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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 31 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirend 
elfogadása 

DR. VEJKEY IMRE (KDNP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Tisztelt képviselőtársaim! Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves Meghívottak! Az 
Igazságügyi bizottság ülését ezennel megnyitom.  

Megállapítom, hogy a bizottság határozatképes. 
Soron következik a mai ülés napirendjének megállapítása. A napirend 

módosítására vonatkozó javaslat nem érkezett. Kérdezem a bizottság tagjait, van-e 
valakinek a napirendi javaslattal kapcsolatban észrevétele. (Senki sem jelentkezik.) 
Úgy látom, hogy nincs. (Dr. Staudt Gábor megérkezik.) Kérem, szavazzunk a 
napirend elfogadásáról! Ki az, aki egyetért vele? (Szavazás.) Tíz igen szavazat. Ki 
nem? (Senki sem jelentkezik.) Ki tartózkodott? (Senki sem jelentkezik.) 
Megállapítom, hogy a bizottság 10 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás 
nélkül a napirendet elfogadta.  

Országgyűlési beszámoló a Nemzeti Emlékezet Bizottsága 2016. évi 
tevékenységéről (B/17919. szám)  
(Beszámoló megvitatása a HHSZ 85. § (2) bekezdése alapján és 
lehetőség szerint a határozathozatal) 

Soron következik az első napirendi pontunk, a Nemzeti Emlékezet Bizottsága 
2016. évi tevékenységéről szóló beszámoló vitájának kijelölt bizottságként történő 
lefolytatása. Köszöntöm Földváryné Kiss Réka elnök asszonyt és munkatársait.  

Mielőtt megadom a szót elnök asszonynak, tájékoztatom képviselőtársaimat, 
hogy az Országgyűlés felkérte az Igazságügyi bizottságot a beszámolóról történő 
határozathozatalra. Bizottságunknak kell határozni a beszámoló elfogadásáról, a 
plenáris ülés napirendjére a beszámoló nem kerül.  

A bizottságban kialakult gyakorlat alapján kétolvasatos vitára teszek javaslatot. 
Először kérdéseket lehet majd feltenni az elnök asszony részére, majd a vélemények 
megfogalmazására lesz lehetőség. Gondolom, ez így elfogadható a tisztelt bizottság 
részére. Kérem, szavazzunk róla! Ki az, aki elfogadja ezt az eljárási rendet? 
(Szavazás.) Köszönöm szépen, egyhangúlag elfogadta a bizottság. Most megadom a 
szót az elnök asszony részére, hogy a beszámolóját, amennyiben kívánja, ismertesse 
vagy kiegészítse. 

Földváryné Kiss Réka szóbeli kiegészítése 

FÖLDVÁRYNÉ KISS RÉKA elnök (Nemzeti Emlékezet Bizottsága): Tisztelt 
Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, hogy immáron 
harmadik alkalommal mutathatom be a Nemzeti Emlékezet Bizottsága előző évi 
munkáját. Tekintettel arra, hogy a beszámolónkat írásban benyújtottuk, azt 
gondoltam, hogy csak a legfontosabb pontokról szeretnék röviden referálni. 

A bizottság feladata a kommunista diktatúra nyilvános és rejtett működési 
mechanizmusainak és az azt működtető kör feltárása egyfelől, másfelől pedig az 
áldozatok emlékezetének megőrzése és segítése, hogy minél inkább a társadalmi, 
közös történeti emlékezetünk része maradjon a kommunista diktatúra története. 
(Szabó Timea megérkezik.) 2016 nyilvánvalóan részben az ’56-os Emlékévhez 
kapcsolódott és így a bizottság munkája is, részben pedig még a Gulag Emlékév 
programjai is folytak. Ez befolyásolta a mi munkánkat. Négy nagyobb témakört 
szeretnék röviden megemlíteni, amellyel a bizottság a 2016. év folyamán foglalkozott. 
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Az egyik, ami a bizottság egyik fő feladata, hogy a kommunista diktatúra 
működtetésében részt vevő, akár személy szerint, akár pedig funkciójuk miatt 
szerepet vállaló személyek nevét, karrierpályáját ismertessem meg a 
nagyközönséggel. Ehhez nagyon szerteágazó levéltári alapkutatásokat folytattunk 
2016 folyamán is, így az az internetes tudásbázis, amely mindenki számára 
utolérhető, több mint 300 névvel, illetve életrajzzal bővült. Úgyhogy most már több 
mint ezer karrierpályáját tártunk fel az elmúlt három év folyamán, részben eddig 
ismeretlen, mások által nem publikált adatokkal bővítettük ezeket az adatbázisokat. 
2016-ban Nagy Imre kivégzésének évfordulójára tettük közzé az úgynevezett „kék 
füzet névsorát és az abban szereplő személyek életrajzát. (Dr. Vitányi István 
megérkezik.) Ezek azok az emberek, akik a Nagy Imre per állambiztonsági 
vizsgálatában részt vettek, állambiztonsági beosztottak és vezetők voltak, akik az 
úgynevezett zárt folyosóra bemehettek, tehát akik személy szerint is közvetlenebbül 
kísérhették nyomon a Nagy Imre-per előkészületeit. Ez egy rendkívül fontos és 
ismeretlen anyag volt.  

Legalább ennyire fontosnak tartom, amit az év vége felé tettünk közzé, a 
karhatalmi alakulatok vezetőinek életrajzát. Ez Ötvös István bizottsági tag és 
munkatársainak kutatási eredményeit mutatja. Hatvanhat olyan karhatalmi vezető 
életrajza került közzétételre, akik a forradalmat eltipró szovjet és hazai segítők 
legfontosabb támaszai voltak. Ők voltak azok, akik a megtorlás első időszakában 
számos kegyetlenségért felelősséget vállaltak vagy személy szerint, vagy pedig az 
általuk vezetett egységek által elkövetett kegyetlenkedésekért. Tehát 66 ilyen életrajz 
került feltárásra és nyilvánosságra hozatalra. Legalább ennyire fontosnak tartom a 
megtorlás szolgálatában állt ügyészek és bírák életrajzainak a folyamatos feltárását. 
Itt a Legfőbb Ügyészséggel és a Kúriával együttműködve olyan jogászoknak az 
életrajzai kerültek feltárásra, akik halálos ítéletek meghozatalában vettek részt. 
Hetvenöt ilyen életrajzot tettünk közzé 2016-ban. A negyedik, legalább ennyire fontos 
terület, amit Soós Viktor Attila irányításával végzett a Nemzeti Emlékezet Bizottsága, 
az Állami Egyházügyi Hivatal, valamint a politikai rendőrség egyházi elhárításával 
foglalkozó egysége vezetőinek életrajzait tártuk fel. Tulajdonképpen az Állami 
Egyházügyi Hivatal 65. születésnapját „ünnepeltük” ezzel, ha szabad ezt így kifejezni. 
Ez volt tulajdonképpen az egyik legfontosabb terület, ahol több mint 300 új életrajz 
került feldolgozásra. Szeretném mondani, hogy ez rendkívül szerteágazó levéltári 
kutatómunkák eredménye, és rendkívül aprólékosan és körültekintéssel kell 
dolgoznunk. 

A másik legalább ilyen fontos terület az 1990 előtti kommunista 
állambiztonság működésének vizsgálata. Azt hiszem, hogy olyan eredményt sikerült 
elérnünk, amely a rendszerváltás óta évtizedeken keresztül húzódott, az úgynevezett 
híres vagy hírhedt mágnesszalagok vizsgálatáról van szó. Az Alkotmányvédelmi 
Hivatal őrzésében lévő mágnesszalagok tudományos vizsgálatát végeztük a 2016-os 
évben az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának munkatársaival 
együttműködésben. Ez tulajdonképpen a ’16-os év egyik legfontosabb és nagyon 
körültekintő munkája volt. ’17 elején tettünk közzé erről egy mintegy százoldalas 
jelentést, aminek a vége egy javaslatot tartalmazott arra, hogy ezek a mágnesszalagok 
kerüljenek át az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárába, és ahol a 
minősítés lekerülhet az adatokról, ott a minősítés kerüljön le, válhasson kutathatóvá a 
kutatók számára és segítse a minél teljesebb információs kárpótlást. Ezt a 
javaslatunkat a parlament elfogadta és bízunk benne, hogy ’17-ben ez megvalósul, így 
egy rendkívül régóta húzódó kényes témára kerül pont egy szakszerű kutatás végén.  

Legalább ennyire fontos a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálattal való 
együttműködésünk. Ennek keretében megkezdtük a KNBSZ-ben őrzött még 
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minősített adatok tételes felülvizsgálatát is és szintén a 2016-os év folyamán mintegy 
tízezer oldal iratanyag felülvizsgálatát végeztük el és tettünk javaslatot itt is a titkos 
minősítés feloldására.  

Még két témáról szeretnék nagyon röviden beszámolni. Az egyik a nemzetközi 
kapcsolatrendszer kiépítése. A Nemzeti Emlékezet Bizottsága különösen nagy 
hangsúlyt fektet a megalakulásától fogva arra, hogy ez az egész téma nemcsak magyar 
ügy, ez egy közös közép-európai történet, az egykori szovjet blokk országainak 
hasonló intézeteivel vettük fel a kapcsolatot. Nagyon intenzív az együttműködés a 
lengyel, a szlovák, a román társintézményekkel, illetve azokkal az európai 
intézetekkel, amelyek ernyőszervezetként összefogják a kommunizmus, illetve a 
totális rezsimek kutatásával foglalkozó intézetek munkáját. Ennek eredményeképpen 
a Magyar Tudományos Akadémián 2016 májusában egy olyan háromnapos 
nemzetközi konferenciát rendeztünk, amelyre Amerikától Oroszországig a témával 
foglalkozó legkiválóbb nemzetközi tekintélyű történészek jöttek el és beszéltek a 
magyar ’56-ról. Azt gondolom, nagyon fontos volt, hogy egyáltalán az ’56-os témát 
újra egy európai és nemzetközi színtéren be tudjuk emelni a nemzetközi szakmai 
közbeszédbe.  

Ezzel összefüggésben szeretném a negyedik témát nagyon röviden 
megemlíteni. Ez pedig a legtágabban vett tudományos kutatás és ismeretterjesztés 
együttese. A kollégáink Washingtonban, Párizsban, Stockholmban, Moszkvában, 
Varsóban, Poznańban, Bécsben, Pozsonyban, Rómában, Bukarestben plusz még a 
határon túli magyar városokban tartottak előadásokat, részt vettünk nemzetközi 
konferenciákon. A Nemzeti Emlékezet Bizottsága tagjai és a hivatal munkatársai 
összesen 200 olyan rendezvényen vettek részt határon túl vagy határon kívül, ami 
vagy nemzetközi tudományos, vagy hazai tudományos konferencia, vagy 
ismeretterjesztő előadás, megemlékezés volt. Ez egy rendkívül intenzív szerepvállalást 
jelent, a tudományos életben való intenzív bekapcsolódás és legalább annyira az 
ismeretterjesztés területén. Emellett rengeteg médiamegjelenésünk volt, tévében, 
rádióban, internetes felületen. Rengeteg rendhagyó történelem órát tartottunk, 
bekapcsolódtunk a felsőoktatásba. Kollégáim nagy része és én magam is tanítunk a 
felsőoktatásban. Tehát mindazokat a kutatási eredményeket, amelyeket a 
publikációinkban, az internetes közzétételeinkben bemutattunk, próbáljuk a fiatal 
nemzedékhez is elvinni. Ezért indítottuk meg a You Tube-csatornánkat is, amelyen 
több mint 150 oral history interjút töltöttünk fel az elmúlt évben. 

Számokban nagyon röviden és csak a legfontosabb területeket kiemelve 
nagyjából így tudom összefoglalni a bizottság elmúlt éves tevékenységét. Azt kell 
mondanom, hogy ez egy rendkívül intenzív munka volt, amelyet a bizottság tagjai, 
illetve a kollégáim végeztek. Egy mondatot engedjenek meg a végére: mindezt úgy 
végeztük el, hogy közben költöznünk kellett. Az első két évben nem volt állandó helye 
a bizottságnak, egy irodaházban kellett, nem igazán méltó körülmények között 
dolgoznunk és az elmúlt évben a főváros, illetve a magyar állam segítségével egy 
állandó székhelyre, a Vas utcába költözhettünk. A költözést és minden egyebet 
nekünk, a hivatal munkatársainak kellett véghez vinnünk. Tehát miközben 
konferenciákat szerveztünk, előadásokat tartottunk, az Alkotmányvédelmi Hivatalban 
kutattunk, a közben a közbeszerzés ügyeivel is mi foglalkoztunk. Kérem, hogy így 
lássák az elmúlt évünk munkáját. Köszönöm szépen a figyelmüket. 

Kérdések 

ELNÖK: Köszönöm, elnök asszony és köszönöm szépen azt a munkát is, 
amelyet végeztek 2016-ban, mert úgy gondolom, hogy ez hiánypótló munka. 
Rendkívül fontos valamennyiünk számára, hogy a kommunista diktatúra időszakát 
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önök feltárják és mi azt még mélyebben megismerjük. Köszönjük azokat a 
dokumentumokat, könyveket is, amelyeket most a rendelkezésünkre bocsátottak a 
beszámolóval együtt. 

Előbbiek után megnyitom a kérdések körét. Kérdezem, kíván-e valaki 
hozzászólni. (Dr. Répássy Róbert jelentkezik.) Igen, megadom a szót Répássy Róbert 
kollégánknak, képviselőtársunknak.  

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

Tisztelt Bizottság! Egy évvel ezelőtt is azzal kezdtem a beszámolójuk kapcsán, hogy 
emlékeztettem a jelenlévőket, a Nemzeti Emlékezet Bizottságát a hazai és a 
nemzetközi baloldal által gyűlölt negyedik módosítás hozta létre. Ne felejtsük el, hogy 
az Alaptörvény negyedik módosítása iktatta az Alaptörvénybe az úgynevezett U) 
cikket, amely sokunk számára világossá teszi a kommunizmus bűneiben való 
felelősséget. Az U) cikk (3) bekezdése rendelkezik a Nemzeti Emlékezet Bizottsága 
létrehozásáról, „A kommunista diktatúrával kapcsolatos emlékezet állami megőrzése 
érdekében Nemzeti Emlékezet Bizottsága működik”. „A Nemzeti Emlékezet 
Bizottsága feltárja a kommunista diktatúra hatalmi működését, a kommunista 
hatalmat birtokló személyek és szervezetek szerepét, és tevékenysége eredményeit 
átfogó jelentésben, valamint további dokumentumokban közzéteszi.” Ez a bizottság 
alkotmányos feladata.  

Mivel most még a kérdések résznél vagyunk, szeretnék két témára kifejezetten 
rákérdezni. A 2016-os beszámolóról beszélünk. Ez nagyjából két olyan emlékévet 
érint, amelyet a kormány hirdetett meg. Az úgynevezett Gulag Emlékév és az 1956-os 
Emlékév témáit érinti a kérdésem. Azt szeretném kérdezni, hogy a Nemzeti 
Emlékezet Bizottsága hogyan vett részt az emlékévekkel kapcsolatos munkákban, és 
hogy volt-e esetleg közös feladatuk vagy közös kutatásuk, közös tevékenységük 
azokkal az emlékbizottságokkal, amelyeket létrehozott a kormány az emlékévekkel 
kapcsolatban.  

A második kérdésem pedig egy augusztus 23-ai dátumra vonatkozik, egészen 
pontosan nem a dátumra, hanem a totalitárius diktatúrák európai emléknapjához 
kapcsolódó kérdésem lenne. Emlékezetem szerint a Nemzeti Emlékezet Bizottsága az 
ezzel kapcsolatos európai folyamatokban is részt vesz. Legutoljára, amikor ezt 
figyelemmel kísértem, ha jól emlékszem, a tallinni nyilatkozatban felmerült egy 
lehetséges európai törvényszék felállításának a gondolata. Ez valószínűleg már akkor 
is túlzott ambíció volt, de kíváncsi vagyok, hogy hol tart ez a folyamat. Mármint az 
európai törvényszék a kommunizmus bűneinek elítélésére jött volna létre, mert a 
balti államok szerint számos esetben a hazai felelősségre vonás akadályozott, 
nehézkesen megy, és ezért a náci bűnökhöz hasonlóan egy európai törvényszék 
létrehozása is indokolt lenne. Hangsúlyozom, emlékszem rá, hogy nem volt teljesen 
egyöntetű ennek a gondolatnak a fogadtatása, mindenesetre ebben elindult 
valamilyen gondolkodás és kezdeményezés. Erre szeretnék rákérdezni. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Staudt Gábor alelnök úrnak adom meg a szót. 
 
DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen. 

Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Elnök Asszony! Maradnék első körben a kérdéseknél, aztán 
majd nyilván a véleménypontnál még egy-két dologgal kiegészítem.  

Ha jól értem - és ezt üdvözöljük -, a mágnesszalagok ügyében történt 
előrelépés. Ezzel kapcsolatban azt szeretném megkérdezni, mert nyilván önök ebben 
részletesen benne vannak, hogy ez a nyilvánosság, a kutathatóság mennyire lesz 
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teljes, tehát az összes szalagot érinti-e az önök tudomása szerint és tudunk-e 
pontosabb időpontot, hogy ez mikortól kutatható. 

A következő kérdésem ezzel összefügg. Ez alapján hogy látják - és ez a 
karrierképekre is vonatkozik -, a közvélemény és a politika is eljut-e oda, hogy esetleg 
megismerjenek olyan személyeket, akik a kilencvenes évek előtt közvetlenül voltak a 
szervezetben, a rendszerben az államhatalom kiszolgálói és adott esetben 
átmenthették a hatalmukat ’90 utánra is. Mikor láthatunk ezekből is többet, illetve a 
mágnesszalagok előbbre visznek-e ehhez az igényhez? Hogy látják, a karrierképek 
feldolgozása mikor fog eljutni oda az önök részéről - ez most két kérdés egyben, a 
karrierképek és a mágnesszalagok, de gondolom, ezt értik -, hogy részletesen esetleg 
feldolgozásra kerülnek olyan életrajzok is, amelyek még izgalmasabbak lehetnek 
nemcsak a történészeknek, hanem a nagyobb nyilvánosságnak is, a most élő 
generációknak? A tudásukat így minden szempontból pozitívan lehetne növelni. 
Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, alelnök úr. További kérdés? (Senki sem 

jelentkezik.) Jelentkezőt nem látok. Akkor, elnök asszony, a kérdések elhangzottak. 
Megadom a szót. Kérem, válaszoljon azokra. 

