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(Az ülés kezdetének időpontja: 11 óra 02 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirend 
elfogadása 

DR. VEJKEY IMRE (KDNP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Tisztelt Képviselőtársaim! Tisztelt Meghívottak! Ez Igazságügyi bizottság ülését 
ezennel megnyitom.  

Ismertetem a helyettesítés rendjét: Budai Gyula alelnök urat Vas Imre alelnök 
úr helyettesíti, Vitányi István alelnök urat jómagam, Demeter Zoltán tagunkat 
Répássy Róbert képviselőtársunk, Vigh László urat pedig Varga József 
képviselőtársunk helyettesíti. Megállapítom, hogy a bizottság határozatképes.  

Soron következik az ülés napirendjének megállapítása. A napirend 
módosítására vonatkozóan javaslatot nyújtott be dr. Bárándy Gergely 
képviselőtársunk, melyben a T/18094. számú indítványának napirendre vételét 
javasolja. A kezdeményezést a tegnapi napon e-mailben megküldtem a bizottság 
tagjai részére. 

Kérdezem a bizottság tagjait, van-e valakinek észrevétele ezzel a napirend-
kiegészítéssel kapcsolatban. Bárándy Gergely képviselőtársunknak megadom a szót, 
tessék parancsolni! 

 
DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP): Nagyon szépen köszönöm, elnök úr. 

Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Azért kértem a napirendre vételét ennek a 
javaslatnak, mert egy nagyon aktuális és akut problémáról van szó. Hiszen az 
Alkotmánybíróság október 31-i időponttal, azaz 7-8 nappal ezelőtti hatállyal 
semmisítette meg annak a jogegységi határozatnak az érvényét, amely rendelkezett 
arról, amit én törvénymódosító javaslatként szeretnék előterjeszteni. Az 
Alkotmánybíróságnak gyakorlatilag az volt az álláspontja, hogy ez valóban probléma, 
amit a jogegységi határozat kezel, viszont ezt a problémát ők törvényalkotási úton 
tartják megoldhatónak, mert a jogegységi határozat nem jogértelmezés volt, hanem 
burkolt jogalkotás az Alkotmánybíróság szerint. Viszont, még egyszer mondom, az 
aktualitásáról szót ejtve, és nem belemenve a tartalmi vonatkozásokba, október 31-
ével ez a probléma újra élő, hiszen azóta hatályát vesztette ez a jogegységi határozat. 
Én azt gondolom, ez elég ok arra, hogy az Országgyűlés tárgyalja ezt a javaslatot.  

Szeretném azt még hozzátenni, hogy a javaslat alapvetően a jogegységi 
határozat logikájára épült, és tudomásom szerint az ezzel foglalkozó bíráknak bírja az 
egyetértését. Tehát arra kérem tisztelettel a bizottságot, hogy ezt vegyük sürgősen 
napirendre, és tárgyaljuk meg; s arra kérem a kormány képviselőjét, hogy támogassa 
ezt a javaslatot. Nagyon szépen köszönöm, elnök úr. 

 
ELNÖK: Köszönjük képviselőtársunk felszólalását. Vas Imre alelnök úrnak 

adom meg a szót. 
 
DR. VAS IMRE (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen a szót. Azt 

javaslom, hogy 13-án, hétfőn tárgyaljuk. Egyébként a Fidesz-frakció is érzékelte a 
problémát, és Selmeczi Gabriella benyújtott egy hasonló tárgykörben 
törvényjavaslatot (Dr. Bárándy Gergely: Azta’! Nehogy ezt kelljen elfogadni!), és 
mind a kettőnek a tárgysorozatba vételéről szerintem hétfőn döntsünk. És ha hétfőn 
döntünk, akkor még napirendre is kerülhet a tárgysorozatba vett indítvány már a jövő 
hét során. Köszönöm. 
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ELNÖK: Köszönöm szépen, alelnök úr. Kérdezem a bizottság tagjait, van-e 

valakinek még hozzászólása a napirend-módosításhoz. (Nincs ilyen jelzés.) További 
ilyet nem látok.  

