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönöm. Kérdezem a bizottság tagjait, támogatják-e a 
törvényjavaslat tárgysorozatba vételét. Aki igen, kérem, jelezze! (Szavazás.) Nyolc 
igen szavazat. Ki nem? (Szavazás.) Két nem szavazat. Ki tartózkodott? (Szavazás.) 
Két tartózkodás. Köszönöm. Megállapítom, hogy 8 igen szavazattal, 2 nem szavazat és 
2 tartózkodás mellett a bizottság tárgysorozatba vette a törvényjavaslatot. 

A határozati házszabály értelmében tájékoztatom képviselőtársaimat, hogy a 
bizottság döntéséről a házelnök urat írásban értesítjük. Ezzel ezt a napirendi alpontot 
is lezártuk. 

A Fidesz kampánykiadásait feltáró vizsgálóbizottság létrehozásáról 
szóló H/17595. számú határozati javaslat  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

Soron következik 2. napirendi pontunk negyedik alpontja, a Fidesz 
kampánykiadásait feltáró vizsgálóbizottság létrehozásáról szóló országgyűlési 
határozati javaslat. Volner János, Jobbik, és más képviselők önálló indítványa. 
Tisztelettel köszöntöm frakcióvezető urat az előterjesztők képviseletében. Megadom a 
szót, hogy javaslatát indokolja. Tessék parancsolni! 

Volner János szóbeli kiegészítése 

VOLNER JÁNOS (Jobbik) előterjesztő: Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt 
Képviselőtársaim! A Jobbik azt javasolja, hogy állítsunk fel a Fidesz 
kampánykiadásait feltáró vizsgálóbizottságot. Az okokat is szeretném ismertetni 
röviden önökkel. 

Először is azt már nagyon régóta tudjuk, hogy a Fidesz kampányfinanszírozása 
és pártfinanszírozása finoman szólva ingatag alapokon áll és ezzel kapcsolatban 
rögtön az első Soros-tervről is szeretnék beszélni. Egyébként egyetértek a 
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kormánypárttal, hogy volt Soros-terv, ez arra vonatkozott, hogy a szabadkőműves 
spekuláns a pénzével egy Fidesz nevű politikai tömörülést az Országgyűlésbe tudjon 
juttatni. Ennek érdekében fizette őket annak idején különböző, gyakorlatilag 
tiltottnak számító eszközökkel (Apáti István: Ez az igaz!), finanszírozta a kampányát 
és megfizette (Apáti István: Kínos, de így van!), álláshoz juttatta annak elnökét, 
Orbán Viktort magát is. Ismeretes egyébként, hogy hányan jártak a Soros-akadémiára 
és hányan vettek részt, hányan fogadtak el a szabadkőműves spekulánstól ilyen 
jellegű támogatást. Tehát igazuk van a kormánypárti képviselőknek, amikor arról 
beszélnek, hogy volt Soros Györgynek terve. Ezt egyébként teljesítette is, hiszen ezek 
a képviselők bekerültek az Országgyűlésbe.  

Azt kezdeményezzük, tekintettel arra, hogy a 2010-es országgyűlési választást 
megelőző kampányban a Fidesz kampányköltései körül bőven bukkantak fel 
kérdőjelek, hogy legyen egy olyan vizsgálóbizottság, amely megnézi a kampányköltés 
konkrétumait. Például azt is, hogy a MAHIR Cityposterrel kötött 98 millió forintos 
szerződésből miért csak 36 millió forintot vallott be a Fidesz az Állami 
Számvevőszéknek. (Apáti István: Hoppá, hoppá!) Képviselőtársaim, itt több tízmillió 
forintos differencia van a Fidesz által az Állami Számvevőszéknek bevallott adatok és 
a valóság között. Fel kellene tárnunk azt, hogy a Fidesz miért tévesztette meg az 
Állami Számvevőszéket, miért közöltek hamis adatokat, milyen okok álltak e mögött a 
dolog mellett. 

Szintén fel kellene tárnunk azt, hogy pontosan ezen felül is milyen és mekkora 
összegű kampánytámogatást kitől kapott a 2010-es országgyűlési kampányhoz a 
Fidesz, mekkora összeg érkezett be a pártkasszába és miért tévesztették meg a magyar 
szerveket ezzel kapcsolatban. Külön felhívom képviselőtársaim figyelmét arra, hogy 
bár az Állami Számvevőszék egy elvileg független intézmény, ennek az élén - 
ugyanúgy, mint az összes többi elszámoltatásra és a közpénzek felügyeletére hivatott 
szerv élén - szintén egy volt fideszes országgyűlési képviselő ül. Ő láthatóan, 
ugyanúgy, mint ahogy a szervezete sem, nem tett semmilyen lépést annak érdekében, 
hogy ennek az elképesztő, több tízmillió forintos eltérésnek, ennek a tiltott 
pártfinanszírozásnak utánajárjon. Szerintem ezt nagyon fontos lenne megtenni. 

Nagyon fontosnak tartom azt is elmondani, hogy a Fidesz 2010-es 
országgyűlési kampányát szervező Hír TV Műsorszolgáltató és Hirdetésszervező Zrt. 
egyszerűen nem találta a nyomát annak, hogy a hét évvel ezelőtti Fidesz-kampány 
bármilyen költségét leszámlázták volna a Fidesznek. Ezt tehát ingyen nyújtotta a 
részükre egy üzleti tevékenységet folytató vállalkozás. Képviselőtársaim, ez a magyar 
rendszerváltás óta eltelt időszakban még a Tocsik-botrányt is meghaladó 
nagyságrendű botrány. Megjegyzem, a Tocsik-botrány esetében lehetőségük volt az 
ellenzéki képviselőknek, akkor éppen a fideszeseknek arra, hogy vizsgálóbizottságot 
alakítsanak, utánajárjanak az igazságnak, feltárják a közpénzek útját és feltárják azt, 
hogy milyen módon finanszíroztak tiltott eszközökkel különböző parlamenti pártokat 
egyes gazdasági szereplők. Most mi semmi egyebet nem szeretnénk tenni, fel 
szeretnénk tárni, hogy a Hír TV Műsorszolgáltató és Hirdetésszervező Zrt. vajon 
miért nem találja ezeket a pénzeket, miért nem számláztak a Fidesznek, miért 
nyújtott ingyen egy vállalkozás jelentős összegű, gyakorlatilag milliárdos 
nagyságrendű kampánytámogatást a Fidesznek. 

Nagyon fontosnak tartom azt is elmondani, hogy 2010-ben a Fidesznek 
plakátonként a Jobbik által kalkulált áraknak csak 58 százalékát kellet megfizetnie, 
tehát ha tényszerűen megnézzük, 2010-ben a Fidesz annak a költségnek, aminek a 
jogszerűségét most vitatja különböző hatóságok révén, maga a Fidesz kommunikáció 
is egyébként ezt teszi, csak 58 százalékát fizette meg a Fidesz, így tehát 5000 forintos 
egységáron jutottak hozzá különböző óriásplakátokhoz. 
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Képviselőtársaim, tekintettel arra, hogy óriási a szakadék a különböző 
hatóságok felé történt fideszes adatközlés és a valóság között, felvetődik a tiltott 
pártfinanszírozás gyanúja, felvetődik az, hogy a Fidesz vezetői büntetőjogi 
felelősséggel is tartoznak azért, amit ebben az esetben elkövettek. Arra kérek tehát 
mindenkit, azért, hogy megnyugtató választ tudjunk erre a kérdésre adni, mindenki 
támogassa ennek a vizsgálóbizottságnak a megalakulását. Hiszen ha nincs e mögött a 
dolog mögött semmi, mint ahogy egyébként a fideszes képviselők szeretik 
hangsúlyozni, akkor nincs mit takargatni, akkor nyilvánvalóan nem lehet kellemetlen 
egy ilyen bizottságnak a működése. Én azonban azt látom az eddigi tényadatokból, 
hogy a Fidesznek takargatnivalója van és fontos lenne utánajárnunk az igazságnak. 
Köszönöm szépen. 

Hozzászólások 

ELNÖK: Köszönöm. Megnyitom a javaslat vitáját. Kérdezem a bizottság 
tagjait, ki kíván hozzászólni. (Dr. Vas Imre jelentkezik.) Megadom a szót Vas Imre 
alelnök úrnak. Tessék parancsolni! 