Földváryné Kiss Réka válaszadása 

FÖLDVÁRYNÉ KISS RÉKA elnök (Nemzeti Emlékezet Bizottsága): Nagyon 
szépen köszönöm a kérdéseket, mert a munkánk lényegét érintik. 

Répássy képviselő úr első kérdése a két emlékévvel volt kapcsolatos. A Gulag 
Emlékévben szorosan együttműködve a Gulag Emlékbizottsággal, a bizottság tagjai, 
Soós Viktor Attila elsősorban, illetve Máté Áron vettek részt a programok 
megvalósításában. Ez jelentett önálló kiadványokat is, Máté Áron szerkesztésében egy 
önálló kiadványsorozatot indított el a Nemzeti Emlékezet Bizottsága. Jelentette 
interaktív 3D-s Gulag-tábor rekonstrukcióját, kifejezetten a közoktatás céljára. 
Jelentette a Rubiconnal együttműködésben, tehát a legszélesebb történeti 
ismeretterjesztésben önálló Gulag tematikus számban való részvételt, konferenciákat. 
Csomagban mind a Gulag, mind az ’56-os Emlékévhez kapcsolódóan külön kis 
brosúrát tettünk bele, amely bemutatja, hogy a bizottság, illetve a hivatal munkatársai 
mennyire intenzíven vettek részt.  

Egy dolgot szeretnék mondani. Ez számunkra is rendkívül erős és bizonyos 
szempontból váratlan tapasztalatot jelentett, tudtuk persze, de más, amikor az ember 
személyesen tapasztalja meg, hogy mennyire igaz és mekkora trauma. Azt képzeljék 
el, hogy minél kisebb közösségbe megyünk el, ezek annál élőbb családi történetek. 
Egy példát hadd mondjak el. A Dunamelléken vannak olyan települések, ahonnan 
svábokat elvittek a Gulagra, majd miután hazajöttek, megfenyegették őket, hogy ha 
nem lépnek be a pártba, akkor kitelepítik őket. Ez egy történet. Most képzeljék el, 
mikor ez családokra, családokon belül vannak lebontva, képzeljék el, hogy amikor 
beszélünk általában a Gulagról meg a többszázezer emberről, akkor ez személyes 
sorsokra, személyes családtörténetekre visszafordítva mennyi érzékenységet, 
fájdalmat és kibeszéletlen traumát jelent egy-egy közösség életében! Az én 
munkatársaim, a bizottság tagjai és a hivatal munkatársai tulajdonképpen ilyen 
történetek tucatjaival, százaival találkoztak. Próbálják segíteni a trauma oldását és a 
tabuk kibeszélését, és mennek el öregotthonokba olyan emberekhez, akik tényleg ma 
már a társadalom perifériáján vannak és kiderül, hogy ilyen sorsok vannak a hátuk 
mögött. Tehát ez egy rendkívül szerteágazó és sokszor személyesen is érintő történet. 

Az ’56-os Emlékév kapcsán tulajdonképpen ugyanezt tudom elmondani. 
Nagyon intenzív volt, hogy az októberi, novemberi hónapokban a bizottság minden 
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tagja és minden munkatársa az országban, a határon túl vagy valahol szerte a 
világban tartott konferenciát, előadást. Az akadémiai konferenciát szeretném 
kiemelni. Itt, a parlamenttel együtt rendeztük október 25-én a nagy Kossuth téri 
konferenciánkat. A megtorlás életrajzainak a nagy része, a kommunista 
hatalombirtokosok életrajzainak nagy része az ’56-os megtorlást érinti. Szintén 
rendkívül sok történelem órát, a Rubiconnal egy önálló ’56-os külön számot 
szerkesztettünk a megtorlás arcainak. Tehát nagyon intenzíven kapcsolódtunk be és 
természetesen bizonyos munkáinkhoz kaptunk támogatást pályázati út során az 
emlékbizottságtól is. 

Az augusztus 23-ai eseménnyel kapcsolatban is elhangzott egy kérdés. 
Intenzíven együttműködünk a két nemzetközi intézménnyel, intézettel, az European 
Network of Remembrance and Solidarity-val, vagyis az emlékezés és szolidaritás 
európai hálózatával, amely varsói központú, illetve a prágai központú Platform 
Intézettel, amely a totalitárius rezsimek európai emléknapjának a tematizálásában 
vállal szerepet. Ott voltunk mi is, ott szoktunk lenni a tallinni konferenciákon. Az 
európai törvényszék létrehozásának kezdeményezését, ahogy Magyarország 
támogatta, mi is támogatjuk és nagyon szorosan figyeljük, hogy mi történik. De 
hasonlóak a tapasztalataink, mint képviselő úrnak voltak. Ez egy nehéz történet, ahol 
valóban az ambíciók és a realitások nem feltétlenül találkoznak, de nyilvánvalóan a 
Nemzeti Emlékezet Bizottsága érdekelt és elkötelezett abban, hogy a kommunizmus 
bűnei 27 évvel a rendszerváltás után bekerüljenek a köztudatba, ez a legfontosabb, azt 
gondolom, és amennyiben ez büntetőjogilag is értelmezhető és európai szinten ezzel 
foglalkoznak, ebből a Nemzeti Emlékezet Bizottsága is kiveszi a részét. 

Mágnesszalagok. Tizennyolc mágnesszalag volt, mert most már múlt időben 
beszélünk, az Alkotmányvédelmi Hivatalban őrzött mágnesszalagok átkerültek az 
Állambiztonsági Szolgálatok Levéltárába. Tehát fizikailag a mágnesszalagok most már 
nem az AH-ban vannak, hanem az ÁBTL-ben, a közös bizottság javaslatának 
megfelelően. Ez 18 szalag, de ez 3 adatsor és ennek 2-2 biztonsági mentése, ezen 
vannak a H-adatok, a hálózati nyilvántartás, az operatív nyilvántartás, illetve a 
központi kémelhárítási adattár. Ez rendkívül szűk. A legfontosabb, a nagy adatbázis a 
H-adattár és az operatív. Az egyik - leegyszerűsítve - a megfigyeltekről szól, tehát ott 
olyan rövid leírások vannak, amelyek egy-egy ügynek, vagy egy-egy megfigyelt 
személynek az adatait tartalmazzák. Van a H-adattár. A H-adattárról leegyszerűsítve 
és nem jól szoktuk azt mondani, hogy ez az ügynöklista, mert részben több, részben 
kevesebb, mint a kommunista diktatúra hálózati személyeinek összessége. A H-
adattárban vannak olyan személyek, akiket be akartak szervezni, de nem sikerült, 
vannak olyan személyek, akiket beszerveztek és vannak olyan személyek, akik a 
beszervezetteknek valamifajta kapcsolatai. De nem tudtak arról, hogy ők rákerültek a 
H-adattárra, hanem egész egyszerűen olyan személyek, akik érdekes 
információforrásai lehettek a hálózati személynek. Tehát ezt nagyon óvatosan, külön 
kell kezelni ezeket. Különböző kódokkal jelezték. Ehhez már kell szakmai 
felkészültség, hogy valakinek a 6-os és a 6A-kartonját ne keverjük össze, mert az egyik 
azt jelenti, hogy hálózati személy, a másik meg azt, hogy nem volt hálózati személy. 
De nyilvánvalóan ehhez kell egy szakmai tudás. Azt is tudjuk, ez egy alapos 
összevetése volt az Állambiztonsági Levéltár egyéb adatbázisaival, hogy a 
mágnesszalagokon őrzött H-adatbázis nem teljes. Nem arról van szó, hogy minden 
hálózati személy adata rajta lett volna, de még csak azt sem mondhatjuk, hogy a ’89-
90-es rendszerváltás időpillanatában teljes lett volna, mert másolatokkal összevetve 
tudtuk dokumentálni, hogy voltak törlések a mágnesszalagról.  

Tehát azt tudjuk mondani, hogy ez egy nagyon fontos, legalább 50 ezres tételt 
jelentő plusz adatbázis, ami az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárában 
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őrzött egyéb adatbázisokkal, dokumentumokkal összevetve teljesebb képet ad. Nem 
ad teljes képet. Aki ezt mondja, az vagy nem tudja, vagy nem akarja tudni. Tehát nem 
ad teljes képet, de teljesebb képet tud adni. Innentől kezdve ez a kutatásra is, azt 
hiszem, információt ad. Amennyire én tudom, az Állambiztonsági Szolgálatok 
Történeti Levéltárában viszonylag szabad a kutatás. Egy támogató nyilatkozattal 
voltaképpen bárki kutathat, elfogadva a levéltári kutatás szabályzatait. Ez egyfajta 
szakmai felelősséget is jelent, hogy ki, milyen adatot és hogyan hoz nyilvánosságra, 
tehát hogy vállalja-e azt, hogy nem keveri össze - mondom - a 6-os és a 6A-kartont, 
nem fog valakit hálózati személyként definiálni, amikor az nem volt az. Tehát kell 
szakmai felkészültség ahhoz, hogy ezeket az adatokat pontosan és helyesen 
értelmezzük.  

De azt gondolom, hogy ez egy rendkívül fontos dolog. Mi adtunk egy javaslatot, 
ezt a kormány és az Országgyűlés elfogadta, és amennyire én tudom, ’18 júliusától 
ezek az adatok kutathatóvá lesznek, már amelyikről lekerül a minősítés. Ez egy 
rendkívül fontos, szimbolikus lépés is, azt gondolom, amit az Országgyűlés és a 
kormány meghozott a Nemzeti Emlékezet Bizottsága javaslatára. 

Az életrajzok. Azt gondolom, hogy ha ezt az ezer életrajzot átböngészik, 
láthatják, hogy azok között most is vannak olyanok, amelyek nemcsak a 
történészeket, hanem a közélet más szereplőit érdeklődéssel tölthetik el. Mondjuk, az 
Állami Egyházügyi Hivatal 1989-ig működött, ugyanígy az állambiztonság, a párt is. 
Tehát az életrajzokban és a kiadványaink között is számos kiadványt találhat, és 
miután a történelem nem zárul le 1990-ben, nyilvánvalóan vannak következményei, 
de a mi feladatunk alapvetően 1990-ig tart. Tehát egy történeti kutató intézet vagyunk 
a jogszabályok szerint. Ezt a munkákat próbáljuk minél szakszerűbben és 
lelkiismeretesebben ellátni. Köszönöm szépen. 

Hozzászólások 

ELNÖK: Köszönöm, elnök asszony, a kérdésekre adott válaszát. Megnyitom a 
vélemények körét. Kérdezem, kíván-e valaki hozzászólni. (Dr. Vas Imre jelentkezik.) 
Vas Imre alelnök úr. Tessék parancsolni! 

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

frakció támogatja a beszámoló elfogadását. Az elnök asszonyt csak meg tudom 
erősíteni, hogy az én választókörzetemben, Ferencvárosban és Józsefvárosban több 
bizottsági taggal találkoztam különböző rendezvényeken a tavalyi év, és egyébként az 
idei év során is. Köszönöm szépen, és további jó munkát kívánunk önöknek. 

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

hittem, Vas Imre azt fogja mondani, hogy több olyan emberrel találkozott, akik 
lebukott ügynökök voltak, vagy a karrierképük megjelent. Mert ez lenne az igazi 
nóvum, minden kerület szempontjából nyilvánvalóan. 

De visszatérve a hozzászólásomhoz, először is szeretném megjegyezni, hogy 
bár ez eljárási kérdés, szerintem jó lett volna, ha a parlament elé kerül a beszámoló. 
Ez nyilván nem elnök asszony hibája, hanem parlamenti döntés kérdése, tehát 
semmiképp nem rovom fel. Jó lett volna ezt nagyobb körben is, részletesebben a 
többi képviselő bevonásával átbeszélni. Ha már rajtunk van a felelősség, 
megpróbáljuk ezt helyben megtenni. 

Többször kifejtettük és ez is a politika ludassága és szerintem kevésbé a 
szervezeté, hogy más elvárások voltak a szervezet, a felállított Nemzeti Emlékezet 
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Bizottsága irányába. Ahogy azt elnök asszony elmondta, ez jelen pillanatban egy 
nagyon fontos történelmi kutató műhelyként működik, amely a múlt feltárásával 
foglalkozik, nyilvánvalóan történelmi alapossággal. Annak idején viszont, amikor 
felállításra került, a politika sokszor úgy tekintett rá, és ebben a kormánypártok is 
nyilvánvalóan megnyilatkoztak többször, vagy akár a parlamenti interpellációkra, a 
parlamenti műfajokra adott válaszok is ezt támasztják alá, mint egyfajta, a 
kommunista bűnösök elszámoltatásának kvázi legfőbb fórumára, amely majd fogja 
hozni azokat az ügyeket, amelyek akár kvázi bíróság elé is kerülhetnek. Mint azt 
Biszku Béla ügyében láthattuk, a törvénymódosítások lehetőséget adtak rá, hogy akár 
eljárások is induljanak. Tehát sokszor úgy hivatkozott a politika és nekünk is az volt 
az alapvető elvárásunk, amikor az Alaptörvénybe ez bekerült, hogy egy olyan 
szervezet jöjjön létre, amely ezt a funkciót be tudja tölteni. Ez nyilvánvalóan egy 
politikai döntés kérdése. Most megint csak nem politikai vitákba szeretném a 
Nemzeti Emlékezet Bizottságát közvetlenül belevonni, de amikor a különböző 
elvárásokat megfogalmazzuk, akkor szerintem ez a nézetbeli különbség markánsan 
megjelenik, és ez lehet az, ami miatt néha az elvárások valóban nagyobbak voltak és 
erre a politika minden szempontból rá is játszott. 

Ha már így van, nagyon vártuk, hogy előrelépések történnek, és valóban 
megismerhetünk neveket. Főleg a rendszerváltozás idejét kell említenem, mert 
történelmileg nagyon fontos az ’56-os események feldolgozása, ez nagyon hasznos, 
nagyon fontos és kötelező munka, amit el kell végezni. De a magyar társadalom 
nyilvánvalóan úgy érezheti, hogy ’90 után tulajdonképpen nagyon sok 
posztkommunista személy vagyon szempontjából, vagy a hatalom szempontjából át 
tudta menteni a diktatúrából a pozícióját, vagyonát, vagy azért tudott vagyont 
szerezni, mert jó pozícióban volt. Az ezzel való szembenézés a magyar társadalomban 
javarészt elmaradt. A Nemzeti Emlékezet Bizottságán, csak önmagában ezen a 
szervezeten számon kérni nyilvánvalóan nem lehet, ezzel tisztában vagyok, de ettől 
függetlenül, a politika, a kormánypártok részéről is úgy lett „eladva” - idézőjelben - ez 
a szervezet, hogy ebben majd mindenképpen segítséget fog jelenteni. 

Nyilván a mágnesszalagok lehet egy ilyen előrelépés, ebben látok egy kitörési 
pontot. A teljességet nem abban a tekintetben kérdeztem elnök asszonytól, hogy 
minden, ami a mágnesszalagokon rajta van, vagy hogy a komplett listák rajta vannak-
e, hanem úgy, hogy azok, amiket mi mágnesszalagokként ismerünk, úgy ahogy 
vannak, kutathatóvá válnak-e. Nyilván a hiányosságaikkal, nyilván a szakmailag 
megfelelő kutatók által helyén kezelve a dolgokat. Úgy értelmezem, hogy alapvetően 
igen, bár ezzel kapcsolatban hadd legyen még egy azóta felmerült kérdésem. Talán 
úgy fogalmazott elnök asszony, hogy már amelyikről lekerül a minősítés. Akkor 
lesznek, amelyek minősítettek maradnak ezek alapján és ki dönt ezekről a 
minősítésekről? Esetleg ha ezt a zárszóban még el tudná mondani, örülnék, mert ez 
nagyon fontos dolog, hiszen nyilvánvalóan nem mindegy, hogy lesznek-e olyan 
adatok, amelyeket most sem ismerhetünk meg és az sem mindegy, hogy ezekről ki fog 
tudni dönteni, vagy adott esetben már ki döntött ezekről a minősítésekről, illetve 
azoknak a fenntartásáról.  

Ezzel kapcsolatosan nyilvánvalóan nagyon várjuk azt az időpontot, amikor a 
kutatás valóban beindul. Egyébként ezzel kapcsolatos felvetés, hogy tudomásom 
szerint nagyon sok hálózati személynek, a kommunista rendszer működtetőinek az 
indokoltnál jóval nagyobb hányada át lett menekítve a demokratikus rendszerbe. A 
titkosszolgálatok, melyek mint demokratikus titkosszolgálatok jöttek létre, ha jól 
tudom, nagyon nagy számban emeltek át ilyen személyeket, illetve vontak magukhoz 
aktákat. Nem tudom, hogy a mágnesszalagok nyilvánosságra hozatala és az akkor, 
’90-ben átemelt és a ’90 utáni titkosszolgálatokhoz átmenekített személyek és 
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információk milyen átfedésben lesznek. Illetve nyilván megint csak összefügg a két 
kérdés, hogy a titkosítások milyen módon lesznek fenntartva.  

Ezzel együtt megköszönöm a beszámolót és további jó munkát kívánunk 
önöknek. Bízunk benne, hogy ezek a felvetések szép lassan szárba szökkennek és a 
kilencvenes rejtélyeket is minél jobban sikerül feltárni. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen, alelnök úr. A vélemény körben megadom a szót 

Répássy képviselőtársunknak. 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT (Fidesz): Csak egy nagyon rövid véleményt szeretnék 

mondani, mert Vas Imre jelezte a Fidesz képviselőcsoportjának véleményét, amihez 
természetesen csatlakozom.  