Amennyiben több felszólaló nem jelentkezik, kérem, először szavazzunk 
Bárándy Gergely képviselőtársunk napirend-kiegészítési javaslatáról. Kérdezem, ki 
támogatja. (Szavazás.) Négy igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) Nyolc nem; 
tartózkodás nem volt. Köszönöm. Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen, 8 nem 
szavazat mellett, tartózkodás nélkül nem vette napirendre a T/18094. számú 
indítványt.  

Most a napirendi javaslat elfogadásáról kell döntenünk. Kérdezem, ki 
támogatja a napirend eredetiben kiküldöttek szerinti elfogadását. (Szavazás.) Ez 
nyolc igen. Ki nem? (Szavazás.) Kettő nem. Ki tartózkodott? (Szavazás.) Kettő 
tartózkodás. Köszönöm. Megállapítom, hogy a bizottság 8 igen, 2 nem és 2 
tartózkodás mellett a napirendet elfogadta. 

Az országgyűlési képviselők választása kampányköltségeinek 
átláthatóvá tételéről szóló 2013. évi LXXXVII. törvény 
módosításáról szóló T/18003. számú törvényjavaslat  
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján) 

Soron következik 1. napirendi pontunk: az országgyűlési képviselők választása 
kampányköltségeinek átláthatóvá tételéről szóló 2013. évi LXXXVII. törvény 
módosításáról szóló törvényjavaslat részletes vitájának kijelölt bizottságként történő 
lefolytatása. Az indítvány dr. Gulyás Gergely és dr. Répássy Róbert képviselők önálló 
indítványa. Gondolom, az előterjesztőket Répássy képviselőtársunk fogja képviselni, 
míg a kormány nevében nagy tisztelettel köszöntöm dr. Völner Pál államtitkár urat.  

Megnyitom a részletes vita első szakaszát, azaz a törvényjavaslatnak a 
határozati házszabály 44. §-ában meghatározott szempontok szerinti vizsgálatát.  

Kérdezem először az előterjesztőt, hogy álláspontja szerint a javaslat megfelel-e 
a házszabályi rendelkezéseknek. 

 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT (Fidesz) előterjesztő: Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Az 

előterjesztő álláspontja szerint megfelel a házszabályi rendelkezéseknek a javaslat. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselőtársam. Kérdezem a kormány 

álláspontját. 
 
DR. VÖLNER PÁL államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): Megfelel, elnök úr. 
 
ELNÖK: Köszönjük szépen, államtitkár úr. Megnyitom a vitát. Kérdezem, ki 

kíván hozzászólni. (Nincs jelentkező.) Jelentkezőt nem látok.  
Kérdezem a bizottság tagjait, megfelel-e a javaslat a házszabály 

rendelkezéseinek. Aki szerint igen? (Szavazás.) Tíz igen. Aki szerint nem? 
(Szavazás.) Ilyen nincs. Aki tartózkodott? (Szavazás.) Kettő tartózkodás. Köszönöm. 
Megállapítom, hogy 10 igen, 0 nem és 2 tartózkodás mellett a bizottság úgy döntött, 
hogy az előterjesztés megfelel a házszabály 44. §-ában foglaltaknak.  

Mivel az előterjesztéshez módosító javaslat is érkezett, áttérünk a háttéranyag 
megvitatására, amely egy pontból áll. Ebben Bárándy Gergely képviselőtársunk a 0,5 
százalékos küszöb 1 százalékra történő felemelését javasolja. Kérdezem először az 
előterjesztő álláspontját.  
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DR. RÉPÁSSY RÓBERT (Fidesz) előterjesztő: Tisztelt Bizottság! Az 
előterjesztők támogatják a módosítást. 

 
ELNÖK: Támogatja. Kérdezem államtitkár urat. 
 
DR. VÖLNER PÁL államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): Tárcaálláspontot 

tudok mondani: megfelelő. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Megnyitom a vitát. Kérdezem a bizottság tagjait, 

az előterjesztőt, hozzá kíván-e szólni. (Nincs jelentkező.) Jelentkezőt nem látok. 
Amennyiben több felszólaló nem jelentkezik, határozathozatalra kerül sor.  

Kérdezem a bizottság tagjait, ki támogatja Bárándy Gergely képviselőtársunk 1. 
pontban foglalt módosító javaslatát. Aki támogatja? (Szavazás.) Egyhangú, tizenkettő 
igen, nulla nem és nulla tartózkodás. Köszönöm. Megállapítom, hogy a bizottság 
egyhangúlag, 12 igen szavazattal támogatta a módosító javaslatot. 