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

Volner képviselőtársam is tudja, hogy az Országgyűlésről szóló törvény 24. § (1) 
bekezdése alapján ebben a tárgykörben vizsgálóbizottságot nem lehet felállítani, 
tekintve, hogy az adott tárgykör vizsgálata az Állami Számvevőszék (Apáti István: De 
nem vizsgálja!) hatáskörébe tartozik.  

Most függetlenül attól, hogy tudja, nyilvánvalóan tudja Volner frakcióvezető úr 
is és képviselőtársai is, mert a bizottsági ülésen már rendkívül sokszor elhangzott, 
hogy miben lehet vizsgálóbizottságot felállítani (Dr. Staudt Gábor: Amiben Viktor 
enged!), és mely tárgykörökben nem lehet vizsgálóbizottságot felállítani, felvetődik a 
kérdés, hogy miért nyújtották be. Hát, azért nyújtották be véleményem szerint, mert 
nem tudnak ők a kampányköltségeikkel meg a pártfinanszírozásukkal elszámolni. 
Évekkel később adják le a beszámolókat, úgy vesznek milliárdos vagyont, hogy 
semmiféle biztosítékot nem adnak rá és nyilvánvaló (Dr. Staudt Gábor: Te honnan 
tudod?), hogy valaki nem ruház úgy át milliárdokat, most jelen esetben a 
plakáthelyeket, hogy mondjuk legalább a hitelbiztosítéki nyilvántartásba ezt (Dr. 
Staudt Gábor: Azt hittem, Lőrincre gondolsz!) ne jegyeztesse be. Márpedig, ugye, ezt 
nem jegyezték be a hitelbiztosítéki nyilvántartásba.  

Tehát látszik, hogy mind gazdaságilag, mind politikailag rossz helyzetben van a 
Jobbik, ezért próbál egyébként légből kapott adatokkal (Apáti István: Tényadatok!) 
és légből kapott állításokkal (Dr. Staudt Gábor: Hol a számla?) támadni, de az az 
igazság, képviselő úr (Dr. Staudt Gábor: Komámasszony, hol az olló?), hogy amiket 
ön mondott, légből kapottak egyrészt, másrészt ön is nagyon jól tudja, hogy ebben a 
tárgykörben nem állítható fel vizsgálóbizottság. Ön is nagyon jól tudja, hogy a Fidesz 
minden évben leadta időben a beszámolóját, minden évben ellenőrizte az Állami 
Számvevőszék és minden évben rendben találta (Dr. Staudt Gábor: A fideszes 
vezető!), független attól, hogy ki volt az Állami Számvevőszék elnöke. Kovács Árpád 
időszakában is, korábban is, most nem jut eszembe az első elnök úr neve 
(Közbeszólás: Hagelmayer!), abban az időszakban is mindig rendben találta a Fidesz 
beszámolóját, akár kampányév volt, akár nem volt kampányév.  

Önök nem adták le időben a beszámolójukat, látszik egyébként, hogy az Állami 
Számvevőszék jelzése szerint nem adták át megfelelő időben az adatokat és 
nyilvánvalóan látszik, hogy valami nem stimmel az önök beszámolóiban, az önök 
elszámolásában, az önök által állított dolgokban az én véleményem szerint. Ezért 
próbálják politikai kommunikációval egy kicsit áttolni a felelősséget, de ez „sajnos” 



23 

nem fog menni, nyilván idézőjelben sajnos. Önöknek kell elszámolniuk a saját 
költéseikkel, a saját pártfinanszírozásukkal. Köszönöm szépen. 

Nem javaslom, hogy tárgysorozatba vegyük, mert nem is vehetjük 
tárgysorozatba ezt a vizsgálóbizottság felállítására vonatkozó határozati javaslatot. 
Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Apáti István képviselőtársunknak adom meg a szót. 

Tessék parancsolni! 
 
APÁTI ISTVÁN (Jobbik): Köszönöm szépen. Tisztelt Bizottság! Vas Imre 

képviselőtársunk nemes egyszerűséggel összevissza hazudozik. Egyetlenegy szava 
nem volt igaz. Semmi nem volt abból igaz, amit az előbb Vas Imre elmondott.  

Tudjuk egyébként az írott és íratlan szabályokat: vizsgálóbizottságot azokban a 
kérdésekben lehet felállítani, amit Orbán is támogat, amit a fideszes képviselők is 
támogatnak, ami a Fidesznek az érdeke. Ami a Fidesznek csípi a szemét, ami 
kellemetlen lehet, amibe akár bele is bukhatnak, legalábbis jelentősen roncsolhatja 
őket, azt önök mindenféle törvénytelen magyarázattal és valótlan indokokra való 
hivatkozással megpróbálják elgáncsolni.  

Amit Volner képviselőtársam, frakcióvezető úr mondott, azok tényadatok, Vas 
Imre. Tényadatok! (Dr. Vas Imre: Légből kapottak!) Nem légből kapott adatok. (Dr. 
Staudt Gábor: Hol a számla?) Nem is cáfolta meg még Vas Imrén kívül senki. 
Egyébként valóban egyszerű, egyszerűen meg lehetne állapítani, hogy hanyas a kabát: 
van számla vagy nincs számla, ha van számla, akkor az milyen dátummal, milyen 
összegről szól, milyen szolgáltatást takar.  

Én értem azt, hogy önök ezzel kapcsolatban bajban vannak, meg értem azt is, 
hogy most még biztonságban érzik magukat, hiszen az a Domokos László az egyik fő 
felelőse ennek a hadműveletnek, aki, ha jól tudom, országgyűlési képviselő korában a 
lakhatási támogatással és a választókerületi pótlékkal való elszámolás kapcsán 
hagyott nyitott kérdéseket maga után, hogy finoman fogalmazzak. (Dr. Vas Imre: 
Teljesen szabályosan végezte!) Vagy akadtak gondjai az ilyen jellegű 
elszámolásokkal. Akkor a saját képviselői javadalmának bizonyos elemeivel is 
nehezen tudott elszámolni. És mi történt? Elnök lett egy olyan helyen, amely 
közpénzköltéseket hivatott ellenőrizni. Ezek az önök alkalmassági kritériumai és ez az 
önök káderpolitikája.  

Tények hangzottak el Volner János részéről. Nem általánosságban beszélt. 
Számokat mondott, százalékos arányokat, pontos határidőket és teljesen pontosan 
felkészült e napirendi pont tárgyalására. Mondják azt, hogy amíg tudnak, 
keresztbefekszenek ennek, mert amíg önök vannak többen fél évig, addig úgy 
gondolják, hogy ezt megtehetik. Mert akkor az egy világos beszéd. Utána úgyis ki fog 
derülni az igazság, hogy önök összevissza csaltak, meg bűncselekmények sorozatát 
követték el. Látszik, hogy annyira védve érzik magukat. Önök is, meg a vezetőjük, a 
kedves vezető is azt a hibát követi el, mint a legtöbb diktátor a történelemben, hogy 
azt hiszi, az ő hatalma az idők végezetéig tart és azt hiszi, hogy soha nem lesz vége 
annak az útnak, amin most jár. Pedig mindegyik ugyanarra a sorsra jutott előbb vagy 
utóbb, vagy az idő vasfoga ette meg, vagy a választói akarat söpörte el, de véget ért a 
hatalmuk. Tetszik érteni? És előbb-utóbb úgyis kiderülnek ezek a disznóságok.  