Én kifejezetten köszönöm és jónak tartom a Nemzeti Emlékezet Bizottságának 
az internetes megjelenéseit. Egyrészt a honlapját, másrészt a Facebook-oldalát. 
Nyilván a mai világban ezek néha bizonyos körben, például a fiatalok számára sokkal 
fontosabbak lehetnek, mint más megjelenések. De tényleg azt gondolom, hogy 
naprakész, napi több alkalommal jelentkezik a bizottság hírekkel. Nem tudom, hogy 
kit illet a dicséret, de szerintem a testületet. Ezért köszönöm szépen. 

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

megfogalmazni. (Senki sem jelentkezik.) Úgy látom, nincs jelentkező. Kérdezem elnök 
asszonyt, hogy kíván-e bármely véleményre reagálni, illetve válaszolni a kérdésre, 
amely közben felmerült. (Földváryné Kiss Réka: Igen.) Megadom a szót elnök 
asszonynak. 

Földváryné Kiss Réka reflexiói 

FÖLDVÁRYNÉ KISS RÉKA elnök (Nemzeti Emlékezet Bizottsága): Nagyon 
szépen köszönöm. Köszönöm a biztató és értékelő szavakat.  

Kérdés volt a mágnesszalag és a minősítések fennmaradása. A titokgazda az 
Alkotmányvédelmi Hivatal. A döntést elég szigorú jogszabályi környezetnek 
megfelelően minden egyes mágnesszalagon őrzött adatról neki kell meghoznia. Azt 
képzeljék el, hogy például 1988-ban valakit beszerveznek és 1990 után a szervezett 
bűnözés területén tovább foglalkoztatják. Ez kis számú történet, de ilyen van. Vagy 
mondjuk III/III-asként indul, majd utána a hírszerzés területére kerül és 1990 után is 
teljesít feladatokat. Itt nyilvánvalóan vannak olyan jogszabályi szempontok, amelyek 
következtében az Alkotmányvédelmi Hivatal, amelynek végső soron erről döntenie 
kell, azt mondja, hogy itt még vannak olyan nemzetbiztonsági érdekek, amelyek miatt 
ezek a minősítések fennmaradhatnak. Ez nem a NEB kompetenciája, ez a titokgazda 
kompetenciája. Ilyenek lehetnek, de ez egy rendkívül csekély kör. Tehát nem, ha 
tetszik, a belpolitikai szempontok szerint, hanem kifejezetten a törvényi szabályozás 
és a nemzetbiztonsági szempontok szerint kell ezeket a titokgazdának mérlegelnie. De 
amennyire erre a folyamatra rálátok, ez egy nagyon szűk kört jelent. 

Hogy mennyire érdekesek ezek az életrajzok, amikor akár az ügyészek, akár a 
bírák, akár az állambiztonsági vezetők életrajzait közzétettük, mi mindig 
hangsúlyoztuk azt… Ön azt mondta, hogy ’56 és az már rég volt. De a Biszku-ügy is 
mennyire élő volt, gondolja el! Ha valaki, akkor önök tudják, hogy azok az 
állambiztonsági tisztek, akik végigcsinálják a megtorlást, utána benne vannak az 
úgynevezett konszolidált Kádár-rendszerben a hetvenes-nyolcvanas években, elmegy, 
mondjuk, a külgazdaság területére. Ha megnézzük, van ilyen életrajzunk, amely a 
megtorlással kezdődik és a TESCO nevű, nyilvánvalóan tudottan külkereskedelemmel 
foglalkozó és egyéb tevékenységet is folytató cégnek volt a második számú vezetője. 
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Ilyen életrajzokat most is talál az interneten. Ugyanez a bírák, ügyészek életrajzai. 
Ami elkezdődik ’56-ban (Dr. Apáti István: A legkisebb is számít!), az kitart a 
rendszerváltásig nagyon sokszor. (Dr. Staudt Gábor: Ez az a Tesco?) Nem, ez nem az 
a Tesco! Nem, nem, ez nem az a Tesco. (Derültség.) Aki ezt nem tudja. Nézzék, 
nézzék az életrajzokat! (Dr. Apáti István: Fedőneve Tesco!) Nem, ez a Kádár-
rendszerben működő gazdasági fedővállalat volt. (Dr. Staudt Gábor: Soha nem lehet 
tudni!) Azért mondom, hogy sokkal több van ezekben az életrajzokban. De először fel 
kellett tárni, ezeket az adatokat össze kellett gyűjteni. Ezek nem összegyűjtött adatok, 
ezeket a mi kollégáink szedték össze, illetve a társintézmények munkatársai. Ebben 
rengeteg munka van, és nem ’56-ról szól csak. Csak azt szeretném mondani, hogy 
abban kérjük a támogatásukat, hogy ezt a munkát tovább folytathassuk. Köszönöm. 

Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönöm, elnök asszony. Határozathozatalra kerül sor. Kérdezem a 
bizottság tagjait, elfogadják-e a Nemzeti Emlékezet Bizottsága 2016. évi 
tevékenységéről szóló beszámolót. Ki az, aki elfogadja? (Szavazás.) Nyolc igen 
szavazat. Ki nem? (Szavazás.) Egy nem szavazat. Ki tartózkodott? (Szavazás.) Három 
tartózkodás. Megállapítom, hogy 8 igen, 1 nem szavazattal, 3 tartózkodás mellett a 
bizottság úgy döntött, hogy a beszámolót elfogadja. A bizottság döntéséről a házelnök 
urat írásban értesítjük.  

Ezzel ezt a napirendi pontot lezárom, és egyperces szünetet rendelek el. (Rövid 
szünet.) 

Tisztelt Bizottság! Folytatjuk munkánkat. Soron következik a második 
napirendi pontunk, döntés képviselői önálló indítványok tárgysorozatba vételéről, 
közülük is az a) alpont.  

A tizenkettedik életévüket be nem töltött gyermekek sérelmére 
elkövetett szexuális erőszakkal szembeni fokozottabb büntetőjogi 
védelemről szóló T/18275. számú törvényjavaslat  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

A tizenkettedik életévüket be nem töltött gyermekek sérelmére elkövetett 
szexuális erőszakkal szembeni fokozottabb büntetőjogi védelemről szóló 
törvényjavaslat, dr. Selmeczi Gabriella és Répássy Róbert képviselőtársaink önálló 
indítványa. Az előterjesztő képviseletében Répássy Róbert képviselőtársunk vesz 
részt. Köszöntöm őt. Megadom a szót, hogy a javaslatot, amennyiben kívánja, 
indokolja. 

Dr. Répássy Róbert szóbeli kiegészítése 

DR. RÉPÁSSY RÓBERT (Fidesz) előterjesztő: Köszönöm szépen. Tisztelt 
Bizottság! Részben már esett szó a bizottság előtt erről a problémáról, hiszen van 
másik önálló képviselői indítvány is, amely témájában átfedést mutat a jelenlegi 
előterjesztéssel. Egy alkotmánybírósági határozat következtében szükség van erre a 
módosításra. Hosszú lenne a történet, elnézést, hogy nem húzom az időt, el tudják 
olvasni az írásbeli indoklást, de az a lényege, hogy a 12. életévüket be nem töltött 
gyermekek sérelmére elkövetett szexuális erőszak bűncselekmény tekintetében 
felmerült egy értelmezési vita. A Kúria és az Alkotmánybíróság eltérően értelmezte a 
Btk. fogalmait, egészen pontosan az Alkotmánybíróság megsemmisítette a Kúria 
vonatkozó jogegységi határozatát, mert úgy ítélte meg, hogy ez már nem értelmezés 
lenne, hanem jogalkotás, amennyiben hatályba maradt volna ez a jogegységi 
határozat. De a most beterjesztett javaslat megfelel a Kúria jogértelmezésének. Tehát 
azt tudjuk tenni mi, törvényhozók ebben a helyzetben, ha ez eddig nem volt világos és 
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egyértelmű, hogy akkor ezt a büntető törvénykönyvben rögzíteni kell annak 
érdekében, hogy a későbbiek során a 12 éven aluli gyermekek sérelmére elkövetett 
bűncselekmények megítélése egyértelmű legyen. (Dr. Szél Bernadett és Szabó Timea 
megérkeznek.) Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Megnyitom a javaslat vitáját. Kérdezem a bizottság 

tagjait, ki kíván hozzászólni. (Dr. Staudt Gábor jelentkezik.) Staudt Gábor alelnök úr. 
Tessék parancsolni! 

Hozzászólások 

DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik), a bizottság alelnöke: Nagyon röviden: 
támogatjuk természetesen és örülünk neki, hogy a bizottság és a parlament elé kerül a 
kérdés. Bízunk benne, hogy a mielőbbi elfogadását meg is teszi az Országgyűlés. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen, alelnök úr. További hozzászóló? (Dr. Szél 

Bernadett jelentkezik.) Szél Bernadett, tessék parancsolni képviselő asszony! 
 
DR. SZÉL BERNADETT (LMP): Köszönöm, elnök úr. Tisztelettel köszöntöm a 

bizottságot. Természetesen támogatásra érdemes a javaslat. Viszont két szempontot 
szeretnék felvetni.  

Az egyik, hogy a jogalkotó tulajdonképpen a saját hibáját orvosolja és a 
jogalkotás minőségét most már huzamosabb ideje negatívan befolyásolja, hogy egyéni 
képviselői indítványok formájában mennek be komplex kérdések. Holnap lesz egy 
szavazás a parlamentben konkrétan arról a javaslatról, amely a nemi élet szabadsága 
és a nemi erkölcs elleni, kiskorú sérelmére elkövetett bűncselekmény esetén végleges 
hatállyal eltiltja a foglalkozás gyakorlásától vagy tevékenységétől a delikvenst, ha a 
gyermek nevelésével kerül kapcsolatba. Most már egymásba érnek ezek a 
módosítások. Jó lenne egy átgondolt helyzetet teremteni és abban minden módosítást 
végigvinni következetesen. Szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy fontos a Btk.-
módosítás, de mellette egy komplex rendszerben kell gondolkodni, tehát az 
ellátórendszer, a jelzőrendszer fejlesztése is szükséges, a benne dolgozó szakemberek 
felkészítése. Arra biztatnám a képviselőtársaimat, főleg kormánypárti oldalon, mert 
onnan jobb a lobbi ereje e törvényjavaslatok átvételének, hogy jó lenne 
hozzáfejleszteni ezt a teljes komplex rendszert ezekhez a Btk.-s szigorításokhoz.  

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Ezzel kapcsolatban csak meg kell erősítenem, amit 

Répássy Róbert képviselőtársam mondott, hogy itt arról van szó, hogy az 
Alkotmánybíróság a Kúria eddigi gyakorlatát hatályon kívül helyezte, azt mondta, 
hogy ez már jogalkotási kérdés, és ezért nekünk, jogalkotóknak kellett most a helyébe 
lépni. Köszönöm. 

További hozzászóló az ügyben? (Senki sem jelentkezik.) Nem látok jelentkezőt. 
Visszaadom a szót az előterjesztőnek, ha kíván reagálni. 

Dr. Répássy Róbert reflexiója 

DR. RÉPÁSSY RÓBERT (Fidesz) előterjesztő: Csak nagyon röviden szeretnék 
reflektálni arra, amit Szél Bernadett képviselő asszony mondott.  

A büntetőjogban gyakran előfordul, hogy a bíróságok feszegetik a 
jogértelmezés és a jogalkotás határát. Tudjuk jól, hogy például enyhítő körülmények, 
súlyosbító körülmények meghatározásakor feszegetik ezt a határt és nehéz azt mindig 
az adott esetben megítélni, hogy mi az, ami bírói jogalkalmazással eldönthető és mi 
az, amihez törvényalkotás szükséges. Ebben az esetben az Alkotmánybíróság 
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egyértelműen megállapította, hogy jogalkotásra van szükség ahhoz, hogy a 
továbbiakban is ugyanazon a módon lehessen értelmezni a jogszabályt. 

Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Akkor kérdezem a bizottság tagjait, támogatják-e a 
törvényjavaslat tárgysorozatba vételét. Aki igen, kérem, kézfelemeléssel jelezze! 
(Szavazás.) Tizenkét igen szavazat. Ki nem támogatja? (Senki sem jelentkezik.) 
Tartózkodás? (Senki sem jelentkezik.) Köszönöm. Megállapítom, hogy 12 igen 
szavazattal (Dr. Staudt Gábor: Ilyen javaslatok kellenek!), nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a bizottság egyhangúlag tárgysorozatba vette a javaslatot. A 
határozati házszabály értelmében tájékoztatom képviselőtársaimat, hogy a bizottság 
döntéséről házelnök urat írásban értesítjük. Ezzel ezt a napirendi alpontot lezártuk. 

A gyermekek fokozottabb védelme érdekében a Büntető 
törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény módosításáról szóló 
T/18094. számú törvényjavaslat  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

Soron következik második napirendi pontunk b) alpontja, a gyermekek 
fokozottabb védelme érdekében a Büntető törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 
módosításáról szóló törvényjavaslat. Bárándy Gergely képviselő úr önálló indítványa. 
Képviselőtársunk nincs itt, de akkor megadom a szót előterjesztőként Teleki László 
képviselőtársunknak. Tessék parancsolni! 

Teleki László szóbeli kiegészítése 

TELEKI LÁSZLÓ (MSZP) előterjesztő: Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! 
Tisztelt Bizottság! Hasonló törvényjavaslat, mint amit az előzőekben tárgyaltunk Ez is 
a Kúria, illetve az Alkotmánybíróság által jelzett jogalkotói hibákat kívánja orvosolni. 
Ezért fontosnak tartanánk, hogy támogassa a bizottság ezt az előterjesztést is. 
Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Megnyitom a javaslat vitáját. Kérdezem a bizottság 

tagjait, ki kíván hozzászólni. (Dr. Vas Imre jelentkezik.) Vas Imre alelnök úr. 
Megadom a szót. 

Hozzászólások 

DR. VAS IMRE (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen. (Dr. Bárándy 
Gergely megérkezik.) Az előbb tárgysorozatba vett javaslathoz illeszkedik, illetve 
ugyanaz a szabályozási köre. A Fidesz-frakció tartózkodni fog. Egyébként jó a javaslat, 
csak kétszer nem kell ugyanazt szabályoznunk. Úgyhogy köszönjük szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Tájékoztatom képviselőtársunkat, aki most, a vita 

ezen szakaszában tudott megérkezni, hogy az ő képviselői indítványáról van szó és 
Teleki László képviselőtársunk ezzel kapcsolatban kifejtett… (Dr. Bárándy Gergely: 
Majd zárszót mondanék!) Köszönöm szépen. Kérdezem képviselőtársainkat, hogy 
ezzel kapcsolatban kíván-e még valaki felszólalni. (Dr. Répássy Róbert jelentkezik.) 
Répássy Róbert képviselőtársunk. 

 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT (Fidesz): Csak hogy a helyzetet tisztázzuk. Az előbb a 

bizottság tárgysorozatba vett egy olyan javaslatot, amelynek a tárgya megegyezik ezzel 
az új javaslattal. Természetesen igaz az, hogy Bárándy Gergely nyújtotta be korábban, 
de szerintem ebből nem érdemes presztízskérdést csinálni. Azt javaslom, hogy 
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amennyiben számára ez nem presztízskérdés, akkor éljen azzal a lehetőséggel, hogy 
csatlakozik az általa támogatott indítványhoz. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen a hozzászólást. Kérdezem, hogy valaki még kíván-e 

ehhez a témához hozzászólni. (Senki sem jelentkezik.) Akkor Bárándy Gergely 
képviselőtársunknak zárszóra megadom a szót. Tessék parancsolni! 

Dr. Bárándy Gergely reflexiója 

DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP) előterjesztő: Köszönöm szépen, elnök úr. 
Tisztelt Bizottság! Először is elnézést a késésért, az a helyzet, hogy sajnos 
frakcióüléssel együtt zajlik a bizottsági ülést és az ember két helyen egyszerre nem tud 
lenni. (Dr. Vas Imre: Még!) Még. 

Ami a dolog érdemét illeti, azt tudni kell, hogy a javaslatot én nem saját - 
mondjam azt - kútfőből nyújtottam be, hanem egyeztetve az érintettekkel. Szeretném 
azt is mondani, hogy ez a javaslat, hadd fogalmazzak úgy, mielőtt bárki az én szavaim 
szeretné kiforgatni, a szakma egyetértését bírja, legalábbis az én legjobb tudomásom 
szerint. Tehát nem presztízskérdés az, hogy ezt tartom fenn és nem a másikat 
támogatom.  

Szeretném azt elmondani, hogy azt természetesen tudjuk, hogy a Fidesz 
képtelen annyi nagyvonalúságra, hogy esetleg egy ellenzéki képviselő előterjesztését 
fogadja el. Tehát ahogy meglátta, hogy próbáljuk kezelni ezt a kérdést, azonnal 
benyújtott egy törvénymódosító javaslatot, ami ugyanezt a tárgykört szabályozza. 
Tehát ha már presztízskérdésről és nagyvonalúságról van szó, akkor Répássy 
képviselőtársamnak azt mondom, hogy jó lenne, ha saját magán kezdené ezt, vagy 
Selmeczi képviselő asszony saját magán kezdené és támogatna egy olyan javaslatot, 
amit, még egyszer mondom, a szakma, legalábbis bizonyos prominenseinek 
egyetértésével egy héttel korábban nyújtottam be.  

De nem ez az egyetlen ok, ami miatt nem vonom vissza. Hanem az az oka - és 
szeretném, ha Répássy képviselő úr elmondaná, hogy miért nem ért egyet ezzel -, 
hogy ebben a javaslatban ez a minősített eset lényegesen szigorúbb megítélésű. Ha 
önök tartják magukat ahhoz egyébként, amit eddig követtek, hogy a szigorú 
büntetőpolitika elvét követik, akkor nem tudom, hogy az ilyen kirívó minősített 
esetek kapcsán, ami a gyermekek sérelmére történő bűncselekményeket illeti, miért 
nem támogatnak egy olyan javaslatot, amivel életfogytig tartó szabadságvesztés 
kiszabható. Ugyanis Selmeczi képviselő asszony javaslata alapján ez nem tehető meg, 
az én javaslatom alapján pedig megtehető.  