Az előterjesztéshez módosítási szándék is érkezett az előterjesztőtől, amelyet a 
tegnapi nap folyamán valamennyi képviselőtársam megkapott. Tájékoztatásul 
elmondom, hogy a javaslatok a Kodifikációs Főosztály szakmai észrevételein 
alapulnak. 

A javaslat vitáját megnyitom. Kérdezem, ki kíván hozzászólni. Staudt Gábor 
alelnök úr! 

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

technikai és szakmai észrevételem lenne, kevésbé politikai. A 2. számú, illetve az 5. 
számú módosító javaslatnál szerepelnek a „követelhető” - tehát hogy egyrészt bármely 
tisztségviselőtől követelhető -, illetve a „kötelezhető” szavak. Ez számomra úgy tűnik, 
minthogyha egy polgári jogi megfogalmazás lenne, és diszkrecionális jogot 
feltételezne, hogy be lehet hajtani, ha éppen az illetékesek úgy kívánják, és nem egy 
kötelezettséget a behajtásra. Tehát nem tudom, mi volt a módosítási szándék, de a 
sajtóból én egyébként mást olvastam ki. Szerintem ez a megfogalmazás lehetőséget 
teremt arra, hogy adott esetben, ha a hatóságok úgy döntenek, akkor ne hajtsák ezt 
be, hiszen csak egy lehetőségként áll fönn. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm, alelnök úr. Vas Imre alelnök úrnak adom meg a szót. 
 
DR. VAS IMRE (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm. Ez ugye arra 

vonatkozik, hogy ha a párttól nem lehet behajtani, akkor tőlük követelhető, az én 
értelmezésem szerint; tehát nekik másodlagos felelősségük van, ez azt juttatja 
kifejezésre. De egyetértünk, hogy nincs - legalábbis az én értelmezésem szerint - a 
hatóságnak diszkrecionális joga, hogy eldöntse, egyébként más törvényekből adódóan 
sem, hogy ha valami jár az államnak, akkor ha követelhető, akkor követelni kell. De ez 
sokkal inkább arra utal, hogy a felelősségük másodlagos a vezető tisztségviselőknek.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, alelnök úr. Bárándy Gergely képviselőtársunknak 

adom meg a szót. 
 
DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Nekem egy 

kérdésem lenne ezzel kapcsolatban, hogy a mögöttes felelősség vagy másodlagos 
felelősség, amiről Vas képviselőtársam beszélt, szerintem ahhoz, hogy ez az egész 
működni tudjon, feltétlenül szükséges. Ebben egyetértünk, természetesen. A 
kérdésem csak az, hogy ez a fajta szűkítés, ami kétségkívül bizonyos szempontból 



8 

indokoltnak tűnik, hiszen a polgári törvénykönyvvel összhangban határozza meg az 
érintettek körét, nem jár-e azzal a veszéllyel, hogy így könnyű lesz egy-két strómant 
állítani oda.  

Nekem az ezzel a problémám, hogy ha mondjuk, egy teljes elnökséget terhel a 
felelősség, azt azért nehéz, hogy úgy mondjam, összerakni még egy kamupártnál is, 
hogy sok olyan embert találjunk, aki vállalja ezt a felelősséget. De ha mondjuk, itt két 
vagy három emberre vagy akár egy emberre vonatkozik ez egy párt esetében, akkor ez 
könnyen kiváltható egy strómannal, aki értelemszerűen nem fogja tudni ezt a 
felelősséget viselni, hiszen ezért hívják őt így. (Derültség.) Magyarán szólva, ez a 
módosítás nem jár-e ezzel a veszéllyel? Ez lenne csak a kérdésem. Egyébként, még 
egyszer mondom, más problémám nincs ezzel a javaslattal. Köszönöm szépen. 

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

jelentkező.) Több jelentkezőt nem látok. Úgy látom, az előterjesztő kíván az 
elhangzottakra válaszolni. Tessék parancsolni! 