Miért mondom ezt, hogy teljesen gátlástalanul, teljesen pofátlanul abszolút 
védelem alatt érezték magukat, még a látszatra sem adtak? Mert még azt sem 
hajtották végre, azt sem csinálták meg, hogy mondjuk szerződéseket kötöttek volna, 
készpénzes vagy utalásos módszerrel számla- vagy pénzmozgást hajtottak volna 
végre, hogy legalább megpróbálták volna fenntartani annak a látszatát, hogy egy 
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szolgáltatásért fizetnek. Hát, hogy lehet az, hogy amit bevallottak, meg a valóság 
között hatalmas szakadék tátong? Úgy, hogy egy csomó mindent ingyen kaptak 
különböző cégektől, nemcsak egy, hanem valószínűleg több nagyobb vállalkozótól is 
annak érdekében, hogy azokat a választási eredményeket tudják realizálni, amelyeket 
sajnos tudtak realizálni. És egyébként ezek az ingyenes szolgáltatások ehhez nagyon 
nagymértékben hozzájárultak, nemcsak a szavazatvásárlások, nemcsak Farkas 
Flórián tevékenysége, hanem az ingyenmédia. Világos! Így aztán sokkal könnyebb 
harcolni a politikai ellenfelekkel, hogy önöknek gyakorlatilag egy csomó minden 
ingyen van. Most pedig még rosszabb a helyzet, mert visszaélve az akkor megszerzett 
kétharmados hatalmukkal, olyan észak-koreai médiahálózatot alakítottak ki, hogy 
most már legalizálva, a magyar adófizetők pénzén, közpénzen terjesztik a 
hazugságaikat és próbálják kimosni a választók agyát és próbálják manipulálni, 
meghekkelni a választópolgárok jelentős részét. 

Tehát ennek a 2010-es kampánynak mélyen szántó és messzire nyúló 
következményei vannak, nemcsak a közélet szintjén, hanem össztársadalmi szinten is. 
Hiszen akkor kapták meg azt a hatalmat, amellyel idáig el tudtak jutni, idáig tudták 
zülleszteni, süllyeszteni a magyar közállapotokat és a magyar médiaállapotokat. 
Egyszerű a történet, Vas Imre képviselőtársam! Akinek nincs félnivalója, ahogy 
mifelénk mondani szokták, kiteríti az abroszt a legmagasabb fórumon is. Az ki meri 
csapni a kártyáit az asztalra, mert azt mondja, hogy nekem nincs félnivalóm, hiszen 
én mindent törvényesen végeztem, úgyhogy nyugodtan vizsgálódjon bárki.  

És önök azt nem tartják furcsának, hogy a másik Fidesz-prominens, a Polt 
Péter által vezetett ügyészi szervezet akkor nem találta a hatáskörét, amikor a Fidesz 
2010-es kampányköltéseiről volt szó, de amikor a legerősebb politikai riválisukat 
kellett szorongatni, akkor hirtelen, közel hasonló helyzetben, megtalálta a hatáskört? 
Az önnek nem furcsa, Vas Imre képviselőtársam? És mit szólna hozzá, ha önökkel 
csinálták volna ezt a szocialisták meg a liberálisok? Hogy hamarabb elindul egy 
ügyészi vizsgálat, mint ahogy egy állami számvevőszéki munkaterv elkészül. Ez 
nemhogy gyanús, képviselőtársaim, ez teljesen egyértelmű. Az egész rendszert áthatja 
a kedves vezető dühe, mert ha valamilyen mondat, ami a magyar közéletben az utóbbi 
hónapokban gyakran elhangzik, nevezetesen, hogy a pénzért és a hatalomért valaki, 
valakik mindenre képesek (Dr. Vas Imre: A Jobbik!), na ez a mondat Orbán Viktorra 
és a Fideszre tökéletesen igaz. Azért vet be ilyen eszközöket, mert minden esélyét, 
lehetőségét megpróbálja annak kizárni, hogy 2018 után elveszíti a hatalmát. 

A kérdés tehát egyértelmű: miért rejtegetik ezeket a költéseket, miért próbálják 
elkerülni azt, hogy itt egy átfogó vizsgálat induljon, egy vizsgálóbizottság alakuljon. A 
választ persze az előbbiekben megadtam. Egyébként sincs akadálya, mert állami 
számvevőszéki vizsgálat az elmondottaknak megfelelően politikai megrendelések 
okán nem folyik ebben a kérdésben, tehát nincs olyan folyamatban lévő vizsgálat 
jelenleg, amely kizárná a parlamenti vizsgálóbizottság működését. (Dr. Vas Imre: 
Ismerni kellene a törvényeket!) Úgyhogy semmilyen akadálya nincs annak… Igen, 
csak ön félremagyarázza meg félrebeszél, mert önnek ezt a házi feladatot adták ma 
reggel és ezt a házi feladatot a mai napon is megpróbálja a lehető legjobban végezni, 
csak attól még önnek nincs igaza. Úgyhogy semmilyen törvényes akadálya nincs 
annak, hogy egy ilyen vizsgálóbizottság megkezdje a munkáját. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Apáti képviselőtársamat a tárgyra történő figyelmeztetés mellett 

kérem a 46. § (1) bekezdése alapján... Köszönöm szépen. Répássy Róbert 
képviselőtársunk kért szót. 
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DR. RÉPÁSSY RÓBERT (Fidesz): Köszönöm szépen. Tisztelt Bizottság! Bár 
Apáti képviselő úr ezt másként látja, én pedig szeretném alátámasztani mindazokat az 
érveket, amelyeket Vas Imre mondott. (Dr. Staudt Gábor: Ne tedd!) De! Ugyanis Vas 
Imre elsősorban arról beszélt, hogy a vizsgálóbizottsági kezdeményezés miért nem 
egyeztethető össze az országgyűlési törvénnyel vagy a házszabállyal. Azért, mert a 
vizsgálóbizottsági kezdeményezésben egy vizsgálóbizottság vagy egy országgyűlési 
bizottság részére olyan feladatot akarnak megállapíttatni, amely nem az Országgyűlés 
hatáskörébe tartozik, hanem az Állami Számvevőszék hatáskörébe. 

A párttörvény elég régóta tartalmazza, hogy az Állami Számvevőszék 
vizsgálhatja a pártok működését és gazdálkodását, de ugyanezt tartalmazza egyébként 
az Állami Számvevőszékről szóló törvény is. Tehát a magyar alkotmányos 
rendszerben nem a rivális pártok ellenőrzik egymás gazdálkodását, hanem az Állami 
Számvevőszék ellenőrzi. (Dr. Staudt Gábor: Amit egy volt fideszes országgyűlési 
képviselő vezet!) Természetesen be lehetne azt vezetni, hogy a rivális pártok 
ellenőrzik egymás… (Dr. Vas Imre: És a helyettese egy MSZP-s országgyűlési 
képviselő volt!) Rivális pártok is ellenőrizhetnék egymás gazdálkodását, de nem 
biztos, hogy abból a Jobbik jól jönne ki. Vagy a kezdeményezők nem biztos, hogy jól 
jönnének ki. Ezért a pártoktól független és az Országgyűlés alá rendelt vagy az 
Országgyűlésnek felelősséggel tartozó, beszámolási kötelezettséggel tartozó - ez a 
pontos megfogalmazás - Állami Számvevőszék ellenőrzi a pártok gazdálkodását. 

Egyébként az előző napirendnél éppen módosítani javasolt országgyűlési 
képviselői választások kampányköltségének átláthatóvá tételéről szóló 2013. évi 
LXXXVII. törvény pedig kifejezetten az Állami Számvevőszék kötelezettségévé teszi, 
hogy a fél százalékot meghaladó pártok gazdálkodását, legalábbis a 
kampányköltségeit ellenőrizze a választások után. Tehát minden szempontból az 
Állami Számvevőszék hatáskörébe tartozik az a vizsgálat, amit önök akarnak. Tehát 
Vas Imre nemhogy nem mondott igazat, hanem teljesen pontosan tárta fel a 
vizsgálóbizottsági kezdeményezés jogi környezetét. 

Egyébként meg elhangzott az is, hogy itt valamifajta bűncselekmény történt. 
Nohát, bűncselekmény vizsgálata meg végképp nem tartozik egy országgyűlési 
bizottság hatáskörébe! (Dr. Staudt Gábor: Azt meg a Polt vezeti, a fideszes Polt!) Ha 
van ilyen bűncselekmény, akkor nyilván azért meg kell tenni a feljelentést, és akkor a 
büntetőeljárást le kell folytatni. 