Azt is szeretném elmondani, hogy a jogegységi döntés, amely ezt rendezni 
kívánta, arra felé mutat, amerre az én javaslatom. Az alapvetően ezt is a legsúlyosabb 
minősítő esetként kívánta szankcionálni. Ha ez így van és a szakma, a Kúria 
álláspontja az, hogy ezt a legszigorúbb magatartásként kell megítélni, akkor nem 
értem, hogy képviselőtársam miért nem erre mozdult el. Azt nem értem, hogy miért 
nem az én jóval szigorúbb javaslatomat támogatják.  

Szeretném azt is mondani, hogy a benyújtás oka az volt - és ezt egészen 
egyértelművé szeretném tenni -, hogy hiába volt jogegységi döntés, és ezt mondom 
főosztályvezető úrnak is, aki jelen van az ülésteremben, hiába kérte a kormányt a 
Kúria, hogy rendezzék ezt a helyzetet, nem csináltak semmit. (Bangóné Borbély 
Ildikó és dr. Tóth Bertalan megérkeznek.) Egészen addig nem csináltak semmit, amíg 
ez a határidő le nem járt. Legalább egyre jó volt ez a javaslat, ha már - még egyszer 
mondom - a kormányban és a képviselőtársaimban annyi nagyvonalúság nincs, hogy 
ezt támogassák, legalább a tárgysorozatba vételét, hogy a kormányt arra ösztönözte, 
hogy Selmeczi képviselőtársam kezébe adjon egy javaslatot, amit benyújtott. Legalább 
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ennyi. Magyarán szólva a legfontosabb hatást elérte és kiváltotta. Csak azt nem tudom 
megérteni. hogy miért nem értenek egyet a javaslatommal. Most megint 
főosztályvezető úr felé fordulok, mert nyilván a minisztérium készítette elő ezt a 
javaslatot, és kérem, mondja meg nekem, legyen szíves… Nem tudom, hogy hajlamos-
e ide a kormány képviseletében kiülni vagy nem… (Dr. Kara Ákos nemet int.) 
Rendben van, ezt megértem. Akkor elnézését kérem, főosztályvezető úr, nem 
szeretnék olyan helyzetet teremteni, hogy nem tud válaszolni, de akarna. Akkor azt 
mondom elnök úr felé, hogy jó lett volna, ha a kormány képviseli ezt a javaslatot, 
mert akkor megkérdeztem volna, hogy szakmai szempontból miért nem értenek egyet 
azzal, ami az enyémben szerepel. 

 
ELNÖK: Képviselőtársam, egyéni indítványról van szó (Dr. Bárándy Gergely: 

Én azt tudom, elnök úr!), Selmeczi Gabriella és Répássy Róbert képviselők önálló 
indítványáról. Ők az előterjesztők, nem a minisztérium… (Dr. Répássy Róbert: Az az 
előző volt!) Az előző témában. De arra, amire ön szeretett volna rákérdezni… 

 
DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP) előterjesztő: Tudom, elnök úr, de azt 

gondolom, hogy a formalitás is más ebben az esetben, meg a valóság is. Erre a 
különbségre utaltam. De hagyjuk, valóban lépjünk túl ezen! 

Azt szeretném kérni tehát tisztelt képviselőtársaim, hogy fontolják meg. Azzal, 
hogy tárgysorozatba veszik ezt a javaslatot, az ég egy adta világon még nem történik 
semmi. Miért ne lehetne ezt a kettőt együtt tárgyalni? Addig, ameddig ebben szakmai 
konszenzus alakul ki. Mind a két képviselői javaslat megjárta az OBH-t, megjárta a 
Kúriát. Tudomásom szerint az OBH javasolni fog módosító javaslatot. (Varga József: 
Ennyi!) Szeretném megkérdezni, hogy miért nem lehet akkor a két javaslatot 
tárgysorozatba venni, mind a kettőt és utána el fog dőlni, hogy melyik az, ami a 
szakma egyetértését bírja. Úgyhogy ezért szeretném azt kérni a támogatásukat. Ha itt 
lettem volna az előző javaslatnál, még egyszer mondom, a frakcióülést nem tudtam 
addig otthagyni, azt is megszavazom. Arra kérem önöket, hogy ezt is szavazzák meg és 
tárgyaljuk ezt a két javaslatot együtt. Nézzük meg, hogy a szakma a parlamenti 
vitában mit mond egyikről és másikról, és valóban, ahogy Répássy képviselő úr 
mondja, ne presztízs alapján döntsük el, hogy melyiket támogatjuk, hanem az 
alapján, amit erről a szakma mond. Köszönöm szépen. 

Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselőtársunk. Elhangzott az előterjesztői 
zárszó. Kérdezem a bizottság tagjait, támogatják-e a törvényjavaslatot. (Szavazás.) 
Négy igen szavazat. Ki nem? (Senki sem jelentkezik.) Senki. Ki tartózkodott? 
(Szavazás.) Nyolc tartózkodás. Megállapítom, hogy 4 igen szavazat mellett, nem 
szavazat nélkül, 8 tartózkodással a bizottság nem vette tárgysorozatba a 
törvényjavaslatot. A határozati házszabály értelmében tájékoztatom 
képviselőtársaimat, hogy a bizottság döntéséről házelnök urat írásban értesítjük. 
Ezzel ezt a napirendi alpontot is lezártuk. 

Magyarország Alaptörvényének hetedik módosítása címmel 
benyújtott T/17821. számú törvényjavaslat  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

Soron következik a második napirendi pontunk c) alpontja, Magyarország 
Alaptörvényének hetedik módosítása címmel benyújtott törvényjavaslat. Dr. Szél 
Bernadett és Demeter Márta képviselők önálló indítványa. Köszöntöm az 
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előterjesztők képviseletében Szél Bernadett képviselőtársunkat. Megadom a szót, 
hogy a javaslatát indokolhassa. Tessék parancsolni! 

Dr. Szél Bernadett szóbeli kiegészítése 

DR. SZÉL BERNADETT (LMP) előterjesztő: Nagyon köszönöm. Tisztelt 
Bizottság! Egy nagyon fontos témáról fogunk a következő percekben, esetleg órákban 
beszélgetni. 

A választójogi korhatár 16 évre csökkentését kezdeményeztük. Ez egy 
alaptörvény-módosítással tudna megvalósulni és arra gondoltam, hogy erősebb lesz a 
lobbi erőm, ha egy KDNP politikus szavaival jövök a bizottság elé. (Dr. Staudt Gábor: 
Attól függ, kinek!) Utánanéztem és Stágel Bence 2011-ben már erőteljesen lobbizott a 
választójogi korhatár 18-ról 16 évre csökkentése érdekében. Nálam talán még jobban 
meg is tudta fogalmazni ennek a lényegét. Ő azt mondta, hogy a közéletet, a politikát 
így közelebb lehetne vinni a fiatalokhoz. Ez volt az egyik alapvető érve. A másik pedig 
az volt, amivel messzemenőkig egyetértek, hogy napjainkra a serdülők, tinédzserek 
egyébként is lépten-nyomon találkoznak a politikával, van is róla véleményük, miért 
ne szólhatnának abba bele. Tette fel a kérdést Stágel Bence, aki megfontolásra 
ajánlotta ezt a kérdést. Nos, én nemcsak megfontolásra ajánlottam, hanem 
kodifikáltuk is és benyújtottuk a parlamentben. Ugyanis arra szeretném önöket 
megkérni, mint illetékes bizottságot, hogy gondoljanak bele abba, milyen helyzetben 
van most az ifjúság. Akárhány kutatást nézünk, azt látjuk, hogy a szavazási 
hajlandóság nagyon alacsony a fiatalok körében és leginkább ők azok, akik 
kiábrándultak a politikából. Most nem akarok személyeskedni, hogy melyik párt 
mennyire tehet arról, hogy ilyen helyzet alakult ki. Viszont azt tudom, hogy amit mi 
az LMP-ben csinálunk, és ami a politika megújítását célozza, az egy nagyon hasznos 
tevékenység, hogy a fiatalokat megnyerjük a politikával és a közélettel való 
foglalkozás ügyének.  

A másik fontos, amit viszont tehetünk, hogy a demokráciára nevelést 
idejekorán elkezdjük. Nagyon furcsa helyzetben vagyok, mert egy olyan eset után ülök 
itt önök előtt, amikor is engem az egyik - szerintem - legjobb magyarországi 
egyetemről nemes egyszerűséggel kizártak, hogy ott ne tudjak a fiatalokkal beszélni. 
Természetesen ezt mi megoldjuk máshogy. Nem úgy, ahogy önök a Fideszben, hogy 
odamegyünk gimnazistáknak órákat tartani politikából, hanem egy szomszédos 
vendéglátóipari egységben, magyarul kocsmában fogunk beszélgetni a politikáról. 
Tehát látom én, hogy ellenkező irányba mennek a dolgok. De alapvetően azt 
gondolom, hogy az országnak az az érdeke és a nemzet akkor lesz erős, ha arra 
neveljük a gyermekeinket és a fiataljainkat, hogy tudatosan foglalkozzanak a közélet 
dolgaival.  

Ami törvényjavaslatot beadtunk, abban nemcsak annyit írtunk bele, hogy 16 
éves kortól szavazhassanak a magyar állampolgárok, hanem egy utat is javasoltunk 
ennek eléréséhez. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy a közoktatást olyan helyzetbe 
hoznánk, hogy a mindennapi tananyag része legyen a közélet dolgaival való 
foglalkozás, Segítve a fiatalokat abban, hogy tudatos döntéseket tudjanak hozni 
politikai téren is. (Dr. Budai Gyula elhagyja a termet.) Az állampolgári ismeretek 
terjesztését alapvetővé tennénk, tehát egy külön oktatást, kurzust ajánlanánk azért, 
hogy mire szavazásra kerülnek ezek a fiatalok 16 éves korukra, egy tudatos döntést 
tudjanak hozni. Illetve a másik, amit fontosnak tartunk bevezetni, hogy ne egyik 
pillanatról a másikra szabadítsuk rá az új rendszert az országra, hanem lenne egy 
tesztfázisa tulajdonképpen ennek az új választójogi szabályozásnak, méghozzá a 
2019-es önkormányzati választásokat tudnánk így 2017-ről kiindulva egy ilyen 
kedvező alkalomnak látni, illetve az Európai Parlamenti választásokat, illetve az LMP-
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ben régóta azon vagyunk, hogy a helyi népszavazások minél nagyobb számban és 
minél könnyebben meg tudjanak történni. (Dr. Hadházi Ákos megérkezik.) A Fidesz 
alatt sajnos hátra mozdultunk ebben a kérdésben. De ha lenne helyi népszavazás, 
abban is a fiatalok tudnának már 16 éves koruktól szavazni. 

Tehát ez lenne a bevezetés első fázisa és a tapasztalatok levonása után 2022-
ben kerülne Magyarország olyan helyzetbe, hogy ne 18 évesen, hanem már 16 évesen 
szavazni tudjanak a magyar állampolgárok. Nem szeretnék zsákbamacskát árulni, a 
Lehet Más a Politika ifjúsági szervezete, a Lehet Más a Jövő volt az, amely ezt a 
szabályozást felvetette az LMP országos elnökségének és parlamenti frakciójának. 
Büszkén ülök önök előtt, mert azt gondolom, hogy ezt az igényt, a szabályozást erősíti 
az, hogy a fiatalok részéről történt ez a kezdeményezés, méghozzá olyan fiatalok 
részéről, akik maguk is aktívan politizálnak és szeretnék, ha minél többen és minél 
korábban tudnának a politikában részt venni. 

Még egy dolgot, Stágel Bence indoklásán túlmutatóan gondoltam a vita előtt az 
önök tudomására hozni, bár biztos önök is tudják, hogy számos országban létezik ez a 
gyakorlat. Brazíliától elkezdve Ausztrián át Máltán, Észtországban. A görögöknél és a 
bosnyákoknál is van egy figyelemre méltó szabály, hogy ha valaki 16 és 18 éves kora 
között dolgozik, akkor választó lehet. Szóval, nagyon sokan mozdulnak el abba az 
irányba, hogy a fiatalok számára ezt a lehetőséget megadják. Illetve az én 
véleményem szerint, ha megtörténik ez a változás, akkor ez nemcsak lehetőség, 
hanem egyben kötelesség is. De mindenesetre nagyon szeretném, ha tudnánk arról 
beszélni, hogy önök mit gondolnak erről a kérdésről. Tartják-e önök azt a 2011-es 
KDNP-s irányt, amit Stágel Bence felvetett, vagy pedig nem engednek az idők 
szavának és a fiatalokat ki akarják zárni a választásokon való részvételből 16 éves 
korukban.  

Még annyit szeretnék mondani, hogy egy jobbikos felvetést is találtam. Dúró 
Dóra volt az, aki szintén a 16 éves kor mellett lobbizott. Nem tudom, hogy a Jobbiknál 
ez mennyire lett végül támogatott elképzelés. Ennek nyomát nem találtam. 
Mindenesetre nagyon fontosnak tartom, hogy felvetették ezt a meglehetősen 
progresszív kérdést. Állok a vita elébe, uraim és hölgyeim! 

Hozzászólások 

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

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

javasoljuk tárgysorozatba venni a javaslatot, ez a 16 és 18 éves kor közötti 
cselekvőképességből egy dolgot kiemel, konkrétan az aktív választójogot, már a 
passzív választójogot sem emeli hozzá. Ezt meghaladóan pedig a 16 és 18 év 
közöttinek egyébként a jognyilatkozatai döntően szülői beleegyezéshez van kötve. Ez 
a 16 és 18 éves kor közötti cselekvőképességnek egy részét kiemelni, hozzáteszem, az 
is rendkívül furcsa, hogy az aktív választójogot megadja, de a passzív választójogot 
nem, holott Magyarországon minden esetben ugyanaz volt a jogosulti kör. Úgyhogy 
nem javasoljuk tárgysorozatba venni a javaslatot. Köszönöm szépen. 

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

úr. Valóban volt egy ilyen jobbikos felvetés. Nem pont szó szerint ugyanaz, ami 
előttünk fekszik, de a tárgysorozatba vételt mindenképpen támogatni fogjuk. Azt 
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gondolom, hogy a téma mindenképpen megérett arra, hogy beszéljünk róla. Hogy ezt 
milyen körben, aktív vagy passzív módon lehetővé téve vagy esetleg az országgyűlési 
választások tekintetében és mikortól bevezetve, ez egy olyan parlamenti konstruktív 
vita keretében eldönthető, ahol a felelős parlamenti képviselők és frakciók meg tudják 
fogalmazni a saját véleményüket. Mindenképpen vitára alkalmas és támogatjuk a 
tárgysorozatba vételt. Köszönöm. (Dr. Budai Gyula visszajön a terembe.) 

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

Bizottság! Mi is támogatjuk a javaslat tárgysorozatba vételét. Úgy gondoljuk, hogy 
lenne valóban ennek helye, hogy megvitassuk és lenne még ehhez kapcsolódóan 
számos olyan téma, nemcsak a választójogot illetően, ami egyébként majd egy 
következő napirendi pontban is szerepel, hanem a fiatalok közéleti tudásának a 
fejlesztését szolgáló intézkedések, például hogy lényegesen nagyobb hangsúlyt kapjon 
az iskolai oktatásban a közéleti oktatás, a közéletre nevelés ugyanúgy, ahogy például a 
gazdasági ismeretekre való nevelés. Azt gondolom, ez egy szerteágazó problémakör, 
de amit képviselő asszony előterjesztett és felvetett, az mindenképpen alkalmas arra, 
hogy az Országgyűlés megtárgyalja. Tekintettel arra, hogy számos európai példa van 
arra, hogy ez egyébként működik, valóban működik, ezért úgy hiszem, ha már Európa 
egy része erre elmozdult, akkor Magyarországnak és a magyar parlamentnek legalább 
lehetőséget adjunk arra, hogy ezt a kérdést megvitassa. Még egyszer mondom: az 
MSZP frakciója támogatja a képviselő asszony javaslatának tárgysorozatba vételét. 
Köszönöm. 

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

jelentkezik.) Hozzászólót nem látok. A vitát lezárom. Visszaadom a szót az 
előterjesztőnek, aki, úgy látom, válaszolni kíván a vitában elhangzottakra. 

Dr. Szél Bernadett válaszadása 

DR. SZÉL BERNADETT (LMP) előterjesztő: Igen, elnök úr. Köszönöm a 
lehetőséget. Szeretnék válaszolni, mert igazából nem értettem Vas Imre 
képviselőtársunk érvelését. Magyarországon jelenleg is vannak nagykorúak 18 év 
alatt. Abban az esetben ugyanis, ha valaki a 16. évét betöltötte és házasságot köt 
gyámhatósági engedéllyel, akkor nagykorúvá válik és részt is vehet a választásokon. 
(Dr. Vas Imre: Igen. És?) Tehát ne csináljunk úgy, mintha a Marsról vagy akár a 
Vénuszról érkezett volna ez az ötlet. Ez egy teljesen normális dolog, itthon is már 
nyomokban, úgymond, megtalálható. Mi most nyilván arról beszélünk, hogy az egész 
rendszert egy olyan irányba alakítsuk át, hogy teljesen tudatosan működjön így a 
rendszer.  