 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT (Fidesz) előterjesztő: Igen, elnök úr. Tisztelt 

Bizottság! Azt szeretném leszögezni, hogy ez bizottsági módosító javaslat, tehát az 
előterjesztők nevében támogatom a bizottsági módosító javaslatot, mind az öt pontot. 

Annyiban szeretnék válaszolni Bárándy Gergely felvetésére, hogy éppen a 
bizottsági módosító javaslat teszi pontosabbá azt, hogy kit is kell a mögöttes 
felelősség alanyának tekinteni. Mert ha megnézi az 1. pontban foglalt módosító 
javaslatot, eredetileg a „vezető testület” kifejezés szerepelt, és ebben az esetben 
valóban lehetett volna vagy elképzelhető lett volna olyan visszaélés, hogy nem azt 
jelölik meg, nem a tényleges vezető testületet és annak tagjait jelölik meg a 
bejelentéskor. De így a „tisztségviselő” egyértelműen utal a párt jogi szabályozására, 
tehát a pártnak egyébként tisztségviselőinek tekintendő, pontosabban azoknak 
megválasztott, kijelölt személyeket kell majd a mögöttes felelősségbe is bevonni.  

De abban igaza van, azt önmagában nem lehet kizárni, hogy nem csak 
kamupárt létezhet, hanem kamu-tisztségviselők is létezhetnek. (Derültség.) De ezt 
már, azt gondolom, a választók bölcsességére kell bízni, hogy vajon 1 százalékot 
elérhet-e egy olyan párt, ahol még a tisztségviselők is csak kamuból… (Dr. Staudt 
Gábor: Pont hogy nem kell neki! Mert akkor nincs kin behajtani! Még egy 
szavazatot sem kell hogy kapjon.) Bocsánat, igen, de nem értem ezt a felvetést, mert 
ha 1 százalékot nem ér el a párt, akkor vissza kell fizetnie… (Dr. Staudt Gábor: De 
nincs kin behajtani, pontosan ez a cél, ha kamu-tisztségviselők vannak.) De akkor 
meg valószínűleg nem fog elérni 1 százalékot. Ha ezek kamu-tisztségviselők… (Dr. 
Apáti István: De nem is érdekli, hogy elér-e 1 százalékot!)  

No, tisztelt bizottság, szeretnék visszatérni a saját gondolatmenetemhez, mert 
a Staudt képviselő úrral folytatott párbeszédem kizökkentett abból, hogy szerintem ez 
most így sokkal pontosabb, azáltal, hogy a tisztségviselők vannak megjelölve 
mögöttes felelősség alanyaiként. Ennél jobban, azt gondolom, nem lehet azt a 
helyzetet szabályozni, hogy a párt valós legyen, valós tisztségviselőkkel rendelkezzen. 
Ha maguk a személyek nem valósak - mert azt már nehezen tudnám elképzelni, hogy 
nem valósak a személyek; az nyilván a bírósági bejegyzésnél ki kell hogy derüljön, 
hogy nem valósak ezek a személyek -, valós személyek, valós tisztségviselők esetén azt 
már nehéz kétségbe vonni, hogy például rendelkeznek-e vagyonnal, milyen vagyonnal 
rendelkeznek. Mivel nincs olyan kötelezettség, hogy a mögöttes felelősségre kötelezett 
alanyoknak, jogalanyoknak, tisztségviselőknek rendelkeznie kell-e annyi vagyonnal, 
mint amennyit a párt állami támogatásként kap, tehát ha ilyet akarnánk, akkor 
valószínűleg valamilyen nyilatkozatot kellene tenni, vagy esetleg kauciót kellene velük 
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letetetni. De ez már megint egy olyan veszélyes irány, ami a választásokon való 
részvételtől is, tehát a választójog gyakorlásától is eltántoríthatja ezeket a pártokat 
vagy tisztségviselőket.  

Tehát induljunk ki abból, hogy a szabályozás alapvetően a valódi pártokra és a 
valódi tisztségviselőkre vonatkozik. Az, hogy esetleg ezzel visszaélnek, nem polgári 
jogi kategória, az már egy büntetőjogi kategória, ha ezzel vissza fognak élni. De 
kíváncsi vagyok, hogy Staudt Gábor mire gondolt, hogy ezzel hogyan lehet visszaélni 
így. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselőtársunk. A vitát tulajdonképpen már 

lezártuk, mert itt már az előterjesztőnek a vitában elhangzottakra való véleményét 
hallottuk, de úgy láttam, erősen igénylik a képviselőtársak ellenzéki oldalról, hogy egy 
második kört nyissunk. Akkor megnyitom a második kört, és először Staudt Gábor 
képviselőtársunknak adom meg a szót. 