Az, hogy önök egyébként - hogy mondjam - nem ismerik el ezeknek a 
szervezeteknek az élén álló személyek függetlenségét, nem ok arra, hogy 
megváltoztassuk az Országgyűlésre vonatkozó szabályokat. A személyi garanciák 
mellett számos szervezeti garancia van mind az Állami Számvevőszéken, mind pedig 
az ügyészségen, a személyi garancián túl szervezeti garanciák vannak arra, hogy ezek 
a szervezetek eljárjanak. Tehát ez szerintem nem érv arra, hogy ilyen 
vizsgálóbizottság legyen, hogy egy ilyen, egyébként jogellenes vizsgálóbizottsági 
kezdeményezést - mondjuk ki nyugodtan, ez a joggal ellentétes vizsgálóbizottsági 
kezdeményezés - (Apáti István: A Fidesz érdekével ellentétes!) megszavazzunk. 

Ami pedig Volner frakcióvezető úr által elmondott néhány érvet illeti, most 
persze azt hadd ne minősítsem, hogy nem a vádat ismertette, hanem az ítéletet. Azt 
mondta el, hogy szerinte ennek a vizsgálatnak mi lesz a vége. De engedje meg, hogy a 
vicc kategóriájának minősítsem (Dr. Staudt Gábor: Na!), hogy mivel a Hír TV nem 
találja a saját számláit, a saját számláit nem találja a Hír TV, ezért a megrendelőt 
vádolja jogsértéssel. Azt javaslom, hogy ha már esetleg ismer valakit a Hír TV-nél, 
nem tudom, ismer-e, de ha ismer, javasolja, hogy jelentsék fel önmagukat. Jelentsék 
fel önmagukat és majd a feljelentés után kiderül, hogy miért nem állított ki számlát a 
Hír TV, ha valóban ezt állítja a Hír TV, hogy nincs meg ez a számla. Tehát, tisztelt 
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hölgyeim és uraim, ez a vicc kategóriája, hogy a Hír TV vagy bármelyik médium arra 
hivatkozik, hogy mivel nem állított ki számlát, ezért bizonyára a megrendelő követett 
el jogsértést. Ezt szerintem sehol nem fogadják el.  

Ami pedig az egész vádaskodást illeti, azt is alátámasztom, amit Vas Imre 
mondott. A Jobbik gyakorlatilag pártfinanszírozási botrányból pártfinanszírozási 
botrányokba keveredik (Dr. Staudt Gábor: Szeretnétek!), tehát hol az egyik 
plakátjával, hol a másik plakátjával, hol az egyik választási vagy kampánycélú költése 
tekinthető botrányosnak, hol egy másik. Azt hiszem, ha valaki megvizsgálja, hogy a 
Jobbik hogyan szerezte meg most ezeket a plakáthelyeket vagy hirdetőfelületeket, ez 
már önmagában is felveti a tiltott pártfinanszírozás gyanúját. Azért, mivel ő a tiltott 
pártfinanszírozás gyanújába keveredett, gyorsan másokat kell megvádolnia tiltott 
pártfinanszírozással. Ez gyakorlatilag olyan, mint amikor a tetten ért tolvaj tolvajt 
kiált. Ez van. Tehát a tetten ért tolvaj tolvajt kiált, azt mondja, hogy nem én vagyok a 
tolvaj, szaladjanak a másik után.  

Tisztelt frakcióvezető úr, először is a saját házuk táján söprögessenek, és akkor 
vádoljanak meg másokat tiltott pártfinanszírozással. Azt gondolom, hogy ami az 
elmúlt hónapokban történt a Jobbik széles körű kommunikációs tevékenységével, 
hogy így fogalmazzak, az minimum felveti a visszaélések gyanúját. Tehát ezért is a 
vizsgálóbizottságot ne nagyon forszírozza, mert végül önök kerülnek abba a helyzetbe, 
hogy kivizsgálják a tiltott pártfinanszírozásukat. Köszönöm szépen a figyelmet. (Apáti 
István: Akkor mégiscsak van hatáskör!) 

 
ELNÖK: Staudt Gábor alelnök úrnak adom meg a szót. 
 
DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik): Köszönöm szépen, elnök úr. Na, akkor mégis 

van rá hatáskör, ugye? (Dr. Répássy Róbert: Más szervezetre! – Zaj.) Ne 
forszírozzuk, mert akkor még ki lesz vizsgálva. Azt mondta Répássy Róbert, hogy ne 
firtassuk ezt a kérdést, hogy az Országgyűlés foglalkozzon vele, mert majd ki lesz 
vizsgálva. Ez egyértelműen arra utal, hogy a hatáskör fennáll. 

Úgy áll a dolog, hogy hajlamos vagyok elhinni, hogy a jelenlévő Fidesz-KDNP-s 
képviselők csak gombnyomogatók és elhiszik, amit mondanak. Ez önök számára a 
jobb verzió egyébként, mert a másik verzió, hogy tudják, hogy nem mondanak igazat, 
mégis ezekkel az állításokkal előállnak. Azt tudjuk, hogy 2010-ben kint voltak azok a 
fideszes plakátok. Tudjuk, hogy az Állami Számvevőszéknél nincsenek ilyen számlák, 
a Fidesz nem számolt el vele és a Hír TV-nél sem találhatóak, a Hír TV új 
menedzsmentje nem találta a régi menedzsment által kiállított számlákat. Tehát sehol 
nincs számla. (Apáti István: A Fidesznél is kell hogy legyen számla!) És Kubatov 
Gábor sem adta ki ezeket a számlákat, egyébként kértük tőle is. (Apáti István: 
Jogásznak sem kell lenni hozzá!) Utána önök kiáltanak tolvajt, amikor kiderül, hogy 
kétszer annyiért hirdet a Jobbik, arra már tiltott pártfinanszírozást kiáltanak. Önök 
feleannyiért hirdettek, illetve valamikor meg teljesen ingyen hirdettek. (Apáti István: 
Így van!) Na, ezt mindenki megérti, higgyék el! Tehát nincs számla, nem tudják 
bemutatni, ez teljesen egyértelmű kérdés, ezt önöknél sokkal jobban megértik a 
választópolgárok.  

Hogy mennyire függetlenek ezek a szervezetek, és hogy az ő feladatuk lenne az 
ellenőrzés? Egyébként a magyar jogállamnak és az egész jogrendszernek a leépítését, 
féldiktatorikus irányba terelését jelenti. Van egy Legfőbb Ügyészség, amit egy volt 
Fidesz-képviselőjelölt, Polt Péter vezet. Van egy Állami Számvevőszék, amelyet a volt 
fideszes országgyűlési képviselő vezet. Az alelnöke valóban egy MSZP-s, de ez csak az 
önök összefonódását bizonyítja az elmúlt majdnem 30 évben. Hetven-harminc. Ugye, 
Vas Imre? Lehetett ilyenekről hallani. Ön nem hallott ilyenekről? (Dr. Vas Imre: 
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Nem! Matematika órán igen.) Akkor Vas Imrét úgy kihagyták a lopásból, mint ahogy 
a következő Országgyűlésből ki fogják. 

De a tárgyra térek, mert az idő szalad. Nos! Ebben az esetben egyet tehet a 
Fidesz, hogy egy ilyen vizsgálóbizottság felállítását támogatja és előveszi azokat a 
számlákat, mert teljesen nyilvánvaló, hogy meg kell lenniük, ha nincsenek meg, akkor 
ingyen történtek ezek a hirdetések. És milyen érdekes, hogy önök adócsalást 
kiáltottak, amikor valaki kedvezménnyel tudott hirdetni. Tehát ezek szerint, ezen érv 
alapján adócsalás az is, ha két cég nem a piaci áron, hanem mondjuk a piaci ár 90 
százalékáért, vagy 95 százalékáért hirdet. Akkor ezek alapján az is adócsalás. Ugye? 
Mert önök kiszámolják, hogy mennyi lenne a beszedendő áfa, ha az teljes áron 
történne és ahhoz képest adócsalás, mert nem történt meg a kifizetés. Az teljesen 
mindegy, hogy önök szerint a szolgáltatást adott esetben olcsóbban rendelték meg.  