Másrészt pedig azt a kifogását, hogy a passzív és az aktív között ellentmondás 
feszülne, azért nem tudom elfogadni, mert tanulmányoztuk a nemzetközi példákat és 
mindenhol óvatosak voltak a rendszer átvezetésével kapcsolatban, mindenhol 
fokozatosan terjesztették ki. Egyik lépésről a másikra és soha nem sokkszerűen egyik 
pillanatról a másikra mindent odatéve. Ezért is gondoltuk, hogy a 2018-as választások 
előtt pár hónappal semmiképpen nem nyúlhatnánk hozzá a ’18-as rendszerhez e 
tekintetben, viszont az önkormányzati és EP-választásokra, helyi népszavazásokra, 
illetve a ’22-es országgyűlési választásokra elkezdhetnénk már most felkészülni, hogy 
ez a rendszer akkor már működni tudjon. Nem szeretnék zsákbamacskát árulni, a 
Lehet Más a Jövő, illetve a Lehet Más a Politika nem is fog eltekinteni ettől a céljától. 
Ezúton is köszönöm jobbikos és MSZP-s képviselőtársaimnak a támogatást. Abszolút 
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érezzük az új idők szelét és azt gondoljuk, hogy a fiatalokat közel kell hívni a 
politikához. 

A részvételiség pártjaként nem okozok ezzel nagy meglepetést, de fontos 
hangsúlyoznom, hogy nagyon komoly lehetőség lenne ez a fiataloknak, mert kvázi 
érdemben tudnának befolyást gyakorolni a választások eredményére. Ez olyan 
inspiráló hatással járna a fiatalokra, hogy ők maguk is proaktívan, jobban 
elkezdenének foglalkozni a közélettel és a politikával. Nagyon sokan egyébként 
foglalkoznak is. Ha standolunk, kinn állunk a postahivataloknál, főtereken, úgy 
jönnek oda szülők, hogy a gyerekeik küldték ide őket, mert ők mondták, hogy ez és ez 
milyen jó kezdeményezés és támogassák. Azt gondolom, az lenne a világ rendje, hogy 
ne csak odaküldjék a gyerekek a saját szüleiket, hanem ők maguk is oda tudjanak 
menni és élni tudnának ilyen módon a véleményformáló akaratuk megélésével. 

Nagyon köszönöm ezt a vitát, nagyon köszönöm ellenzéki képviselőtársaimnak 
a támogatást és azzal tudom biztatni saját magunkat, hogy nem szabad feladni ezt a 
próbálkozást, hanem vinnünk kell tovább. 

Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönjük, képviselő asszony. Határozathozatalra kerül sor. 
Kérdezem a bizottság tagjait, támogatják-e a törvényjavaslat tárgysorozatba vételét. 
Aki igen, kérem, jelezze! (Szavazás.) Ki nem támogatja? (Szavazás.) Ki tartózkodott? 
(Szavazás.) Köszönöm. Megállapítom, hogy 5 igen szavazattal, 7 nem szavazat és 1 
tartózkodás mellett a bizottság nem vette tárgysorozatba a törvényjavaslatot. A 
határozati házszabály értelmében tájékoztatom képviselőtársaimat, hogy a bizottság 
döntéséről a házelnök urat írásban értesítjük. Ezzel ezt a napirendi alpontot is 
lezártuk. 

Az országgyűlési képviselők választásáról szóló T/17885. számú 
törvényjavaslat 
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

ELNÖK: Soron következik a 2. napirendi pont d) alpontja, az országgyűlési 
képviselők választásáról szóló törvényjavaslat, dr. Tóth Bertalan, dr. Hadházy Ákos, 
Fodor Gábor, Szabó Szabolcs, Szabó Timea képviselők önálló indítványa. Köszöntöm 
az előterjesztők képviseletében Tóth Bertalan képviselőtársunkat, Szabó Timea 
képviselőtársunkat, és, ha jól látom, Hadházy Ákos képviselőtársunkat is. Megadom a 
szót, hogy indokolhassák a javaslatukat. Tessék parancsolni. 

Dr. Tóth Bertalan szóbeli kiegészítése 

DR. TÓTH BERTALAN (MSZP) előterjesztő: Köszönöm a szót, elnök úr. 
Tisztelt Bizottság! Valóban egy nagyon nagy horderejű törvényjavaslat az, amit itt ma 
az Igazságügyi bizottság tárgyal. Nagyon sok párt, nagyon sok szakértő dolgozott azon 
a javaslatcsomagon, amely önök előtt fekszik, és amely arról szól, hogy nemcsak a mi 
pártjaink, támogatóink, hanem talán minden magyar választópolgár azt szeretné, 
hogy ebben az országban egy arányos, igazságos és átlátható választási rendszer 
legyen. (Dr. Vitányi István távozik.) 

Azt látjuk és az elmúlt választás tapasztalata is azt mutatta, hogy a jelenlegi 
választási szabályok, mind az eljárásról szóló törvény, mind az anyagi jogi törvény, 
sok sebből vérzik és teljesen egyértelműen a jelenlegi kormánypárt, a Fidesz-KDNP 
pártszövetség érdekeit szolgálja. Az a választási rendszer, amelyben egy alig több mint 
40 százalékot elért pártnak, a képviselőjelöltje által elért eredménye után 
kétharmados többsége lehet a parlamentben, azt gondolom, abszolút nem arányos és 
abszolút nem igazságos. Ez az általunk megfogalmazott választójogi rendszer, ez az új 
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szabályozási keret arról szól - és kérem a tisztelt bizottságtól, a fideszes képviselőktől 
is, hogy ha van bátorságuk, akkor támogassák -, hogy minden választókerületben, 
minden olyan választási lehetőségben, ami egy választópolgár rendelkezésére áll, itt 
két döntésről beszélünk, lehetőséget kell biztosítani a választói akarat minél szélesebb 
körű érvényesülésére. Ez a választási rendszer, ez a keret ezt szolgálja leginkább. 

A részleteit, azt gondolom, a jogszabálytervezet tartalmazza, fognak majd 
képviselőtársaim is nyilván kiemelni olyan részleteket, amelyek ezt a célt szolgálják, 
az arányosság, az igazságosság és az átláthatóság célrendszerét. De szeretném 
kiemelni azt a szabályt, amely az egyéni választókerületek kialakításáról szól. Azt 
javasoljuk, hogy egy független testület döntsön arról, hogy a választókerületek hogy 
alakulnak és ennek a döntésnek legyen bírósági felülvizsgálati lehetősége. Azt 
javasoljuk, hogy ne csak a határon túli magyar választóknak, állampolgároknak 
legyen joguk levélben szavazni, hanem a lakcímmel rendelkező, de külföldön munkát 
végző magyar választópolgárok is levélben szavazhassanak. Követeljük, hogy 
szüntesse meg a parlament azt a diszkriminációt, hogy ma két magyar fiatal 
Londonban - az egyik Magyarországról származik, a másik Erdélyből - 
különféleképpen tud szavazni. Az egyik tud levélben szavazni, a másik pedig nem tud, 
neki vagy haza kell jönnie, vagy el kell mennie valamilyen külképviseletre. Követeljük, 
hogy ezt a diszkriminációt szüntesse meg a magyar parlament. 

Szeretném kiemelni azt a rendelkezést, amely a kamupártok kiszűréséről szól. 
Azoknak a pártoknak, amelyek nem érik el az 1 százalékot a pártlistára leadott 
szavazatok esetében, szükséges legyen visszafizetniük azt az állami támogatást, 
amelyet kapnak, hiszen közel egymilliárd forintnak, közpénznek a sorsa dőlt el így, 
amit nem tudott visszaszerezni a magyar költségvetés, mert a Fidesz érdekeit szolgáló 
kamupártok ezt a közpénzt természetesen benyelték. 

Szeretném kiemelni, hogy a határon túli magyar szavazatoknak az eredményét 
mi nem pártlistán és nem pártok támogatásában szeretnénk látni, hanem azt 
szeretnénk, ha a határon túli magyaroknak lenne képviselete a magyar 
Országgyűlésben. Az ő képviselőik a rájuk leadott szavazatok útján nyilván független, 
de mégis onnan származó képviselőként bent ülnek a parlamentben, így sokkal 
inkább tudják érvényesíteni a határon túl élő magyarok érdekeit, megjeleníteni a 
magyar döntéshozatalban, megjeleníteni a magyar parlamentben és nincsenek 
rákényszerítve arra a határon túliak, hogy az éppen aktuálisan működő propaganda 
alapján döntsék el, hogy melyik magyarországi pártra adják le a szavazatukat. Egy 
ilyen rendelkezést is tartalmaz ez a javaslatcsomag. 

Összességében, és tényleg nem elvéve a szót képviselőtársaimtól, azt szeretném 
elmondani a törvényjavaslatról, hogy a magyar választók érdekeit szolgálja, a határon 
túl élő választók érdekeit szolgálja és valóban megkérdőjelezhetetlenné és legitimmé 
teszi a parlament működését. Ez egy olyan választójogi rendszer, amely - még egyszer 
hangsúlyozom - átlátható, igazságos, arányos, amely alapján megválasztott parlament 
összetétele a valós választói akaratot tükrözi és nyilván így a döntéshozatal is 
elfogadható a társadalom, a magyar választópolgárok számára. Köszönöm szépen, és 
képviselőtársaim kiegészítenek majd. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Úgy látom, hogy Hadházy Ákos képviselőtársunk is 

előterjesztőként hozzá kíván szólni. (Dr. Répássy Róbert: Csak egy előterjesztő lehet! 
Minden előterjesztő hozzászól? És ha 35-en írják alá?) 

Dr. Hadházy Ákos szóbeli kiegészítése 

DR. HADHÁZY ÁKOS (LMP) előterjesztő: Köszönöm szépen, elnök úr. Amit 
szeretnék kiemelni, az az, hogy nagyon sokféle választási rendszer van a világon, 
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teljesen aránytalan, teljesen arányos. Nagyon sok mindenben különböznek ezek a 
választási rendszerek, mindig az a kérdés, hogy demokratikus-e az a választási 
rendszer vagy sem. Ezek közül mindegyik választási rendszer demokratikus, 
amelyikben a választáson résztvevő pártok megegyeztek, amelyben kialakult egy 
konszenzus. Ami ma Magyarországon van, az természetesen nem ilyen. Ez egy 
egypárti választási rendszer, ezt egyetlenegy párt diktálta. Tehát ez a választási 
rendszer, amely Magyarországon van, ez kimondható objektíven, egyértelműen nem 
demokratikus. 

A közelmúltban ünnepeltük az ’56-os forradalmat. Ezzel kapcsolatban 
rendkívül fontosnak tartom elmondani, hogy bár a forradalomhoz nyilvánvalóan 
nagyon sok minden vezetett, de az útnak egy nagyon fontos állomása volt, amikor 
1948-ban kommunista nyomásra megváltoztatták a választási eljárást. Akkor is úgy 
változtatták meg a választási eljárást, hogy az egyetlenegy pártnak volt megfelelő. A 
B-listázásra emlékeztetném a kollégákat. A B-listázásnak az volt az eredménye, hogy 
500 ezer magyar embert gyakorlatilag kizártak a szavazásból. Ez a B-lista megtörtént. 
Ezt önök is megtették, amikor ezt a választási rendszert bevezették, hiszen a 
külföldön dolgozó, de magyar lakcímmel rendelkező magyar állampolgárok 
szavazását gyakorlatilag lehetetlenné tették, ezzel több százezer embert kizárva a 
választásból. Még egyszer mondom: természetesen nem szeretnénk forradalmat, de 
fontos felhívni a figyelmet arra, hogy ha egy olyan választási rendszer van, amely sok 
százezer embert kirekeszt a szavazásból, az elvezethet nagyon komoly válságokhoz is 
egy országban. 

Fel kell hívni a jelenlegi helyzetben a figyelmet arra, hogy halott emberek is 
szavazhatnak. Önök ki fogják küldeni a honosított állampolgároknak akkor is a 
választási cédulákat, ha azok az emberek már elhunytak és nem is az a legnagyobb baj 
ezzel, hogy ezen emberek helyett valaki szavazhat, hanem az, hogy nem fogjuk tudni, 
mennyi a száz százalék, mennyi a jogosultak száma. Nagyon nehéz lesz, képtelenség 
lesz a választáson megmondani, hogy miből számítják a végeredményt. Innentől 
kezdve pedig egy olyan választás előtt állunk, amelyről már most lehet tudni, hogy 
nem lesz szabályos, nem lesz tisztességes. 

Rendkívül érdekes és kérdés számomra, hogy miért támogatja egyébként a 
kormány azt a javaslatunkat, hogy az egy százalék alatti pártok elszámoltatása jóval 
erősebb legyen. Ezt tartalmazza ez a javaslat is. Az a gyalázat, hogy az összes többi 
javaslattal önök nem fognak foglalkozni nagy valószínűséggel. Nagyon tartok attól, 
hogy ezt a közös javaslatot önök nem fogják napirendre venni. 

Még egy dolgot kiemelnék: nemcsak a választójogi törvény az, amely 
tisztességtelenné tehet egy választást. Onnan is tudjuk, hogy a következő választás 
tisztességtelen lehet, hogy önök sok tízmilliárd forintból végzik a 
kormánypropagandát, amíg az ellenzék számára ennek töredéke áll rendelkezésre. Az 
ellenzéknek igaza van, és emiatt vagyunk még versenyben, mert igazunk van, viszont 
nincs több tízmilliárd forintunk a propaganda folytatására, ahogy önök teszik. 
Köszönöm szépen. 

Hozzászólások 

ELNÖK: Megnyitom a javaslat vitáját, de mielőtt megadnám a szót 
képviselőtársaimnak, muszáj megállapítanom, hogy a jelenleg hatályos választási 
törvény semmiképpen nem hasonlítható össze a kommunista diktatúra választási 
törvényével. Ez nyilvánvaló. A másik az, hogy az arányosság és az igazságosság 
tekintetében úgy hazai, mint nemzetközi szervezetek keresztbe-kasul átvizsgálták a 
jelenleg hatályos választási törvényünket és ilyen negatív dolgokat, amelyeket önök, 
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mint előterjesztők említettek, senki nem állapított meg. Sőt éppen azt állapították 
meg, hogy arányos és igazságos. Köszönöm szépen. 

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

törvényjavaslat elfogadása esetén több tekintetben visszalépéssel szembesülnénk. 
(Dr. Staudt Gábor: Fidesz-mandátumban!) Egyrészt növeli a képviselők létszámát, a 
jelenlegi 199 helyett 222-re növeli a létszámot, ami egyébként több mint 10 százalékos 
emelkedés.  

A javaslat nem felel meg az Alaptörvény 2. cikk (1) bekezdésének, ugyanis a 
Nemzeti Választási Bizottsággal javasolná megállapíttatni a választókörzeteket, 
azonban általános, mindenkire kötelező magatartási szabályt csak jogszabály 
határozhat meg, egyébként az Alaptörvény szerint a választásra vonatkozó 
szabályokat sarkalatos törvényben kell meghatározni. Az önök javaslata rosszabb e 
tekintetben, mint az 1989-es választási törvény, mert ott legalább minisztertanácsi 
rendeletben történt a választókörzetek meghatározása. Ez volt egyébként, még a 
2010-es választások is e szerint mentek le. A 2014-es választásra hoztuk be ezt a 
szabályt, hogy a választójogi törvény melléklete tartalmazta a választókerületek 
pontos meghatározását.  

Másrészt komoly jogbizonytalanságot teremtene, hogy a kihirdetést követő 8. 
nap hatályba lépne, tehát a 2018 áprilisában vagy májusában tartandó választást is e 
szerint kellene megtartani. Önök által is bizonyára ismert, hogy a Velencei Bizottság 
álláspontja szerint a választást megelőző egy évben a választásra vonatkozó lényeges 
szabályon nem szabad módosítani, mert erre kellő felkészülési… (Dr. Bárándy 
Gergely: Holnap fogunk módosítani!) Mondom: lényeges szabály! (Nagy zaj. – Dr. 
Bárándy Gergely: Miért, az lényegtelen? Az egy százalék lényegtelen? – Dr. 
Répássy Róbert: Az, lényegtelen ehhez képest!) Abban egyébként talán egyet lehetne 
érteni, de erről holnap szavazunk, ha jól emlékszem, hogy bizonyos kamupártoknak, 
akik nem érik el az 1 százalékot… (Dr. Répássy Róbert: És az nem választási törvény, 
hanem külön törvény!) Igen, az a pártfinanszírozási törvény, de mindegy. Tehát 
abban egyetértünk, hogy aki nem éri el az 1 százalékot, annak az állami támogatást 
vissza kelljen fizetni, de holnap 10 óra körül az álláspontjukat erre vonatkozóan az 
előterjesztő képviselőtársaim kifejezhetik. 

Tehát több tekintetben visszalépés lenne. De ha már választási rendszereket 
nézünk, a briteknek az egyik legrégebbi a választójoguk, és ott csak egyéni körzetek 
vannak. Csak kizárólag egyéni körzetek, mégsem mondta senki, hogy a brit választási 
rendszer ne lenne demokratikus. Ismertek az olyan választási rendszerek, ahol csak 
egyéni körzetek vannak, olyan választórendszerek is ismertek, ahol csak pártlista van. 
Magyarországon kialakult gyakorlata van az egyéni körzeteknek. Hozzáteszem, a 
választópolgárok igen gyakran keresik is, hogy az ő lakóhelyük szerint ki az egyéni 
képviselő és fordulnak hozzá. Nálunk vegyes rendszer van. Szerintem egyébként jól 
működik, biztosítja a kormányozhatóságot. Magyarországon az elmúlt 27 évben, 
mondhatnánk úgy is, hogy az elmúlt hét választás során, még nem alakult ki olyan 
helyzet, hogy ne lehetett volna kormányt alakítani például. Ez is egy döntő szempont. 

Az önök javaslata mindezt nem biztosítaná, úgyhogy nem javaslom 
tárgysorozatba venni. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen, alelnök úr. Közben láttam, hogy Szabó Timea 

képviselő asszony jelentkezett, mert felszólalna, azonban most a javaslat 
vitaszakaszában vagyunk, így a zárszónál tudom megadni képviselő asszonynak a 
szót. Köszönöm szépen. 
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Staudt Gábor alelnök úr. 
 
DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen, elnök 

úr. Néhány gondolatot szeretnék kiemelni, mert Apáti István képviselőtársam is 
hozzá fog szólni a témához. 