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

nagylelkűségét. Ugye, itt arra gondoltam, továbbvive, amit Bárándy Gergely mondott, 
hogy lehet egy testületet, egy vezető testületet is strómanokból felállítani. Nincs 
meghatározva, hogy egy pártnak, mondjuk, az elnöksége hány fős lehet - három is 
lehet, gondolom; én nem ismerek ilyen szabályt -, és szereznek három olyan embert, 
készülve arra, hogy kamupártként kerül bejegyezésre, akinek nincs anyagi 
veszítenivalója. És akkor az 1 százalékot nem kell elérni, nem is fogják elérni; lehet, 
hogy már az ajánlásokat is összeügyeskedik. (Dr. Vas Imre: De támogatást csak 
akkor kapnak!) Aztán utána hárman szavaznak rájuk, vagy még ők sem, de a pénzt 
már átutalta az állam, a pénz eltűnt - aztán majd megpróbálják azon a három 
emberen behajtani, aki nemhogy valamiféle javakkal rendelkezne, de lehet, hogy 
józan belátással sem. Úgyhogy ebben a formában igazat kell adnom Bárándy 
képviselőtársamnak. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, alelnök úr. Bárándy Gergely képviselőtársunk! 
 
DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Nekem akkor 

egy további kérdésem lenne, mert nyilván, ha úgy tetszik, a szándék közös ebben: 
volna-e bármilyen jogi akadálya annak, hogy a kettőt együtt határozzuk meg? Tehát 
azt mondom, belekerül az, hogy a vezető tisztségviselő, és belekerül az is, hogy a 
vezető testületek. Tehát a vezető testületek és vezető tisztségviselők egyetemlegesen 
felelnek - ennek van-e akadálya? Mert így valójában nem szűkítjük a kört, de a Ptk. 
szerint is egyértelműsítjük. 

Nyilván teljesen kizárni nem lehet, és én abban egyetértek mind Répássy 
képviselő úrral, mind Staudt képviselőtársammal, hogy valóban, ha valaki egy ilyet 
ezzel a szándékkal, strómanokkal, s a többi, csinál, és ez bizonyítható, akkor az, én is 
azt gondolom, büntetőjogi kategória (Többek: Így van.), és nem polgári jogi. Tehát 
onnantól kezdve az ő felelőssége ebben meg fog állni. Kérdés, hogy meg lehet-e 
találni.  

Én csak azt próbálom keresni, és megmondom őszintén, nem azt tartom itt 
elsődlegesen fontosnak, hogy azt elérjük, hogy valakit, mondjuk, felelősségre lehessen 
egy ilyen után vonni, hanem azt tartom elsődlegesen fontosnak, hogy meg lehessen 
előzni azt, hogy ilyen pártok elinduljanak, el akarjanak indulni a választáson. S ha 
ezzel a szemüveggel nézem a javaslatot, akkor nyilván az ember próbál minél több 
biztosítékot becsempészni ebbe a javaslatba. Én azt mondom, hogy ezt a kettőt lehet 
akár egymás mellett szerepeltetni, ez egy pluszbiztonság. Kérdezem én, hogy bárki 
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jogi akadályát ennek látja-e. Ha nem, akkor én erre tennék egy javaslatot, hogy ez így 
legyen. De akár természetesen azt is meg lehet tenni, hogy ha már itt az ülés előtt épp 
vitatkoztunk arról, hogy jó vagy nem jó, hogy van Törvényalkotási bizottság, de 
mindenesetre most van, tehát oda is vissza lehet hozni egy ilyen tartalmú módosító 
javaslatot, ha erre van nyitottság. Köszönöm.  