Tehát ez az egész gazdasági élet abszurditása és a különböző piaci szereplők 
között is felmerül az a botorság, amit önök állítanak. Akkor mi egyébként, ha nem 
tiltott pártfinanszírozás a nulla, azaz nulla forintért elhelyezett több ezer hirdetési 
eszköz? Úgyhogy ezt nehéz magyarázni. Vegyék tárgysorozatba ezt a javaslatot, 
jobban járnak, minthogy ez a téma még a választásokig napirenden fog maradni. 
Ahogy elmondtam, azok a szervek nem látják el a feladatukat, amelyeknek ez lenne a 
jogállami hivatásuk. Pont ebből látszik, hogy a Fidesz esetében mindig mindent 
rendben találnak, ellenzéki pártok esetében meg az élő fába is belekötnek, vagy ha 
nem tudnak, jöhet egy törvénymódosítás, ha nincs meg a kétharmad, akkor egy feles 
törvény módosítása, úgysem dönt az Alkotmánybíróság a következő választás végéig. 
Lehet így játszani, de ezeket a törekvéseket az emberek el fogják utasítani jövő 
tavasszal. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm. (Dr. Staudt Gábor felé fordulva:) Mielőtt megadnám a 

szót Vas Imre alelnök úrnak, kérem alelnök urat, hogy a jövőben tartózkodjon olyan 
megnyilvánulástól, amely a jogállamiságba vetett hitet csökkentené. Köszönöm 
szépen. (Derültség az ellenzéki képviselők között. - Apáti István: Ez aranyos! - Az 
elnök dr. Vas Imrének:) Tessék parancsolni! 

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

reflektálni szeretnék. Répássy képviselőtársam arra utalt, hogy más szervek 
vizsgálhatják. Sajnos az Országgyűlés nem vizsgálhatja ezt (Apáti István: Sajnos! 
Pedig hogy szeretnétek!), pedig egyébként érdemes lenne a Jobbik 
kampányfinanszírozását vizsgáló bizottságot felállítani, de mint mondtam, ezt az 
Országgyűlésről szóló törvény 24. § (1) bekezdése alapján nem tehetjük meg. A 
törvényeket, én úgy tudom, Magyarországon mindenkinek be kell tartani (Apáti 
István: Még nektek is kellene!), még akkor is, ha a Jobbiknak ez időnként nem 
tetszik. (Apáti István: Még nektek is! De nem szokott sikerülni!) Szeretnék a 
törvényeket - hogy úgy mondjam - erősen lazán értelmezni, de ez nem fog menni, 
mert nekünk, törvényhozóknak is a törvényeket, a saját magunk által hozott 
törvényeket be kell tartani. (Apáti István: Jézusom!)  

Az pedig hogy képviselőtársam nem érez bizonyos dolgok között különbséget, 
hogy mondjuk, a számlát kinek kell kiállítani és mi után kell fizetni, hogy a jogosult 
késedelme a kötelezett késedelmét kimenti… Ha jól emlékszem. Ez ugyanígy volt a 
korábbi polgári törvénykönyvben és a jelenlegi polgári törvényben is így van. (Dr. 
Staudt Gábor: És? Hol a számla? Nem késedelem van! Nincs számla.) Ha nincs 
számla, akkor… (Dr. Répássy Róbert: Kinek kellett volna kibocsátania?) Kinek 
kellett volna kibocsátania? (Dr. Staudt Gábor közbeszólása. - Zaj.) Kinek kellett 
volna kibocsátania a számlát?  
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ELNÖK: Uraim, maradjunk a bizottsági kereteink között! Köszönöm szépen. 
 
DR. VAS IMRE (Fidesz), a bizottság alelnöke: Úgyhogy egy a lényeg: sajnálatos 

módon ebben az Országgyűlésnek nincs hatásköre, így nem vehetjük tárgysorozatba. 
Értem a Jobbik szorult helyzetét, de ezt a helyzetet (Dr. Staudt Gábor: A saját szorult 
helyzeteddel foglalkozzál!) azért nem feltétlenül szükséges erre felhasználni. Talán 
esetleg kicsit szabályosabban kellett volna költeni, a valóságnak megfelelő 
szerződéseket kellett volna kötni, és akkor nem lennének ilyen szorult helyzetben. 
Köszönöm szépen. (Dr. Staudt Gábor: Nem lévő számlába nem lehet belekötni!) 

 
ELNÖK: Apáti István képviselőtársunknak adom meg a szót. 
 
APÁTI ISTVÁN (Jobbik): Tisztelt Képviselőtársaim! Felülmúlhatatlanul 

gusztustalan és illogikus, szakmaiatlan, amit előadtak az elmúlt percekben. Ez a 
jogász szakma meggyalázása és lábbal tiprása. Meg a törvényhozásé is, amit önök 
elővezettek.  

Látható, én elhiszem, hogy Vas Imre esetleg nem is érti a problémát. De abban, 
hogy Répássy Róbert érti, abban biztos vagyok. Csak - értem én - elképesztő extrém 
párthűsége okán próbálja megerőszakolni a megerőszakolhatatlant. A kettőjük között 
ezt a lényeges különbséget mindenképpen megtenném. 

Egyébként nemcsak az merül fel, hogy hol a számla, ki állította ki, ki nem 
állította ki, de ha abból indulunk ki, hogy esetleg kiállították, akkor ennek a 
számlának nyoma kell hogy legyen a Fidesz belső pénzügyi nyilvántartásában, 
ugyebár. De Kubatov mester nem akarja előadni valamiért. Úgy gondolja Kubatov 
Gábor, hogy a törvények vonatkoznak mindenkire, de úgy érzi, ez mégsem így van, ha 
saját érdekeik takargatásáról, érdekeik védelméről van szó. Vagy akár az Állami 
Számvevőszéknél, vagy valamelyik ellenőrző hatóságnál valamilyen, legalább egy 
egyszerű fénymásolati formában ennek a számlának nyoma kellene hogy legyen. 
Annak pedig, ha nem is készült ilyen számla, ami valószínűbb, hát annak mi lehetett 
az oka? Annak az lehetett az oka, hogy köttetett, valószínűleg szóban, egy 
megállapodás, hogy bizonyos szolgáltatásokat, kampányszolgáltatásokat, reklámot, 
legyen ez akár televíziós, elektronikus, internetes vagy hagyományos óriásplakát vagy 
bármilyen felületen megjelenő reklám, azt nem kell kifizetni. Erre mondtam, hogy ha 
így van, akkor még a látszatra sem adtak, hogy legalább egy szabályos szerződés, egy 
szabályos számla készült volna készpénzfizetéssel vagy átutalással. Tehát még erre 
sem figyeltek oda. Látható, hogy ezen a bűnöző tevékenységen még lenne mit 
csiszolni. Azért a profitól még messze állnak. De hála a jóistennek, hogy ennyire 
meggondolatlanok voltak, ennyire hittek abban, hogy ez soha nem fog kiderülni, 
pedig régi falusi mondás, hogy nincs olyan titok, amit a tyúk ki ne kaparna. Most 
ezzel találkoznak. És utólag, ugye, már nehéz ezt, vagy nem is lehet egyébként 
megoldani.  

Beleszaladtak abba a helyzetbe, hogy a bevallott adatok és a valóság között 
hatalmas a különbség. Egyértelmű, hogy ez a tiltott pártfinanszírozás minősített 
esete. Politikailag pedig a bolsevik módszertannak egy újabb megjelenése, amikor is 
önök nyilvánvalóan alaptalanul azzal vádolják a legerősebb politikai ellenfelüket, amit 
önök napi rendszerességgel elkövettek. (Dr. Vas Imre: Ez is hazugság!) Ez egy igazi, 
igazi, echte bolsevik taktika. Nem hiába van olyan sok KISZ-titkár meg volt komcsi 
önök között, meg néhány vezetőjük felmenői között. Eltanulták ezeket a módszereket. 

 
ELNÖK: Képviselő úr! 
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APÁTI ISTVÁN (Jobbik): És vállalom a felelősséget a kijelentéseimért, elnök 

úr! Csak azért mondom, hogy kicsit megértsük ennek az eredettörténetét is, az 
eredetmondát. Hogy honnan ered ez a gondolkodás. De amikor, elnök úr, már ne 
haragudjon, megbocsásson, nem önnel van problémám, de amikor minket vádolnak 
alaptalanul azzal - nem ön, tehát ne vegye a szívére, nem személyeskedő ez a 
megjegyzés -, amit a Fidesz művel rendszeresen, akár igencsak bűncselekmény-
gyanús módon, akkor azért az finoman szólva is vérlázító. 