Nagyon sok minden elhangzott. Én azt álságos érvelésnek tartom, hogy ha egy 
teljes konszenzussal megvalósuló választójogirendszer-korrekció megvalósulna 
Magyarországon, akkor azzal szemben bárkinek, bármely szervezetnek kifogása 
lenne. Nyilvánvalóan főleg az önkényes, vagy nem a társadalom és a politika egészét 
élvező javaslatok esetén beszélhetünk arról, hogy ez különösen vitatott lehet. Tehát 
abban az esetben, ha bizonyos főbb pontokat sikerülne meghatározni és azokat 
módosítani, akkor nem gondolom, hogy külső támadásokat kapnánk. Való igaz, hogy 
vannak a magyarnál aránytalanabb rendszerek, de arányosabbak is. Azt gondolom, 
hogy Magyarország és az elmúlt hét év tapasztalatát látva a magyar közállapotok egy 
arányosabb rendszert megérdemelnének. Pozitívabb irányba tudna elindulni a 
politikai közbeszéd, és most már nemcsak a politikai közbeszéd, hanem a jogállami 
berendezkedés megtartása is abba az irányba hatna, hogy ez egy pozitív változás 
lenne. Hogy aztán ez milyen visszalépést jelentene? Szerintem maximum csak a 
Fidesz-KDNP-mandátumok számában jelentene visszalépést.  

Tehát az előttünk fekvő javaslatok java része támogatható. Hozzáteszem, hogy 
nem mindennel értünk egyet, ami ebben a javaslatban van, de a tárgysorozatba 
vétellel természetesen egyetértünk. Egy parlamenti vitában, módosító javaslatokkal 
ezeket le lehetne csatározni, és, gondolom, a Fidesz-KDNP részéről is az elfogadható 
javaslatok beemelésre kerülhetnének. Tehát ne tegyünk le arról, hogy a Fidesz-
KDNP-nek nem lehetnek előremutató javaslatai, lehet, hogy megszállja őket a 
Szentlélek és azt gondolják, hogy igen, egy jó választási rendszer érdekében akár 
változtatásokra is hajlandóak.  

Egy-két dolgot kiemelnék még. Ami a levélszavazást illeti, a ma fennálló 
kettősség nagyon veszélyes. Többször elhangzott példaként, hogy ha Londonban 
dolgozik egy budapesti fiatal és mondjuk egy kolozsvári fiatal, akkor az egyik levélben 
tud szavazni, a másiknak meg el kell mennie, végig kell állnia azt a sort, ami ilyenkor 
ki szokott alakulni a nagykövetségen. Vagy ha nem is Londonban él, hanem például 
Észak-Angliában, akkor órákat kell utaznia, nagyon komoly pénzekért meg kell 
vásárolnia a vonatjegyét, vagy kifizetnie a benzinköltséget. Ez nagyban megnehezíti 
pont azoknak a szavazását, akik valószínűleg már a lábukkal szavaztak, amikor 
elmentek és nem feltétlenül a kormányt támogatták volna. 

Mi egyébként az e-szavazás bevezetését támogatnánk. Ezt a vitában 
elmondanánk, ha erre lehetőségünk lenne. Azt gondolom, hogy az informatikai 
rendszer és a nyugati tapasztalatok, illetve nemcsak Nyugaton, hanem a világban 
jelentkező tapasztalatok nagyságrendekkel biztonságosabbá tesznek egy e-szavazást, 
mint egy levélben való tíz évre szóló regisztrációt és bárki által beikszelhető opciót. 

Még egy gondolat engedjenek meg a választókerületek megállapításával 
kapcsolatban. Itt lehet vitatkozni, hogy a minisztertanácsi rendelet vagy a Kubatov-
lista volt a biztosabb és a magyar nemzet számára kiegyensúlyozottabb jogforrás. De 
az, ahogy a Fidesz-KDNP a választókerületeket megállapította, gyalázat volt, és ebben 
egyébként nemzetközi kritikákat kaptak, ha emlékeznek. Ha valamiből, ebből nem 
tudnak kibújni. Úgyhogy azt gondolom, a magyar demokráciának is jót tenne, ha ez a 
javaslat tárgysorozatba kerülne és akkor meg tudnánk vitatni részletesen is ezeket a 
témákat. Köszönöm. 

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

Látszólag egy új választójogi törvényről tárgyal a bizottság, valójában azonban ez egy 
színjáték. (Dr. Apáti István: Na!) Ugyanis az előterjesztő pártok a várható választási 
vereségük magyarázatát készítik elő. (Bangóné Borbély Ildikó: Ne legyünk ilyenek!) 
Azt készítik elő, hogy mivel fogják magyarázni, hogy elveszítették a választást. Azzal 
fogják magyarázni, hogy ez egy illegitim, nem igazságos választási rendszer. (Dr. 
Bárándy Gergely: Az, így van!) Ezt készítik elő, tisztelt bizottság. Ezt készítik elő. 
Ugyanis az egy teljesen átlátszó blöff, hogy csak az arányos választási rendszer az 
igazságos. Ez egy teljesen átlátszó blöff, a világban számos ország van, akinek nem 
arányos választási rendszere van, hanem többségi választási rendszere egyéni 
választókerületekkel, a győztes mindent visz alapon, főleg az angolszász országokra 
jellemző választási rendszerük van ezeknek az országoknak. 

Ki kérdőjelezné meg az Egyesült Államok vagy mondjuk Nagy-Britannia 
választási rendszerét azon az alapon, hogy nem arányos, nem pártlistás választás van? 
Kérem szépen, az Egyesült Államok parlamentjében a kis pártok vajon hány 
mandátumot szoktak szerezni, tisztelt bizottság? Hány mandátumot szereznek az 
Egyesült Államokban? Vajon melyik az az ország a világon, ahol előfordulhat, hogy a 
szavazatok kisebbségével választják meg az elnököt? Tehát kevesebb szavazatot kap 
az elnökjelölt, aki végül elnök lesz, mint a riválisa. Hát, az Egyesült Államok! Ki 
mondaná azt az Egyesült Államokról, hogy ott nem igazságos és nem tudom, milyen, 
illegitim a választási rendszer? 

Tisztelt Bizottság! (Dr. Staudt Gábor: De ott vannak fékek!) Tehát az egy 
átlátszó blöff, hogy csak az arányos választási rendszer igazságos. Egyébként a magyar 
nem is többségi választási rendszer, hanem vegyes választási rendszer. Ezt mindenki 
tudja, aki kicsit foglalkozott vele, hogy 1990 óta lényegében változatlanul listás és 
egyéni mandátumokból áll a parlament, azaz arányos és többségi elven választott 
képviselők együtt ülnek a parlamentben. Ez így van, 1990 óta ez a helyzet. Csak egy 
zárójeles megjegyzés, hogy a Magyar Szocialista Párt részvételét ebben a koalícióban, 
amit most előadnak, erőteljesen megkérdőjelezi, hogy amikor kétharmaduk volt, 
amikor ők kétharmados többségben kormányozták Magyarországot és volt a 
törvényhozásban arra lehetőségük, hogy megváltoztassák a választási rendszert, 
akkor sem akartak arányos választást bevezetni. Én nem emlékszem rá, arra biztosan 
nem, hogy ilyen törvényt elfogadtak volna, de hogy beterjesztettek-e vajon olyan 
törvényt, amiben tiszta listás arányos választás volt, ilyenre sem emlékszem, 
szerintem nem volt ilyen. Tehát, tisztelt bizottság, a Magyar Szocialista Párt hirtelen 
jött vonzalmát az arányos választásokhoz, sajnos csak annak lehet betudni, hogy 
jelenleg 5 százalékon áll a párt, és ezért vonzódik az arányos választásokhoz. 

Tisztelt Bizottság! Tehát 1990 óta vegyes választási rendszerben választják a 
magyar képviselőket. Ezen a 2014-ben alkalmazott új választási törvény egyetlenegy 
ponton változtatott, hogy nem kétfordulós a választás. Relatív többséggel lehet az első 
fordulóban az egyéni választókerületekben megválasztani a képviselőt. Ez az egy 
lényeges változás van. Persze, vannak még más változások, de ez az egy lényeges 
változás van. Egyébként továbbra is vegyes összetételű az Országgyűlés, listás és 
egyéni képviselőkből áll. 

Még egyet szeretnék önöknek mondani. Önök azt mondják, hogy ez az új 
választási rendszer igazságtalan, gyakorlatilag a legitimitását is kétségbe vonják. 
Tisztelt képviselőtársaim, miért van az, hogy 2010-ben a régi választási rendszer 
alapján az ellenzék 2 egyéni körzetet tudott nyerni, tehát 176 egyéni 
választókerületből 2-t tudott nyerni a régi választási rendszerben és az új választási 
törvény alapján, amely jelenleg is hatályos, 106 körzetből 10-et tudott nyerni az 
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ellenzék? Vajon akkor kinek az érdekeit szolgálja ez a választási rendszer? (Dr. Staudt 
Gábor: Egyre népszerűtlenebbek vagytok, ez azért van.) Kinek az érdekeit? 
Ráadásul azóta volt két időközi választás, itt is van az egyik nyertese az időközi 
választásnak. Mindkét időközi választáson ellenzéki vagy független képviselő nyert, 
nem kormánypárti. (Dr. Apáti István: Három!) Mindezek azt bizonyítják, hogy ez a 
választási rendszer nemhogy igazságtalan lenne, de esélyt ad az ellenzéknek arra, 
hogy nyerjen. 

Még egy apróság! Önök is tudják, hogy ez kétharmados kérdés. Ha önök valaha 
még meg akarják változtatni a közjogi rendszert Magyarországon, ahhoz csak a 
jelenlegi választási rendszerben tudnak kétharmadot szerezni. Arányos választási 
rendszerben nehezen hiszem, hogy kétharmadot tudnának szerezni, mindenesetre a 
jelenleginél sokkal nehezebben fognak kétharmadot szerezni. Tehát önöknek a 
legnagyobb érdeke az, hogy fennmaradjon ez a választási rendszer, mert ahogyan az 
előbb fogalmazott az egyik előterjesztő, 40 százalékkal el lehet érni azt a közjogi 
többséget, amely szükséges ahhoz, hogy megváltoztassák a rendszert. Tehát a feladat 
adott önöknek: azt a bizonyos 40 százalékot kellene elérni a választásokon. Nem 
kétharmadot, mert az arányos rendszerben közel kétharmadot, de legalábbis több 
mint 60 százalékot kéne elérniük ahhoz, hogy alkotmányos kérdéseket meg tudjanak 
változtatni. 

Tisztelt Bizottság! Az első állításom az, hogy ez a javaslat egy színjáték. A másik 
állításom az, hogy ugyanabban a választási rendszerben választunk több mint 
negyedszázada Magyarországon, mert lényegében ugyanaz a választási rendszer van, 
a vegyes választási rendszer. A harmadik állításom pedig, hogy az ellenzék a saját 
érdekei ellen javasol most olyan választási rendszert… (Dr. Staudt Gábor: Akkor el 
kell fogadni!) Saját érdekei ellen javasol, mert valójában a saját érdekei azok 
lennének állítólag, hogy ők meg akarnak változtatni közjogi kérdéseket. Márpedig 
közjogi kérdésekhez kétharmados többség kell. Köszönöm szépen a szót. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Bárándy Gergely képviselőtársunknak adom meg a 

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

Nem leszek most rövid, mert sok mindenre kell reagálni. Kezdeném azzal, Répássy 
képviselő úr, hogy ha saját érdekeink ellen valónak tartja, akkor annál inkább 
szavazza meg, legyen szíves, a tárgysorozatba vételt. Mert akkor ezek szerint ez a 
javaslat az önök érdekének megfelelő. 

A másik, hogy van az alkotmányos felfogásunkban egy baromi nagy különbség. 
Hogy mi hiszünk a konszenzusban. Nem az erőpolitizálásban hiszünk. Hiszünk 
abban, hogy egy alkotmányos rendszert úgy kell megváltoztatni, hogy az nem egy párt 
akaratából történik, hanem konszenzuson alapul. Éppen ezért nem feltétlenül 
szeretnénk kétharmadot szerezni és nem feltétlenül szeretnénk azt, hogy 
kétharmaddal majd utána erőből mi mondjuk meg azt, ami a baloldal igényének 
megfelelő, hanem úgy gondoljuk, hogy kompromisszummal és konszenzussal kell 
megalkotni új alkotmányt, megalkotni választójogi törvényeket és más kétharmados 
támogatottságot igénylő törvényeket. Éppen ezért vezette be, csak ha már itt tartunk, 
Répássy képviselő úr, azt az önkorlátozást az MSZP-SZDSZ-kormány annak idején, 
amelynek megvolt a kétharmados támogatottsága, hogy az alkotmánykoncepciót 
négyötödös többséggel kell elfogadni, mert igenis akkor legyen új alkotmánya az 
országnak, ha abban konszenzus van kormánypártok és ellenzék között. (Dr. Vas 
Imre: Nem is lett!) Abban az esetben, ha nincs konszenzus, ne is legyen.  
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Az, hogy önök egyébként hihetetlen destruktív magatartást folytatnak, mióta a 
pártjuk megalakult, önöket minősíti és nem azt a felfogást, amit mi ebben 
képviselünk. (Dr. Répássy Róbert: Öt százalékotok van!)  

Elhangzott, hogy egyébként miért tíz körzetet nyertünk az elmúlt választáson 
és miért csak kettőt 2010-ben. Azért, képviselő úr, mert 600 ezer szavazót önök 
elveszítettek. Ha a régi rendszerben történt volna a választás, szeretném mondani az 
ön átlátszó és meglehetősen csúsztatós érvére, akkor nem tízet nyerünk, hanem ennél 
lényegesen többet a 2014-es választáson. Azért nyertünk csak 10-et, annak ellenére, 
hogy önök 600 ezer szavazót veszítettek, mert önök átírták a választási rendszert. Így 
tessék ezt értékelni és nem pedig úgy, ahogy ön ezt elmondta.  

Gondolom, észrevette, képviselő úr - és ez valamiféle nyelvbotlás volt az ön 
részéről, nem feltételezem, hogy ne olvasta volna el, hiszen felkészült képviselőnek 
tartom önt, Répássy képviselő úr -, hogy ez nem tisztán listás rendszer, amit be 
kívánunk vezetni, hanem ugyanolyan vegyes rendszer, mint ami most van, és 
ugyanúgy vegyes rendszer, mint ami 1990-től Magyarországon létezik. Legitim kérdés 
az, hogy legyen listás választási rendszer vagy vegyes. Az a hét ellenzéki párt, amely 
ezt a javaslatot kidolgozta, abban állapodott meg, hogy maradjon a vegyes választási 
rendszer. (Dr. Staudt Gábor elhagyja a termet.) Erre teszünk tehát javaslatot. Az az 
érv, amit ön mondott tehát, nagyon könnyen annulálható azzal, amit most 
elmondtam.  

Képviselő úr, az, hogy ön összehasonlítja az angolszász rendszert a magyarral, 
az nem egy jogászi gondolkodásra vall. A common law-rendszert összehasonlítani a 
kontinentális jogrendszerrel, az elképesztő tévedésre vall, képviselőtársam. Óriásira. 
Szeretném megkérdezni, hogy az Egyesült Államokban, amit példaként hozott, tud-e 
olyat mondani, mert tudomásom szerint erre néhány száz éve nem került sor, hogy 
egy párt új alkotmányt fogadott volna el. Tudja, ez azért van, mert egészen más a 
rendszerük. Tökéletesen más. A kettő nem hasonlítható össze. Kevés ez a bizottsági 
ülés, hogy elmeséljem önnek, mi a különbség a kettő között, de talán még ön is 
emlékszik rá a tanulmányaiból. (Dr. Répássy Róbert: De ennek semmi köze ehhez!) 
Semmi köze ahhoz, hogy milyen választási rendszer van, hogy common law-
rendszerben működik valami vagy kontinentális jogrendszerben? (Dr. Répássy 
Róbert: Semmi! Nem, nem!) Ne haragudjon, képviselő úr, azt gondolom, erre inkább 
nem válaszolok, mert sértő lenne az ön számára. 

A probléma az ezzel a választási rendszerrel, hogy minden eleme a Fidesznek 
kedvez. Minden eleme. Szeretném mondani, hogy nem a legnagyobb, a mindenkori 
legnagyobb pártnak, hanem konkrétan a Fidesznek. Nem, helyesbítek: a fele 
körülbelül a mindenkori legnagyobb pártnak és fele konkrétan a Fidesznek. Választási 
szakértők ezt egész egyértelműen kimutatták, még a Századvég is. Még a Századvég is. 
Csak ő leírja, hogy szerinte ez jó egyébként. Szerinte az, hogy ennyire aránytalan, 
azért jó, mert igazolta, bizonyította azt a várakozást, amely szerint stabil 
kormánytöbbség jön létre. Igen, ez igaz. De egyébként az aránytalanságát, azt, hogy az 
elemei a Fidesznek kedveznek, ezt még a Századvég sem tagadja, képviselőtársaim!  

Emlékszünk a választási eljárási törvény vitájára, hogy az hogy történt, csak ha 
már a konszenzusról szót ejtünk? Hétórás vita volt. Hétórás vita! És mikor volt a 
vezérszónok után az első kormánypárti megszólaló, beleértve egyébként a kormány 
képviselőjét is? Hét óra elteltével. Amikor az államtitkár asszony azt hitte, mert 
ennyit értett a feladatához, hogy övé a zárszó. Aztán kiderült, hogy mivel képviselői 
önálló indítvány, az előterjesztőé a zárszó és ezért azt a kirohanását, aminek semmi 
köze nem volt a szakmához meg az érdemi vitához, ami arról szólt, hogy legyalázta az 
ellenzéki frakciókat, azt a fejére lehetett olvasni. Ez volt az érdemi vita a 
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kormánypártok részéről a választási eljárási törvény vitájában. Csak jó, ha 
emlékszünk rá. (Dr. Staudt Gábor visszajön a terembe.) 