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

azért nem lehet, mert a vezető tisztségviselőt egyértelműen meghatározza a Ptk., a 
vezető testületet viszont nem határozza meg a Ptk. Hogy mást ne mondjak, a 
Fidesznek van egy elnöksége, amelynek a tagjai vezető tisztségviselőnek minősülnek, 
de mondjuk, van egy országos választmány, amely 140-150 fő körüli, s amely 
egyébként vezető testület, mert a kongresszusok között ez hozza a legkomolyabb 
döntéseket, és valószínűleg ez más pártoknál is hasonlóképpen van. Így 
keverednének, tehát nem lehetne egyértelműen eldönteni azt, hogy most akkor ki 
felelős; adott esetben, mondjuk, a jelenlegi parlamenti pártoknál elnökségnek hívják 
jellemzően, vagy a kongresszusok közötti döntéshozó testület tagjai is annak 
minősülnek-e?  

Úgyhogy ezt én nem javaslom ilyen formában elfogadni, hanem azt javaslom, 
hogy az előttünk lévő módosító indítványt nyújtsuk be. (Dr. Hadházy Ákos távozik az 
ülésről.)  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Amennyiben több felszólaló nincs, akkor lezárom 

a… (Jelzésre:) Apáti István képviselőtársunk! 
 
DR. APÁTI ISTVÁN (Jobbik): Köszönöm szépen, csak röviden, és most 

kifejezetten békés hangnemben kívánok hozzászólni, konstruktívan, abszolút.  
Azzal a tudattal éljen mindenki, hogy ez a pénz nem lesz meg! Az állam annyit 

tehet, hogy erre a pénzre iszik egy jó pohár hideg vizet; akkor látta utoljára, amikor az 
Enter gombot leütötték és átutalták vagy készpénzben kifizették, de jellemzően 
utalásról van szó. Mert nyilvánvalóan az ügyeskedők egyrészt olyan személyeket 
helyeznek majd felelősségi körbe, akiknek végrehajtható vagyona nincs, sem ingó, 
sem ingatlan, sem kimutatható jövedelme. S ha mondjuk, a körzetek felében 
jelölteket tudnak indítani (Dr. Vas Imre: Elég a negyedében.) - negyedében is elég, 
tudom, igen, de vegyük azt, hogy esetleg kiterjedtebb a hálózatuk -, akkor már 
mindjárt egy jó vastag, százmilliós nagyságrendű pénzre tesznek szert. Esetleg még 
azok a madarak, akiket befogtak vezető testületbe, és viszik a balhét, esetleg ha még 
elérhetőek, mire a büntetőjogi felelősségre vonás megtörténik, lassan már a 
következő választást fogják majd kiírni.  

Itt olyan személyekről van szó, tisztelt képviselőtársaim, akiknek az lenne jó, 
ha Magyarországon negyedévente tartanának országgyűlési választásokat, mert akkor 
tudnának kaszálni. Ezek alig várják a választási kampányokat! Higgyék el, hogy ez így 
van! S egészen őszintén: néhány száz millió forintért nem leguggolnak a kaptárban 
két-három évet? Hát, kicsit bemennek, úgy szokták ezt mondani, hogy kipihenik 
magukat, kialusszák bent magukat, vagy hogy nagy klasszikust idézzek: a vécén leülik 
azt a kis időt (Derültség.), és utána megint kijönnek.  