Arra pedig nem adtak semmilyen választ, hogy hogyan lehetne az tiltott 
pártfinanszírozás, amikor mi legalább kétszer annyit fizettünk adott szolgáltatásokért, 
mint önök. Vagy akkor ezek szerint hiába fizettek önök kevesebbet, az nem tiltott 
pártfinanszírozás, mi többet fizettünk, de az mégis az. Hát, ehhez nem kell jogásznak 
lenni! Ehhez nem kell öt évig koptatni valamelyik állam- és jogtudományi kar padjait! 
Ehhez elég a józan szatmári paraszt ember észjárása is. Feltéve, hogy akinek van. 
Teljesen egyértelmű, hogy önök… Néha hagyják már magukat zavartatni a tényektől! 
Vagy próbáljanak kevésbé elrugaszkodni, vagy kevésbé messzire futni, távolodni a 
tényektől! Teljesen egyértelműen kilóg a lóláb, csak önök egyelőre még élvezik azt a 
fajta magas szintű politikai védelmet, amit ilyen módon, a részben elcsalt választási 
eredmény révén megteremtettek maguknak 2010 és 2014 között, amelyhez ezek az 
ingyenes hirdetések, ez a nagyon durva tiltott pártfinanszírozás, amit joggal 
nevezhetünk az elmúlt 27 év ilyen értelmű legnagyobb politikai botrányának… (Dr. 
Vas Imre: Az a Jobbiké!) Legnagyobb politikai botrányának… 

 
ELNÖK: Képviselőtársam, fikciókat ne vegyünk ténynek (Dr. Apáti István: 

Nincsenek fikciók!), és arra kérem, hogy azokat, amik már elhangzottak a vitában, 
többszörösen már ne ismételjük! 

 
APÁTI ISTVÁN (Jobbik): Nem ismétlem én, elnök úr. (Dr. Vas Imre: Azt hiszi, 

ha sokat mondja, akkor igaz lesz!) Nem ismétlem. (Dr. Staudt Gábor: Azt hiszi, 
hogy Vas Imre is megérti, ha sokat mondja. Pedig ez nem fog bekövetkezni!) A 
„remény hal meg utoljára” alapján próbálom őt is esetleg a megértés és a helyes 
értelmezés irányába terelni, de tisztában vagyok azzal, hogy ennek rendkívül csekély 
az esélye.  

Úgyhogy nem fogják tudni ebből kimagyarázni magukat, mert itt mi szilárd 
tényeket mondtunk, számokkal alátámasztva, önök meg összevissza vagdalkoznak, 
vádaskodnak alaptalanul. Csak mi ezt a bolsevik trükköt már kivédjük, illetve 
megvannak rá a megfelelő válaszaink. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Répássy Róbert képviselőtársam! 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT (Fidesz): Apáti képviselő úr, csak azért, mert nagyon 

régóta dolgozunk egy bizottságban, arra kérem, hogy az érveinek a hiányát ezzel a 
személyeskedéssel ne pótolja. (Dr. Vas Imre: Az agresszivitását sem!) Ön 
rendszeresen, most mindegy is, hogy melyik képviselőtársunknak, de rendszeresen 
olyan sértéseket vág a fejéhez egyik-másik bizottsági tagnak, ami lehetetlenné teszi 
(Apáti István: Kapok én is!), hogy a bizottságban együttműködjünk a munka 
érdekében.  

Bocsánat, elnök úr, nyilván nem az én tisztem, hogy erről beszéljek, de mivel 
ön viszonylag rövid ideje tagja a bizottságnak, én meg már elég régóta itt ülök, ezért 
tudom, hogy ez egy rendszeres módszer Apáti képviselő úr részéről. Még egyszer 
mondom: lehet itt nagyon heves vitákat folytatni, meg nyilván egymás fejéhez 
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különböző sértéseket lehet vágni, de azt kérem, hogy a képviselők egymást tiszteljék 
már egymást annyira, hogy nem nézik le a másikat. 

Egyébként én nem emlékszem, tényleg, ha valaki emlékszik, szóljon, de nem 
emlékszem, hogy önön kívül más valaki megengedte magának itt, a bizottságban, 
hogy a bizottsági tagtársait így sértegesse, ahogyan ön sértegeti folyamatosan. (Apáti 
István Vas Imrére mutatva: Ott jobbra!) De, Apáti képviselő úr, hadd mondjak 
annyit, hogy ez az érvek hiánya. Ez az érvek hiánya! Amikor már elkezdi a 
képviselőtársát, hogy mondjam, emberi méltóságában sértegetni, az az érvek hiánya. 
És ez nem segít ezen az ügyön. (Dr. Staudt Gábor: Mondott érveket is!) Én értem, 
hogy fontos ügy, szerintem folytatunk is heves vitát, de egymás fejéhez olyasmit ne 
vágjunk már, ami személyében sérti a képviselőt! (Apáti István az Elnöknek: Akkor 
most én jövök, jó?)  

Egyébként meg hadd mondjam azt, hogy minden olyan állítását visszautasítom 
a magam nevében, de a képviselőtársaim nevében is, hogy mi valamifajta lopásban, 
meg nem tudom, milyen bűncselekményekben, törvénytelenségekben vennénk részt. 
Van egy vita, ahol a világos álláspontunk az, hogy az önök kezdeményezése az 
országgyűlési törvénnyel ellentétes. Szerintem adtunk érveket arra, hogy miért 
gondoljuk, hogy ez a kezdeményezés az országgyűlési törvénnyel ellentétes. Nem 
tudták még megmagyarázni, hogy miért semmis a mi érvelésünk, pusztán azt tudták 
elmondani, hogy nem bíznak azokban a szervezetekben, akiknek egyébként törvényi 
hatásköre ez a vizsgálat. De értse meg, ez a jogi vitában nem segít rajtunk, hogy nem 
bíznak önök azokban, akiknek a hatáskörébe tartozik. (Dr. Staudt Gábor: A volt 
fideszes képviselőkben nem bízunk!) Ha ilyen nagyon messzire megyünk, akkor végül 
is minden egyes jogállami intézmény megkérdőjelezhető (Dr. Staudt Gábor: A 
fideszes vezetők!) a tisztség gyakorlása alapján. (Dr. Staudt Gábor: Így van!) Ezt 
önök persze meg is szokták tenni, önmagában a jogállamiságot is, erre utalt 
egyébként az előbb az elnök úr, megkérdőjelezik ezen az alapon. (Apáti István: Meg!) 
De mióta a világ, világ, azóta személyek vezetik ezeket az intézményeket, ezek az 
intézmények, a jogállami intézmények átláthatóan működnek. Nyilván lehet kritizálni 
a tevékenységüket, ez meg is történik. Tehát akár az ügyészségről, akár az Állami 
Számvevőszékről van szó, meg is lehet kritizálni. Azok kénytelenek magukat 
megvédeni. Ez teljesen belefér a demokráciába, hogy ezeket kritizálják. De ez, hogy 
most a képviselők - nem is tudom -, a képviselők kompetenciáját kétségbe vonja meg 
ilyesmi, ezek nem vezetnek… (Dr. Vas Imre: Őt minősíti!) Ezek nem vezetnek 
bennünket előre. Persze, beleférhet ez, de higgye el, hogy nem Vas Imrét kell legyőzni, 
ez nem fog javítani az ön politikai pozícióján! (Dr. Staudt Gábor: Elég nagy baj 
lenne! – Apáti István: Nagy bajban lennék!) Tehát maradjunk annyiban, hogy 
válasszon nagyobb és erősebb ellenfelet, ne Vas Imrét akarja legyőzni! Szerintem 
ennek semmi helye nincs itt. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Kérem képviselőtársaimat akkor, hogy az Igazságügyi 

bizottság ülésén a személyeskedéstől tényleg tartózkodjunk valamennyien a jövőre 
nézve. Az Igazságügyi bizottságban számtalan jogi pro és kontra érvet tudunk felhozni 
egymás által felvetett dolgok mellett vagy éppen cáfolatára. Kérem, hogy ehhez 
ragaszkodjunk! Köszönöm szépen. Apáti István képviselőtársunk! 