Tisztelt képviselőtársaim, szeretnék önöknek idézni néhány dolgot. Már csak 
azért, mert Vejkey elnök úr is azt mondta, hogy nemzetközi szinten sem vitatták, hogy 
arányos és igazságos ez a rendszer. Répássy képviselő úr is erre utalt. Talán az EBESZ 
választási megfigyelő misszióját önök sem tartják sem az ellenzékhez köthető 
szervezetnek, sem pedig Soros-szervezetnek. Legalábbis velük kapcsolatban még nem 
hallottam ezt a jelzőt (Dr. Staudt Gábor: Majd most!), de lehet, hogy miután 
felolvasom, miket mondtak, ezek után majd ők is Soros-szervezet lesznek. Talán ez az 
EBESZ választási megfigyelő misszió, az EBESZ ODIHR misszió még önöknek is 
viszonylag hiteles. Szeretném akkor mondani, hogy miket mondtak az önök választási 
rendszeréről. 

„A választási eljárást is érintő közjogi átalakítás aláásta a fékek és ellensúlyok 
rendszerét. Nem volt biztosított a választási szervek pártatlansága.” Az EBESZ 
misszió külön kiemelte, hogy „a Nemzeti Választási Bizottság tagjai számának 
növelésével eljárásmódja is megváltozott, mindinkább megfigyelhető volt, hogy egyes 
határozatokról pártérdekek szerint, semmint jogi érvek alapján döntöttek.” Az EBESZ 
az NVB eljárást aggályosnak minősítette. „A választókerületi határok meghúzása - 
amiről itt egyébként sok szó esett -, írja az EBESZ, önkényesen történt, nélkülözte az 
átláthatóságot, a függetlenséget és a konzultációt. Azzal, hogy a magyarországi 
lakhely lététől függően a jogszabályok és az eljárások nem azonos rendszert 
alkalmaznak a külföldön tartózkodó szavazópolgárokra vonatkozóan, megsértették az 
egyenlő választójogra vonatkozó kötelezettséget. Mindez a kormánypártoknak hozott 
százezer szavazatot és megkímélte őket legalább ennyi ellenszavazattól” – mondja az 
EBESZ. Szintén az EBESZ mondja a következőt: „Választási időszakban a 
kereskedelmi médiára vonatkozó szabályokat úgy alakították, hogy ott nem jelentek 
meg a pártok választási hirdetései. A kormánypártok azonban ezt könnyen 
kijátszották úgy, hogy kormányzati hirdetésként árasztották el a kereskedelmi 
televíziókat azonos tartalmú hirdetésekkel, mint amelyeket máshol a kormánypártok 
használtak. Így ráadásul a kampánykiadások részét nem képező módon, állami 
forrásból tudtak kampányt finanszírozni ott, ahol az ellenzéknek megtiltották azt.” 

 
ELNÖK: Képviselőtársam! (Dr. Bárándy Gergely: Igen, elnök úr!) Nyilván az 

EBESZ jelentését valamennyien ismerjük. Ugyanígy fel lehetne olvasni a Velencei 
Bizottság jelentését is, amely pedig egyetértett ezzel és ennek szinte pont az 
ellenkezőjét fogalmazta meg, pedig a Velencei Bizottság sem minősíthető elfogultnak. 
Tehát ezt meccselje le egymással az EBESZ és a Velencei Bizottság. Az lenne a 
kérésem képviselő úrhoz, hogy térjen vissza a napirendi pontunk tárgyához. 
Köszönöm szépen. 

 
DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP): Elnök úr, természetesen nem bírálom az 

ülésvezetését. Persze elgondolkodtam azon, hogy ez mennyiben tér el a tárgyunktól, 
mert ez a választásról szól és a törvény is a választójogról szól. Ráadásul a 2010-es 
választásról és azt a választási rendszert minősíti, amit mi szeretnénk megváltoztatni. 
Mindösszesen azért tartottam ezt szükségesnek idézni - és természetesen szívesen 
eltekintek a másik, körülbelül kétoldalnyi vélemény ismertetésétől, amely még a 
kamupártokról és a győzteskompenzációról szól, és számos más esetről, külön 
nevesítve egyébként a CÖF-öt, a Civil Összefogás Fórumot -, mert úgy láttam, hogy 
önök nem ismerik ezt az álláspontot vagy véleményt. Ha önök azt mondják 
képviselőtársaim, hogy a nemzetközi szervezetek arányosnak és igazságosnak találták 
ezt a választójogi rendszert, akkor, azt gondolom, ezt a jelentést önök nem ismerik. 
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Ezért gondoltam, hogy ismertetem önökkel. De ha ismerik, megnyugvással tölt el, 
mert akkor azt is tudják, hogy amiket felolvastam, azon kívül még milyen rendkívül 
súlyos problémákat jelzett az EBESZ megfigyelő delegációja. 

Szeretném még azt is elmondani, tisztelt képviselőtársaim, hogy az összes 
elemzés azt mutatja, hogy lényegesen aránytalanabbá vált a választási rendszer, mint 
amilyen volt eddig. Ha megnézik a politikai elemzők munkáit, akkor ezt pontosan 
fogják látni. 

De szeretnék utalni arra is, ha már itt nemzetközi szervezetekkel dobálózunk... 
Egyébként zárójelben mondom, elnök úr, hogy a Velencei Bizottságnak sem az volt az 
álláspontja, hogy ez a rendszer úgy jó, ahogy van. A Velencei Bizottság nyilvánvalóan 
egy lényegesen szűkebb körben tudja vizsgálni a választójogi törvényt és magát a 
választás mikéntjét, mint egy EBESZ-misszió, és a Velencei Bizottság sem arról 
számolt be, hogy itt minden rendben lenne. De idézhetnék mást. A Freedom House-
ról önök már elsütötték, hogy Soros-szervezet? Csak hogy tudjam, mert nem 
emlékszem rá, hogy melyik. (Szabó Timea: Persze, már évekkel ezelőtt!) Jó, nem 
tudom. Mindenesetre azt írja az Európáról és Eurázsiáról szóló átfogó jelentésében, 
hogy jórészt a választási rendszer változásai miatt csökkent a demokrácia szintje 
Magyarországon. Itt fordított a pontozás, 2011-ben még 1,75 pontszámmal szerepelt 
Magyarország, 2,75-re sikerült ezt rontani. Aztán megnézhetünk még számos elemet 
benne, de még egyszer mondom, tisztelt képviselőtársaim, a dolog lényege az, hogy 
kifejezetten úgy írták meg ezt a választási rendszert, hogy az önök számára, nem a 
legnagyobb párt számára, hanem az önök számára, mint Fidesz számára előnyös. 

Ez a javaslat azt célozza, hogy egy tisztességes választási rendszer legyen 
Magyarországon. Tudják, mit, képviselőtársaim? Önök benyújthatnak egy olyan 
módosító javaslatot ehhez, hogy ez 2022-től legyen érvényes és ne ’18-tól. Ha 
önöknek ez az egy aggálya van ezzel kapcsolatban, hogy ennyi idővel nem lehet a 
választások előtt módosítani, akkor nyújtsanak be ilyen javaslatot, meg fogjuk 
tárgyalni, hogy ez ne most, hanem ’22-től legyen érvényes. De én úgy hiszem, hogy 
ami ebben szerepel, az egy kifejezetten előremutató és jó változás.  

Legutoljára, elnök úr, engedjen meg még egy rövid gondolatot a képviselők 
számának növelésével kapcsolatban. Szerintem Magyarországnak nem az a 
legnagyobb problémája, hogy 170 képviselő van, vagy 200, vagy 220. Már csak azért 
sem, mert lehet, hogy ez nekünk érdekes, de a választópolgárt baromira nem érdekli, 
hogy hány van. Tudja, képviselő úr, mi érdekli e tekintetben? Hogy mennyibe kerül a 
parlament. Hogy neki mennyi pénzébe kerül. Az érdekli. Szeretném mondani, hogy 
386 képviselővel a parlament költségvetése kevesebb volt, kevesebbe került az 
adófizetőknek, mint most 199. Ma többet fizetnek a parlamentért. Önök szerint nem 
ez az izgalmas? Nem az az érdekes? Az az érdekes, hogy most 200 vagy 220 képviselő 
ül itt, vagy az, hogy ez mennyibe kerül az államnak? És itt még mindig nem jutunk el 
az általános szép jogelvekig és alkotmányossági kérdésekig, csak simán a nominális 
kérdésekig.  

Végezetül egyetlen javaslatom lenne. Ha önök spórolni szeretnének, akkor le 
kéne építeni néhány kormánybiztost, államtitkárt, helyettes államtitkárt. Én még 
olyan országot nem nagyon láttam, legalábbis ami a demokratikus országokat illeti, 
ahol az állami vezetők, azaz a végrehajtó hatalom létszáma - még egyszer mondom, itt 
nem az adminisztrációról beszélek - magasabb, mint a népképviselet száma. Több 
mint 200 állami vezető van. Több mint kétszáz! És nincs 200 képviselő. Hát, ez az 
igazi probléma, képviselőtársaim! Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Apáti István képviselőtársunknak adom meg a szót. 
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DR. APÁTI ISTVÁN (Jobbik): Köszönöm a szót, elnök úr. Először is arra 
szeretnék rávilágítani, hogy érdekes az önök viszonyulása a nemzetközi 
szervezetekhez és ezen szervezetek jelentéseihez, véleményeihez. Ugyanis ha ezek a 
vélemények önökre nézve kedvezőek, akkor azt jó példaként lobogtatják, akár a 
választási rendszerről szóló jelentést, akár a különböző hitelminősítő szervezetek 
jelentését, ha pedig kedvezőtlen, azt vagy elhallgatják, vagy olyankor azt mondják, 
nehogy már külföldről mondják meg, meg honnan tudnák külföldről eldönteni, hogy 
milyen a magyar gazdaság vagy éppen a magyar választási rendszer állapota, helyzete. 
Ez meglehetősen álságos. A hitelminősítők esetében is ezt láttuk. Négy-öt évvel 
ezelőtt, amikor folyamatosan jöttek a negatív minősítések, akkor visszautasították 
ezeket a jelentéseket, most amikor megjelenik néhány pozitív jelentés is, akkor pedig 
óriási sikerként említik, és na, ugye, mi megmondtuk, látjátok, már ők is ezt mondják 
jelleggel kürtölik szerte a médiában. Ugyanez a helyzet ezzel a választási rendszerrel 
is, amikor nagy nehezen esetleg részben valami pozitívumot is mondanak róla, akkor 
nem baj, hogy nemzetközi, akkor nem baj, hogy nem valamilyen nemzeti szervezet, 
akkor álságos, kétszínű módon próbálnak erre hivatkozni. Ezt csak felvezetésként 
tartottam fontosnak elmondani.  

Az egyik probléma a teljesség igénye nélkül az egyéni és listás mandátumok 
aránya. Értem, hogy 2010 és ’14 óta megnőtt az önök önbizalma ilyen hihetetlen 
médiafölény és anyagi aránytalanság birtokában, de azért legyenek szívesek 
visszagondolni 1994-re, amikor majdnem kiestek a parlamentből, akkor nem 
erőltették annyira az önök megnyilatkozói meg vezetői, hogy az egyéni mandátumok 
arányával kellene eltolni a választási rendszert. 2002 környékén se nagyon láttunk 
ilyet és 2006-ban sem nagyon láttunk ilyet. Ezt csak azért mondom, mert régóta csípi 
a szememet, nem azt mondom, hogy önök közül mindenki, de elég sokan a Fidesz-
KDNP képviselői közül, mint az ezüsthátú hímek a kongói hegyekben döngetik a 
mellüket… (Dr. Budai Gyula: Hogy?) Budai Gyulának javaslom a National 
Geographic csatorna gyakori megtekintését (Derültség. – Szabó Timea 
közbeszólása.) és akkor fogja érteni, miről beszélek. Akkor megismétlem. Azt hiszem, 
világos, hogy ők egyéni képviselőként ülnek itt. Erre csak akkor lehetnek büszkék, ha 
úgy szereztek egyéni mandátumot, hogy több szavazatot kaptak az adott körzetben, 
mint ahány választópolgár ugyanabban a körzetben a Fidesz-KDNP listájára 
szavazott.  

Véleményem szerint egy képviselőjelöltnek, legyen az ellenzéki, vagy 
kormánypárti, legyen az győztes vagy második, harmadik vagy negyedik helyen 
végzett, a valódi megítélését sokkal jobban mutatja, hogy ő egyéni jelöltként a saját 
pártjához képest milyen eredményt ért el. Ugyanis ha adott a közhangulat, mint 
például 2010-ben döntően a gyalázatos balliberális kormányzat és Gyurcsány Ferenc 
ámokfutása miatt, aki nemcsak a nemzetnek, hanem a saját pártjának is egyébként 
nagy károkat okozott… Ha az nem lett volna, akkor nem állt volna elő az a helyzet, 
hogy a seprőnyél is bekerült volna a parlamentbe, ha egyéni képviselőként indul 
Fidesz-logóval. (Derültség.) Mert legyünk őszinték egymáshoz! Ezzel nem vonom 
kétségbe azon fideszes és KDNP-s egyéni mandátumot szerzett képviselők érdemeit, 
akik több vagy lényegesen több szavazatot szereztek az adott körzetben, mint a Fidesz 
vagy a KDNP listája. Akkor így kerek ezzel a mondanivalóm. 

Tehát Magyarországon is a választópolgárok, mondhatjuk azt jelen állás 
szerint, sajnos sokkal inkább a pártlogót és a jelölt neve mellett látható logót, 
pártnevet és pártlogót figyelik, mint éppen az adott párt jelöltjét. Ha megnézzük az 
elmúlt közel 30 év statisztikáit, akkor azt láthatjuk, hogy egy egyéni jelölt néhány 
százalékkal ki tud feszülni az adott körzetben a pártja listás eredményéhez képest, de 
országos trendeket helyi szinten a legritkább esetben lehet csak megfordítani. Nagyon 
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kevés ilyen példát láttunk az elmúlt 30 évből. Talán egy Somogy megyei vagy 
dunántúli példa jut eszembe a 2000-es évek valamelyik választásáról. Azért ezen el 
kellene gondolkodni. Meg azon is, hogy 2010-ig körülbelül 55-45 volt a listás-egyéni 
mandátumarány, durván 55-56 százalék volt a listás mandátumok, 44-45 volt az 
egyéni mandátumok aránya. Ezt önök megfordították. (Dr. Répássy Róbert: Nem, 
nem, fordítva!) Nem, akkor volt több a listás. (Dr. Répássy Róbert: Az egyéni volt 
mindig több!) Dehogy volt több! Bocsáss meg, Róbert, akkor volt megyei és országos 
lista is, 176 egyéni mandátum és 386 összmandátum, nem lehetett több az egyéni 
mandátum. (Dr. Répássy Róbert: Igaz!) Azért mondom, hogy 55 volt a listás, 45 az 
egyéni kisebb kerekítéssel. Ezt önök megcsavarták, átfordították az ellenkezőjére, 
látva a 2010-es trendeket, meg azt a túlhatalmat és elképesztő mennyiségű 
többletköltségvetési-forrást, akár legális, akár illegális költségvetési forrást, amihez 
jutottak. És akkor 53-54 százalékos egyéni mandátum és olyan 43-44 százalékos listás 
mandátumaránnyal találkozunk most. 

Tehát ha másként állnának a folyamatok, akkor, úgy hiszem, önök is másként 
nyilatkoznának. Persze elhangzott az önök prominensei részéről, hogy a tisztán 
egyéni rendszerben hinnének. Hát persze! De megint mondom: ’94-ben, 2002-ben és 
2006-ban nagyon nem így beszéltek.  

Ami a választókerületek területi beosztását és méretét illeti, ezen egyébként 
szerintem mindenkinek el kellene gondolkodni, mert az egy adott képviselő fizikai 
teljesítőképességét éppen feszegeti, de persze lehet azt mondani, hogy oldja meg 
valahogy. Szerintem az, hogy ekkora körzetekben hogy tud teljesíteni, helytállni, 
éppen nagyon a határon billeg, határon mozog. Ha megnézzük egy adott 
választókerület területét, méretét, a hozzá tartozó települések számát és a 
lélekszámot, ez nem egyszerű feladat elé állítja a képviselőket, legyenek azok jelenleg 
egyéni képviselők, vagy az adott körzetben mozgó ellenzéki képviselők. Nem akarok 
messzire menni saját házam tájékától, a mátészalkai választókerület körülbelül a 
csengersimai határátkelőhelynél indul és a Nyíregyháza majdnem elővárosaként vagy 
előközségeként működő Apagyig tart. El kell gondolkodni rajta, hogy ez mennyire 
befutható, bejátszható pálya. Szerintem egyébként a településeknek és a 
választópolgároknak sem előnyös. 

Ami pedig azt illeti, hogy hogy alakították a településszerkezetet, tehát milyen 
településeket rendeltek adott választókerületekhez, ott nemcsak a ’90-es, ’94-es, ’98-
as, 2002-es, 2006-os és 2010-es választások eredményét nézték végig, ez volt talán az 
egyik forrás, a másik kétségkívül az volt, hogy Kubatov Gábor közvetett jogforrássá 
vált a magyar jogban és az ő mozgósítási listája… (Közbeszólás: Közvetlen!) Hogy 
mennyire közvetett vagy közvetlen, lehet rajta vitatkozni, én azonban nagyon 
megengedő vagyok vele szemben, bár nem érdemli meg, közvetett jogforrásnak 
nevezném őt, ami legalábbis minimum szégyen. Úgy igyekeztek hígítani - maradjunk 
megint csak Szabolcs megye háza tájékán - a jobbikos szempontból erős körzeteket, 
hogy településeket vettek el vagy településeket adtak hozzá, csatoltak el vagy csatoltak 
át más választókerületekhez. Az önök tekintetéből látom, hogy tudják önök, hanyas a 
kabát, tudják, miről van szó, önök ezt követték el. Ez nagyon-nagyon távol áll megint 
csak az igazságostól. 