Tehát az a helyzet, lehet, hogy most el akarjuk hitetni magunkkal, hogy ez majd 
megoldás lesz, és még azt mondom, a jó szándékot feltételezem, a politikai jó 
szándékot, a közpénzekkel való szokásosnál felelősségteljesebb bánásmódot, de ezek 
nagyon-nagyon harmatgyenge akadályok! Az igazság az, ebben a percben én sem 
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tudnám azt megmondani, hogy mi lenne a legjobb szűrő; nem is egyszerű gond ez, 
nincs is rá egyszerű megoldás amúgy. Ha ajánlási küszöböt emelnénk, akkor ugye 
megint rögtön jön a másik oldali érv, hogy na de hát ne gátoljuk a különböző jelölő 
szervezetek indulását, és akkor ne billentsük el a képzeletbeli mérleg képzeletbeli 
nyelvét az erős pártok meg a jelenleg is parlamenti képviselettel rendelkező pártok 
irányába. Ez egy kényes helyzet, én ezt tudom, de ez a pénz biztos, hogy nem lesz 
meg. És az is egy áldatlan állapot, hogy akár az államkincstári kártyán folyósított 
egymillió forint/jelölt összegeket, akár pedig magának a jelölő szervezetnek járó 
összegeket összeadjuk, akkor még rettenetesebb számok jönnek ki - ezek 
gyakorlatilag szőrén-szálán eltűnnek. És most egyáltalán nem akarok semmilyen 
rosszízű kijelentést tenni, de azért a 2014-es választásokon hallottam, ez persze nem 
azt jelenti, hogy így is volt, de hallottam nem egy, nem két, nem három körzetből 
Szabolcs megyéből olyan híreket, hogy nagy mennyiségű húst, élelmiszer-alapanyagot 
vagy kész élelmiszert vettek meg, vagy nagy mennyiségű zöldséget vagy gyümölcsöt, 
tartottak néhány jó bulit, rendezvényt, és eltapsolták a pénznek legalábbis egy részét. 
Megoldották a nyomdákkal a különböző szórólapok, egyéb, jelöltekhez kapcsolódó 
úgynevezett kiadványoknak a leszámlázását. Elég volt csak egy mintadarabot leadni, 
ami a NAV felé már elég; aztán utána mondja meg azt valaki, hogy hány példányt 
nyomtattak, hány példányt szórtak ki - lekövethetetlen, kinyomozhatatlan, még a 
magyarnál jobban működő rendőrség számára is vagy más hatóságok számára is.  

Tehát megnyugtathatjuk mi azzal a lelkiismeretünket, hogy itt egy mögöttes 
felelősséget határozunk meg, de jellemzően úgy fognak ezek a szervezetek felépülni, 
hogy bottal üthetjük ennek a pénznek a nyomát, és akár még egy kisebb súlyú és 
rövidebb ideig tartó - mert súlyosabbra aligha számíthatnak - börtönbüntetést is be 
fognak azért vállalni, hogy egy életre rendezzék a saját anyagi jólétüket és a családjuk 
fényes megélhetését. Főleg úgy, hogy nem is nekik kell majd leülni, hanem azoknak a 
madaraknak, akiket erre a célra majd sorba állítanak. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönjük Apáti képviselőtársunk hozzászólását. Teleki László 

képviselőtársunké a szó. 
 
TELEKI LÁSZLÓ (MSZP): Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt 

Bizottság! Azt gondolom, egy nagyon fontos lépés történt ebben a törvényjavaslatban, 
hogy egység van abban, hogy az 1 százalékra felemelés megtörténjen.  

A másik oldalról pedig nagyon fontosnak tartanám azt, amit Bárándy Gergely 
mondott, hogy nézzük meg, vizsgáljuk meg közösen, lehet, hogy most nem tudjuk azt 
a jogi formát, de hogy hogyan lehetne nem az egyszemélyes felelősöket megtalálni, 
hanem hogy több felelőse legyen a párton belül. Mert nagyon létező problémáról 
beszélnek jobbikos képviselőtársaim, Apáti képviselőtársam, mert én is érzékelem a 
mozgásból most, hogy nem másért jöttek létre pártok is az elmúlt időszakban, hanem 
ezért a pénzért, hogy ezt a pénzt le tudják nyúlni. Tehát mi, törvényhozók, 
törvényalkotók próbáljuk meg ezt megakadályozni, a már előre megtervezett 
bűncselekményt, ha így tetszik, próbáljuk meg megakadályozni azzal, hogy mi látjuk 
azt, ami itt történik Magyarországon. Higgyék el, nemcsak Szabolcsban, több helyen 
is lehet látni ezt a mozgást, és ha mi nem szüntetjük meg a lehetőséget arra, hogy 
ezeket az állami pénzeket lenyúlják, akkor nagy hibát követünk el. Ha csak arra 
gondolunk, hogy egy személynek a hátterében meg lehet oldani, hogy ne történjen 
meg, higgyék el, hogy az fog történni, hogy egyszemélyes stróman lesz, és nem lehet 
elszámoltatni, a pénz pedig el fog tűnni.  