 
APÁTI ISTVÁN (Jobbik): Köszönöm szépen. Nem tudott sem megingatni, sem 

meggyengíteni, sem kizökkenteni engem Répássy képviselő úr. Egyébként némi 
humorral azt mondhatnám, hogy forduljon a gyártó céghez ebben az esetben. Nekem 
ilyen a vérem. Ez van kódolva a DNS-láncomba, ilyen vagyok. Aki utál, így utál, vagy 
ezért utál, aki kedvel vagy szeret, az ezért és így kedvel és így szeret. 
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Természetesen az arányosság elvét azért én is igyekszem betartani. Ahogy 
végignézek az itt ülőkön, az talán nem véletlen, hogy mondjuk Vigh Lászlóval vagy 
Vitányi István képviselőtársunkkal és ritka eseteket leszámítva Répássy Róberttel sem 
keveredtem még ilyen konfliktusba. Vas Imre egy állandó elem ebben az egyenletben, 
ez valóban így van. Próbáltam magam szívós önfegyelemmel arra rábírni, hogy ne 
vegyem fel a kesztyűt, de az önök érzékenysége ezúttal is rendkívül egyoldalú. Ez 
kicsit ilyen liberális attitűd, hogy úgy gondolják, amit az ellenfeleik szemére hánynak, 
amit önök mondanak, az teljesen természetes, azt nekünk be kell nyelni, tudomásul 
kell venni, de ha önök visszakapják reflexből egy jobb csapottal vagy egy jobb 
egyenessel, vagy egy bal-jobb-bal kombinációval, akkor rögtön nem bírják elviselni és 
rögtön arra hivatkoznak, hogy milyen szörnyű személyeskedés történik itt.  

Hadd mondjam el, bár nem gondoltam, hogy erre sor kerül, hogy körülbelül 2 
vagy 3 héttel ezelőtt, amikor egyébként nem azzal a felütéssel, mint amit egyesek 
esetleg annak tulajdonítottak, úgy éreztem magam is, hogy Vas Imrével kapcsolatban 
mégiscsak túlfutottam. Ebben segített egyébként egy képviselőtársam, felhívta rá a 
figyelmemet. Akkor volt bennem annyi becsület, hogy odamentem Vas Imréhez a 
parlament folyosóján, az üléstermi folyosón és elnézést kértem tőle azért, ha 
félreérthető voltam, nem úgy szántam, de valóban félreérthető volt és ezért őt 
megkövetem. Egyáltalán nem okozott ez nekem semmilyen nehézséget. Erre persze ő 
sajátos fideszes hálaérzéstől vezérelve, az előző bizottsági ülésen belém is 
csimpaszkodott rendesen. Tehát rögtön küldött egyet övön alulra. Nem gond, semmi 
probléma nincs ezzel. Csak akkor nem kell csodálkozni a folytatáson. Úgy érzem, 
megtettem ezt a gesztust, mert fontosnak éreztem és valóban úgy éreztem, hogy azért 
hibás vagyok, bizonyos határokat tényleg nem szabad túllépni, de ezért Vas Imre 
részéről rögtön az volt a hála, hogy abszolút személyeskedő megjegyzést tett múlt hét 
kedden. Innentől kezdve én nem tudom az amúgy is heves vérmérsékletemet abba az 
irányba terelni, hogy ha úgy érzem, megint elkanászosodik, akkor valamilyen 
módon… 

 
ELNÖK: Képviselőtársam! 
 
APÁTI ISTVÁN (Jobbik): …valamilyen módon ezt ne tegyem helyre. Úgy 

gondolom egyébként… (Elnök: Képviselőtársam!) Én úgy gondolom egyébként, hogy 
nem sértődik ő meg ezen, nem látom rajta, hogy őt ez személyesen sértené és 
szerintem… 

 
ELNÖK: De ez sértés, hogy elkanászosodik. Higgye el, hogy sértő! 
 
APÁTI ISTVÁN (Jobbik): De folyamatosan ez van, elnök úr! Az ember 

gesztusokat tesz, és rögtön megbánja. (Dr. Répássy Róbert: Melyik volt a gesztus? – 
Derültség a kormánypárti képviselők között.) 

 
ELNÖK: Arra kérem képviselőtársaimat, hogy próbáljunk valamennyien a 

másik felé egy tiszta lappal, egy tabula rasa-val indítani. Elég sok minden elhangzott a 
mai ülésen, ami nem a napirendhez tartozik, most a 2. napirendi pontunk negyedik 
alpontjánál tartunk, azért van itt frakcióvezető úr. Gondolom, hogy az ő ideje is véges. 
(Apáti István: Jó, hagyom az egészet!) Kérem önöket, hogy a másikkal szemben 
tabula rasa-val indítsanak, bármilyen vélt vagy valós dolgok történtek is korábban. Ez 
mindenkire vonatkozik és próbáljunk a bizottság keretei között maradni. Nem 
szeretném senkitől megvonni a szót. (Apáti István: Az elnök úr kedvéért! – Vigh 
László jelentkezik.) Parancsoljon! 
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VIGH LÁSZLÓ (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Jobbikos 

képviselőtársaink összefonódásról beszélnek a vitában. Szeretnék felolvasni a 
határozati javaslatukból valamit, hogy lássuk, kivel fonódtak össze, kivel adták be ezt 
a határozati javaslatot. Gúr Nándor, Gőgös Zoltán, Hiszékeny Dezső… (Apáti István: 
Nem egy nagy név!) Én nem szóltam közbe, tiszteletben tartottam, amikor ön 
beszélt. Mesterházy Attila. Ezt csak azért mondtam el, mert összefonódásról beszélt a 
Jobbik. 

Azt gondolom, a törvényjavaslat kapcsán jó lenne visszamennünk 1990-ig, 
onnantól fogva vizsgáljuk meg az összes pártfinanszírozást (Dr. Staudt Gábor: Ez 
helyes! Szuper!) Mindenkiét nézzük meg, tehát kezdjük az elejéről, ez az egyik. (Dr. 
Staudt Gábor: Jó javaslat!) 

A másik: azt mondta Apáti képviselőtársunk, hogy így van összerakva. Amikor 
bekerülünk a parlamentbe, akkor szerintem vállalunk egy olyan viselkedési, 
magatartási és szóhasználati kultúrát, amely fontos egy országgyűlési képviselőnek. 
Mindegy, hogy ön vidékről, faluról jött. (Apáti István: Mert te honnan jöttél?) 
Mindegy, hogy honnan jött, de azt gondolom, az a tisztességes, ha a másikat 
megtiszteljük, és ha úgy érezzük, hogy nem valós, amit a másik képviselőtársunk 
mond, akkor nem azt mondjuk neki, hogy hazudott, meg ön hülye, hanem azt, hogy 
nekem az a véleményem, én másként látom, én úgy érzem. Ez nem mentalitás meg 
habitus kérdése, hanem ez intelligencia kérdése. (Apáti István: Hm, értem!) Én 
tiszteletben tartom önt, én továbbra sem fogom önt megbántani, az a kérésem, hogy 
tiszteljenek meg ennyire bennünket. 

 
ELNÖK: Kérdezem, hogy valaki még hozzá akar-e szólni. (Apáti István 

jelentkezik.) Apáti István képviselőtársunk. Tessék parancsolni! 
 
APÁTI ISTVÁN (Jobbik): A jegyzőkönyv kedvéért mondom, hogy ez 

meglehetősen furcsa, de akkor rendben van, az arányosság is új értelmezést nyert. 
Vidékről, faluról jöttem, nagyon büszke vagyok arra egyébként, hogy vidékről meg 
faluról jöttem. Rendkívül büszke vagyok rá, hogy Szatmárból jöttem, arra pedig 
különösen büszke vagyok. De úgy látszik, ez önnek, aki, úgy tudom, szintén vidéki 
egyébként, gondot okoz, tehát valamilyen okból, előttem ismeretlen okból kifolyólag 
lenézi vidéki, falusi képviselőtársait. (Derültség.) Ez sütött a szavaiból egyfelől. 