Ezért én azt gondolom, hogy nagyon józan ésszel kell gondolkodni. Ha már 
ilyen konszenzus van abban, hogy az 1 százalék bevezetésre kerüljön, akkor nézzék 
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meg, nézzük meg közösen, jogászok főleg, hogy mit lehetne tenni annak érdekében, 
hogy szigorítsuk ezt a lépést is. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Amennyiben több felszólaló nincs (Nincs ilyen 

jelzés.), felteszem a kérdést, ki ért egyet Bárándy Gergely képviselőtársunk módosító 
javaslatával. (Többek: Nem volt konkrét, szövegszerű módosító javaslat.) Nem? 
Akkor jó, konkrét javaslat nem volt. 

Akkor azt kérem a tisztelt bizottságtól, hogy döntsünk az eredeti módosító 
javaslat elfogadásáról, amely mindenkinek a rendelkezésére áll írásban. Ki támogatja 
az eredeti módosító javaslat benyújtását? (Szavazás.) Nyolc igen. Ki nem támogatja? 
(Szavazás.) Ilyen nem volt. Ki tartózkodott? (Szavazás.) Négy tartózkodás. 
Köszönöm. Megállapítom, hogy a bizottság 8 igen, 0 nem és 4 tartózkodás mellett a 
módosító javaslatot előterjesztette. 

Akkor tehát az imént benyújtott módosító javaslat és a Bárándy Gergely 
képviselőtársunk által benyújtott - 0,5 százalék helyett 1 százalék - módosító javaslat 
együttesen a bizottság részletes vitát lezáró módosító javaslata is lesz. Döntsünk 
ennek benyújtásáról! Aki támogatja? (Szavazás.) Nyolc igen. Aki nem? (Szavazás.) 
Ilyen nincs. És aki tartózkodik? (Szavazás.) Négy tartózkodás. Köszönöm. 
Megállapítom, hogy a bizottság úgy döntött, hogy ily módon benyújtja a módosító 
javaslatot. Ezzel a részletes vitát lezárom. 

Egyebek 

Az egyebek napirendi pont keretében felhívom képviselőtársaim figyelmét, 
hogy kiosztásra került a vietnámi delegáció szeptemberi látogatásáról készült 
emlékeztető. 

A következő ülésünket a jövő héten hétfőn, november 13-án, 10.30 órától 
tartjuk a Nemzeti Emlékezet Bizottsága 2016. évi beszámolójának megvitatása 
érdekében. Bárándy Gergely képviselőtársunké a szó. 

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

emlékeztetővel kapcsolatban, amire felhívta a figyelmünket, szeretném kiemelni azt, 
hogy a Külügyi Igazgatóság készítette ezt el, és szerintem meglehetősen hiányos. 
Számomra ez nem elfogadható, és kérem elnök úrtól, ezt jelezze az igazgatóság 
részére. Itt van egy összefoglaló, mondjuk, a Gulyás Gergely alelnök úrral történő 
találkozóról, egy teljes oldal, viszonylag részletesen leírva, hogy ott milyen témák 
kerültek szóba; ugyanez a Kúria elnökhelyettesével való találkozóról, és még 
sorolhatnám, államtitkár úrral való találkozóról. (Dr. Völner Pál távozik az ülésről.) 
A mi találkozónkról annyi nincs leírva, elnök úr, legalább, hogy kik azok, akik 
hozzászóltak ebben a vitában, kik azok, akik megszólaltak a munkaebédnél. (Dr. 
Staudt Gábor: Jogos.)  

Én azt gondolom, hogy a munkaebéd keretében például kifejezetten tartalmas 
és jó vitát folytattunk, bőven megérdemelne annyit, hogy ez tartalmilag megjelenjen 
ebben az összefoglalóban, nem annyi, hogy ebédeltünk együtt egy jót. Köszönöm 
szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselőtársam. Tájékoztatni fogom Sárdi Péter 

államtitkár urat erről. Köszönöm szépen. (Dr. Bárándy Gergely: Én is köszönöm. - 
Dr. Staudt Gábor: Ráadásul nem is volt olyan nagy vita, jó hangulatú ülés volt, 
megérdemel ennyit.) Igen. 
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Az ülés berekesztése 

Amennyiben egyéb hozzászólás nincs (Nincs ilyen jelzés.), akkor a mai ülést 
berekesztem. Köszönöm mindenkinek az aktív részvételét.  
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 34 perc)  

 

 

Dr. Vejkey Imre 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Prin Andrea 