Másrészt, Vigh képviselőtársam - és próbálom finoman mondani -, ha majd 
szükségem lesz öntől bármilyen jó tanácsra magatartás, helyes stílus, intelligencia, 
etikett, helyes viselkedés kapcsán, akkor, ígérem, megkeresem önt személyesen, 
küldök önnek egy sms-t, egy faxot vagy egy e-mailt. Amíg azonban ez nem következik 
be, addig - nagyon szépen kérem önt - ne oktasson ki engem ezekből a műfajokból, 
kategóriákból, nincs rá szükségem. Nem igazán hatnak ezek a szavak, ne gondolja. 
Ezt már csak azért mondtam, mert legrosszabb pillanataimban is érzem én magam 
olyan legénynek a gáton, mint önök. Másfelől pedig ne gondolja, hogy egy másodperc 
erejéig is hagyom magam itt megalázni, vagy hagyom azt, hogy ilyen kioktató, cinikus 
stílusban nyilvánuljon meg. Előbb pusztulok el, előbb pusztulok el, minthogy 
hagyjam magam, vagy hogy szó nélkül hagyjam az ilyen jellegű kioktatásokat. Inkább 
akkor köszönjük egymásnak, békésen elvagyunk egymás mellett, egyezzünk ki ebben. 
Nem kell nekünk a vasárnapi húslevest együtt kanalazni, nincs erre semmilyen 
kötelezettség, úgyhogy arra kérem, hogy maradjunk ebben az ülés méltóságának 
megőrzése érdekében. Köszönöm. 
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ELNÖK: Köszönöm szépen képviselőtársaim hozzászólását. (Vigh László 
jelentkezik.) Tessék! 

 
VIGH LÁSZLÓ (Fidesz): Csak röviden, mivel megszólíttattam. Nem akartam 

Apáti képviselő urat kioktatni. (Elnök: Ne! Ne csináljuk már! – Dr. Staudt Gábor: 
Mazochisták vagytok!) Mindösszesen a parlamenti szólásról beszéltem, hogy a 
parlament etikájához hozzátartozik egy bizonyos szólásszabadság és ebbe nem biztos, 
hogy minden belefér.  

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Lezárom a vitának ezt a szakaszát. (Apáti István 

jelentkezik.) Egy mondat! Tessék parancsolni! 
 
APÁTI ISTVÁN (Jobbik): Javaslom, hogy indítsanak akkor vizsgálatot ellenem. 

Vizsgálatot kérek magam ellen (Elnök: Nem akarunk vizsgálatot!), hogy mondtam-e 
olyat, ami sérti a Ház vagy a bizottsági ülés méltóságát. Állok ezen a vizsgálat elé, már 
csak azért, hogy lássunk tisztán ebben a kérdésben és ne összevissza beszéljünk, 
hanem konkrétumokról. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm. (Volner János jelentkezik.) Tessék parancsolni, 

frakcióvezető úr! 

Volner János reflexiói 

VOLNER JÁNOS (Jobbik) előterjesztő: Köszönöm szépen. Elnök úr, válaszolni 
szeretnék a vitában elhangzott felvetésekre. (Derültség. – Elnök: Nehéz lesz!) 
Természetesen azokra, amelyek relevánsak a határozati javaslat szempontjából. Több 
képviselőtársunk szerintem valamelyik másik előterjesztést olvasta, ez nem a Jobbik 
kampányköltéseiről szól. Azt már vizsgálják a különböző szervek, nem is találtak 
semmi olyat, ami miatt egyáltalán szégyenkezni lenne okunk. Itt most a Fidesz 
kampányköltéseiről van szó. 

Tisztelt Képviselőtársaim! Felvetődött az, hogy harmadát vallotta be az Állami 
Számvevőszék felé a Fidesz annak a kampányköltésnek, mint amennyit ténylegesen 
költött, ezzel tulajdonképpen a fideszes képviselők szerint semmilyen rossz dolgot 
nem követett el, semmi nem történt ebben az ügyben. Nincsenek meg azok a számlák, 
amelyek a Hír TV műsorszolgáltató cégével köttettek a Fidesz által, a Fidesz sem adja 
ki ezeket a számlákat, nyilvánvalóan azért, mert nincsenek meg. Ez már önmagában 
is felveti azt a gyanút, hogy pártfinanszírozás történt, méghozzá tiltott módon, 
bűncselekmények valósultak meg és ezekben az ügyekben az Országgyűlésnek tisztán 
kell látnia. 

Elképesztő volt számomra az a védekezés is, amikor fideszes országgyűlési 
képviselők elmondják, hogy ezt a kérdést nincs joga vizsgálni az Országgyűlésnek. 
Képviselőtársaim, a Tocsik-botrány idején, amikor tiltott eszközökkel más pártokat, a 
Magyar Szocialista Pártot és a Szabad Demokraták Szövetségét finanszírozták, azt 
volt joga vizsgálni az Országgyűlésnek, amikor a Fideszt finanszírozzák hasonló 
módon, azt már nincs joga vizsgálni az Országgyűlésnek? Képviselőtársaim, ez egy 
fideszes logika, a törvényjavaslatok és az igazság azonban teljesen mást mond erről a 
kérdésről, ebben az ügyben nekünk tisztán kell látni.  

Ugyanígy az is egy fals érvelés, hogy bizonyos szerveknél, akiket az Állami 
Számvevőszék vizsgálgat, ne is vizsgálódjon országgyűlési képviselő. 
Képviselőtársaim, nem tudom, tudták-e, hogy 3200 önkormányzat gazdálkodását is 
vizsgálja jelenleg az Állami Számvevőszék. Itt valósul meg egyébként az 
önkormányzati mutyik jelentős része, amelyek több százmilliárd forintos korrupciós 
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károkozással járnak, és ezekben az ügyekben is szeretünk vizsgálódni. Megjegyzem, a 
kormánypárt is megteszi akkor, amikor megállapíthatja például a szocialisták 
felelősségét a 164 milliárd forintos károkozással járó négyesmetró-tender kapcsán. 
(Dr. Vas Imre: De van vizsgálóbizottság? Nincs.) Tehát ezeknek a kérdéseknek jogi 
alapja van.  

Azt kérem a Fidesztől és a KDNP-től, hogy ha ebben az ügyben semmilyen 
takargatnivalójuk nincs, akkor szavazzák meg a vizsgálóbizottság felállítását, hiszen 
az ellenzéket rendkívül könnyen tehetik nevetségessé, Kubatov Gábor előhúzza a 
Fidesz könyveléséből a számlát, kideríti, hogy mégis van ilyen számla és nem történt 
tiltott pártfinanszírozás, a vádak pedig semmivé foszlanak. Ha nincs azonban tiszta 
lelkiismerete a Fidesznek ebben a kérdésben, akkor nyilvánvalóan ezt a 
vizsgálóbizottságot le fogják szavazni, nem fognak hozzájárulni a felállításához. 
Ebben az esetben azonban ők maguk állítanak ki egyértelmű bizonyítékot arra, hogy 
tiltott pártfinanszírozással jutottak hozzá kampánytámogatáshoz a 2010-es választási 
kampány során. Köszönöm szépen, elnök úr. 

Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönöm. Kérdezem a bizottság tagjait, támogatják-e a határozati 
javaslat tárgysorozatba vételét. Aki igen, kérem, jelezze! (Szavazás.) Négy igen 
szavazat. Ki nem? (Szavazás.) Nyolc nem szavazat. Ki tartózkodott? (Senki sem 
jelentkezik.) Ilyen nem volt. Megállapítom, hogy 4 igen, 8 nem szavazattal, 
tartózkodás nélkül a bizottság nem vette tárgysorozatba a határozati javaslatot. A 
határozati házszabály értelmében tájékoztatom a képviselőtársaimat, hogy a bizottság 
döntéséről házelnök urat írásban értesítjük. 

Egyebek 

Egyebek napirendi pont keretében annyi bejelentenivalóm lenne, hogy a jövő 
héten előreláthatóan kedden 10 órakor fogunk ülést tartani egy napirendi pont 
tekintetében, egy részletes vita lefolytatása vonatkozásában, de a meghívó ki fog 
menni a képviselőtársak részére.  

Az ülés berekesztése 

Köszönöm a részvételüket. 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 03 perc) 
 

 

 

Dr. Vejkey Imre 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: dr. Lestár Éva 
 