Ami pedig egy igazi rémület, az a győzteskompenzáció. Tisztelt hölgyeim és 
uraim, azt a helyzetet előállítani egy állítólagos kelet-közép-európai demokráciában 
némi erős közép-ázsiai beütéssel, hogy bizonyos mértékben egy szavazat majdnem 
kettőt számít, egy szavazatot egynél többször figyelembe lehet venni, mert kis 
túlzással, sarkítással ebben az esetben erről beszélünk, az legalábbis rendkívül durva. 
E nélkül 2014-ben nem tudtak volna még a kétharmadnak a közelébe sem kerülni. 
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Itt kötném át a mondanivalómat egy másik témára, de nagyon éles 
határvonalat szeretnék húzni, mert ez részben találkozik a határon túli 
nemzettestvéreink választójogával. Szeretném itt és most én magam is világosan 
kijelenteni, hogy megszavaztuk, támogattuk azt a javaslatot annak idején, sok évvel 
ezelőtt, hogy a határon túli nemzettestvéreinket megillesse a választójog és a 
legmesszebbmenőkig elítéljük Gyurcsány Ferenc ezzel kapcsolatos legújabb 
kijelentéseit és kirohanásait. Ugyanis tisztán kell látni ebben a kérdésben, nem 
szabad anyaországi magyart az elcsatolt területeken élő magyarok ellen hergelni, 
egyik irányban sem szabad.  

Ugyanis itt arról van szó, csak ezt nem mondja el Gyurcsány Ferenc sem, hogy 
ha extrém magas a határon túli magyarok választási hajlandósága, extrém magas, 
akkor is talán a 199-ből 3 mandátumról dönt az ő szavazatuk. (Dr. Vas Imre: Kettő!) 
Maximum. A legvalószínűbb az, hogy egy vagy két mandátumról dönt a szavazatuk, 
hiszen ők országos listára szavazhatnak csak. Persze, ezt elő lehet úgy is adni némi 
szélsőbalos csavarintással, hogy na, de pont azzal az eggyel lett meg a Fidesz-KDNP 
kétharmada 2014-ben. De nem kellett volna, ha eggyel kevesebb egyéni körzetet nyer 
az anyaországban a Fidesz-KDNP, akkor sincs meg a kétharmada, és ha nincs 
győzteskompenzáció, akkor meg végképp, mert szerintem minimum 5-6 mandátumot 
köszönhetnek ennek. Akkor meg aztán végképp távol maradnak ettől. Tehát 
nyilvánvalóan megvannak annak az okai, nyilvánvalóan a tájékoztatás és tájékozódási 
lehetőségekben rejlő okai annak, hogy a határon túliaknak miért az a 
pártpreferenciája és miért olyan arányban, amilyen, de őket okolni a 2014-es Fidesz-
kétharmadért, nemcsak nagy túlzás, hanem hazugság. Ezt végre egyszer valakinek ki 
kellett mondani és tisztában kell lenni vele. 

Most azonban evezzünk kicsit viharosabb vizekre! Választókerületi észleléseim 
szerint sajnos megvan annak az esélye, hogy ugyanúgy megpróbálnak egyes határon 
túli választókkal vagy választói közösségekkel visszaélni, mint azt tették hol a 
baloldalról, hol a Fidesz oldaláról például a cigány kisebbséggel az elmúlt 27 évben. 
Ennek megvannak az előjelei, ugyanis számos településen találkoztam azzal a 
jelenséggel - volt, ahol már ezt jeleztem és szerencsére sikerült az illegális és fiktív 
lakcím-bejelentkezéseket megszüntetni -, hogy extrém mennyiségű, főleg kárpátaljai 
magyar testvérünk jelentkezik be egy adott lakcímre. Több ilyen település is van 
egyébként a választókerületemben, nemcsak a szatmári, hanem a szabolcsi részén is 
terjed ez a probléma. Lehet, hogy ezt cégtemetőnek használják, lehet, hogy egyéb oka 
van, akár legális, akár illegális, lehet, hogy gazdasági érdekcsoportok állnak mögötte. 
De magában hordozza azt a lehetőséget is, hogy mögötte politikai érdekcsoportok 
állhatnak, amely nem lehet más, mint a Fidesz jelen esetben, hiszen abban az esetben, 
ha egy határon túli magyarnak állandó magyarországi lakóhelye van, megdől az 
előbbi tétel, akkor már nemcsak országos listára, hanem egyéni jelöltre is szavazhat. 
Akkor nem egy, hanem két szavazatot adhat le.  

Nyilvánvalóan ezt szívós kutatómunkával kell az ellenzéki jelöltnek előkutatni 
és mindent megtenni ezen lakcímek, illegális bejelentkezések után, mert nettó 
bűnözői tevékenység az, hogy egyébként a valóban ott élő állandó lakos az eddigi 
információim szerint 20 és 40 ezer forint/fő egyszeri juttatást kap azért, ha a 
hozzájárulását megadja, hozzájáruló nyilatkozatot aláírja az ilyen lakcím-
bejelentésekkor. Erre valamennyi illetékes hatóságnak sokkal nagyobb figyelmet 
kellene szentelnie a következő öt hónapban. Mert ha valami teljesen törvénytelenül 
befolyásolhatja a választások végkimenetelét, nemcsak az országgyűlésit, hanem majd 
a helyi önkormányzati választásokét is, akkor ez például az. Ilyen módon nagyon-
nagyon gusztustalan dolog lenne a határon túli magyarok bizalmával és anyaország 
iránti elkötelezettségével visszaélni.  
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Azt sem szabad megkerülni, hogy komoly igazságtalanságot idézett elő a Fidesz 
akkor, amikor a levélszavazatok kérdésében úgy döntött, ahogy és úgy nem hajlandó 
változtatni, ahogy már régóta nem hajlandó. Ha egyszer azt mondjuk, hogy nincs 
különbség magyar és magyar között, és nincs különbség, nagyon helyes ez a kijelentés 
- nem akarom ismételni azt, amit Staudt Gábor az előbb elmondott -, akkor miért 
nem biztosítják a Magyarországon állandó lakóhellyel rendelkező külföldön munkát 
vállaló, gazdasági kényszerből külföldre kivándorolt magyar választópolgároknak is a 
levélszavazat, vagy akár az e-szavazat lehetőségét. ’18-ban nyilván a levélszavazat 
lehetőségének látnánk esélyét, mert lehet, hogy az e-szavazat technikai, informatikai 
hátterét megteremteni nem öt hónap. Milyen alapon hozzák őket ebbe a helyzetbe? 
Valószínűleg azért, mert azt mérik, kutatják vagy egyszerűen csak feltételezik, hogy a 
kint lévők, a gazdasági okokból kivándoroltak döntő többsége nem önökre szavaz, és 
hogy ezek az emberek is két szavazatot adhatnának le, ha nem kellene több száz 
kilométereket utazgatniuk, hiszen ezek az emberek, választók is szavazhatnának 
egyéni jelöltre és pártlistákra is. 

Érdemes lenne tehát erről egy vitát megindítani, mert az a futballban sem 
dukál, hogy a kapuk mérete különböző, nem ugyanannyi játékos futhat ki a gyepre, 
hanem egyik csapatból több, a másikból kevesebb, a les szabály csak az egyikre 
vonatkozik és sorolhatnám még hosszasan, meg tizenegyest csak az egyik kaphat, a 
másik nem. Körülbelül ez a választási rendszer most ilyen. Én a teljesség igénye 
nélkül említettem meg ezeket a neuralgikus pontokat. Úgyhogy bár messze nem 
értünk egyet minden pontjával ennek a javaslatnak, amelyet beterjesztettek a 
baloldali ellenzéki képviselők, de az mindenképpen fontos, hogy meginduljon erről 
egy érdemi vita. Ezért és nem másért fogjuk támogatni a tárgysorozatba vételét. 
Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Mielőtt megadnám a szót Vas Imre 

képviselőtársunknak, két dolgot szeretnék mondani. Nem a kongói hegyek kapcsán, 
de egy tényszerű dolgot szeretnék mondani, ami nagyon pozitív. A határon túli 
magyarok választójoga tekintetében egy nemzeti minimum jött létre a parlamenti 
frakcióval rendelkező pártok között. Ez a MÁÉRT 2017. november 10-ei ülésén, ami 
pénteken volt, bekövetkezett és nemcsak szóban hangzott el, hanem a 
zárónyilatkozatba is bekerült. Ez úton is köszönöm a parlamenti frakcióval 
rendelkező pártoknak.  

Most megadom a szót Vas Imre képviselőtársunknak. 
 
DR. VAS IMRE (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen. Először még 

az első hozzászólásomat szeretném kiegészíteni. Visszalépést jelentene egyébként ez a 
törvényjavaslat a tekintetben, hogy a nemzetiségeknek nem lehetne képviselőjük, 
csak szószólójuk. Jelen szabályozás szerint lehetőségük van a nemzetiségeknek arra, 
hogy képviselőjük legyen. 

A levélszavazásnál nem a szerint tesz különbséget, hogy ki hol él, hanem a 
szerint tesz a jelenlegi választójogi törvény különbséget, hogy van, akinek van 
Magyarországon lakcíme, van, akinek nincs Magyarországon lakcíme. (Dr. Staudt 
Gábor: És az nem azt jelenti, hogy hol él?) Nem, nem! Nem azt jelenti, hogy hol él. 
(Dr. Bárándy Gergely: Akkor most adják el azok, akiknek itt van, hogy ugyanolyan 
jogot kapjanak?)  

 
ELNÖK: Hagyjuk képviselőtársunkat, hogy befejezze a gondolatait! Köszönöm. 
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DR. VAS IMRE (Fidesz), a bizottság alelnöke: A szerint tesz különbséget és az 
Alkotmánybíróság mondta ki, hogy homogén csoport az, akinek Magyarországon van 
állandó lakcíme és a másik homogén csoport, aki ugyan magyar állampolgár, de nincs 
Magyarországon állandó lakcíme. (Dr. Staudt Gábor: Erősen fideszizált!) Csakhogy 
egyébként hogy sikerült a választókerületeket kialakítani? Megnéztem a 2014-es 
választásnál: a tíz legszorosabb körzetből 6-ot nyert az MSZP és 4-et a Fidesz. 
(Bangóné Borbély Ildikó: És ebből most mi következik?) Csak hogy mennyire sikerült 
egyébként kialakítani a választókörzeteket. Megnézheti bárki… (Nagy zaj. – Szabó 
Timea: Most ennek mi köze ehhez? – Dr. Bárándy Gergely: De mi következik ebből?) 
Ön mondta, hogy a Fidesz felé hajlóan alakítottuk ki a választókörzeteket. (Dr. 
Bárándy Gergely: Mert hogy így van!) De a legszorosabb körzetek közül, egyébként 
a 10-ből 6-ot mi buktuk és csak 4-et nyertünk. (Bangóné Borbély Ildikó: Rosszul 
állították össze! – Dr. Bárándy Gergely: Ez egy nagy bakugrás!) 

A másik, hogy felmerült a kompenzáció. Ha nem lenne sem győztes-, sem 
veszteskompenzáció a választási rendszerben, csak annyi összefüggés lenne a lista és 
az egyéni körzetek között, hogy ha a listáról az egyéni jelölt kiesik, akkor egyébként a 
Fidesz-KDNP-nek öttel több mandátuma lett volna 2014-ben. (Dr. Staudt Gábor: 
Kiszámoltad?) Ez is nyilvános adat, ki lehet számolni. 

Harmadrészt: értem egyébként, hogy Apáti képviselőtársam nem szereti az 
egyéni (Dr. Apáti István: Dehogynem!) megmérettetést, mert Apáti képviselő úr az 
én emlékeim szerint, meg a valasztás.hu adatai szerint is legalább kétszer elindult 
egyéni körzetben (Dr. Apáti István: Így van.) és mind a kétszer 20 százalék körüli 
(Dr. Apáti István: Nem így van!) aránnyal bukott a fideszes jelölttel szemben. (Nagy 
zaj. – Szabó Time: Ez most hogy jön ide? – Dr. Staudt Gábor: Imre, majd ’18-ban 
hogy szerepelsz, nézzük meg!) Úgyhogy értem, hogy Apáti képviselő úrnak ez nem 
tetszik, de ettől még a választópolgárok tudták, hogy kell szavazni és kire kívánnak 
szavazni. Tehát a választási rendszerre ezeket az eredményeket ráfogni, elég érdekes 
és tulajdonképpen csak azt mutatja, hogy akik összeállították, azoknak egyébként a 
választási rendszerhez túl sok fogalmuk nincs. Köszönöm, hogy meghallgattak. (Dr. 
Apáti István: Na, mindenki hülye, csak ők az okosok!) 

 
ELNÖK: Köszönjük. Staudt Gábor alelnök úr! (Dr. Staudt Gábor jelzi, hogy 

nem kíván szólni.) Nem? (Dr. Staudt Gábor: Én már elengedtem a témát, elnök úr!) 
Bárándy Gergely képviselőtársunknak adom meg a szót. 

 
DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP): Köszönöm szépen. Lehet, hogy Staudt 

képviselőtársamnak van igaza, mert vannak olyan érvek, aminél az ember egyszerűen 
nem tudja, hogy hova tegye. Hogy mi köze az almának a körtéhez? Igen, legalább 
gyümölcs mindkettő. De amit képviselőtársam elmondott… Képviselő úr, jól értem, 
hogy azt mondja, azért igazságos egy választókörzet-beosztás, mert ott szoros verseny 
tud kialakulni, sőt mi több, még akár az ellenzék meg is nyerheti egy-két szavazattal? 
Ez azt bizonyítja ön szerint, hogy a választókörzetek megrajzolása igazságos volt. Jól 
értem? Mert ha jól értem, akkor képviselő úr kicsit olvasson utána a témának, jó! 
Elképesztő! 

A győzteskompenzációról. Ha már vitatkozunk nemzetközi szervezetekről, 
most megkímélem a bizottságot attól, hogy felolvassam, még hányan marasztalták el 
egyébként az Európa Tanács monitoring bizottságától kezdve a Velencei Bizottságon 
keresztül, az Európai Parlamenten át ezt a választási rendszert. Szeretném mondani, 
csak egész konkrétan, hogy az Európa Tanács monitoring bizottságának jelentése a 
12.2.2. pontban a győzteskompenzációt kifejezetten kritizálja, és azt mondja, hogy 
nem egy demokratikus intézményrendszer. Szeretném azt mondani önnek, képviselő 
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úr, hogy annak sincs sok logikája, ha már győzteskompenzációt nézünk, hogy valaki a 
szavazatoknak nem a száz százalékával, mert nyilván nem csak egy emberre 
szavaznak, nem a száz százalékával megnyer száz százalékban egy mandátumot - 
ugye, mert ő viszi el - és még az a párt kompenzációképpen pluszban visz 
töredékszavazatot. Ha a képviselő úr meg tudja indokolni nekem, hogy ebben mi a 
logika, hogy ebben mi a kompenzációjelleg… Kompenzálom a győztest? 
Kompenzálom azt, aki egyébként, mondjuk, a szavazatoknak akár a 35 százalékával 
elvisz egy teljes mandátumot, annak a száz százalékát? Azt még tovább 
kompenzálom? (Dr. Vas Imre: Nem is érti!) Hogy? Mi ennek a logikája? Mi ennek az 
értelme? (Dr. Vas Imre: Nem érti!) Nem, nem, valóban nem értem, és tudja, 
képviselő úr, örülök, hogy ön érti, mert ezt nem érti önön meg önökön kívül senki a 
világon. Nyilvánvalóan az összes választási elemző hülye. Nyilvánvalóan az összes 
ezzel foglalkozó tudományos szakember hülye, ostoba, mert csak önök értik, hogy ez 
miért jó így. Ők viszont nem értik. Tudja? És én sem értem, de, tudja, én ezt vállalom, 
szívesen vállalom. Nem értem, hogy mi a logikája a győzteskompenzációnak. (Dr. Vas 
Imre: Olvasson utána!) Olvassak utána? (Derültség.) Tudja, én utána olvastam. 
Javaslom önnek azt a tanulmányomat, amelyet erről a témáról írtam, azt hiszem, 60 
vagy 70 lábjegyzet van benne. Úgyhogy én legalább tudtam bizonyítani, hogy utána 
olvastam. Nem tudom, ön tudja. Szerintem nem.  

Utolsóként tényleg csak egy dolog és utána hagyjuk a fenébe, mert ezeken az 
érveken kár vitatkozni. Adják el a lakást azok, akiknek itt van? Azért, hogy végre 
azonos megítélés alá essenek (Dr. Apáti István: Jelentkezzenek ki!) a választási 
eljárás során. (Dr. Vas Imre: A lakástulajdon nem lakcímhez kötött!) Tehát ahhoz, 
hogy valaki, ne haragudjanak… (Zaj. – Dr. Vas Imre közbeszólása. – Dr. Apáti 
István: Jelentkezzen ki!) Szóval ahhoz, hogy valaki a jogegyenlőségét biztosítani tudja 
a választási eljárásban, ahhoz adja el itthon a lakását. Ugye, jól értem? (Dr. Vas Imre: 
Nem, nem!) Mert akkor végül is szavazhat levélben. (Dr. Vas Imre: Itt látszik, hogy 
nem érti képviselő úr az egészet!) Ha nem adja el a lakását, hanem úgy megy ki 
Londonba dolgozni, akkor nem szavazhat levélben. Ha Kolozsvárról megy ki dogozni 
oda, akkor szavazhat levélben. (Dr. Vas Imre: Nem így van!) Ő sem adta el a 
kolozsvári lakását. (Dr. Vas Imre: Ez nem így van!) Ha Magyarországról, 
Budapestről vagy Győrből megy ki, akkor adja el a lakását és akkor szavazhat ő is 
levélben, ha nem adja el, akkor viszont hátrányba kerül. (Dr. Vas Imre: Itt látszik, 
hogy ön nem érti!) Tessék? Kérjen szót, képviselő úr! Olyan szívesen hallgatom meg 
az ön érveit, komolyan mondom, olyan jókat lehet rá mondani. Na jó, köszönöm 
szépen. Ennyi lenni egyelőre!  

 
ELNÖK: Képviselőtársaim, láttam, hogy többen jelentkeznek. Meg is fogom 

adni a szót, de szeretném önöket tájékoztatni arról, hogy nem általános vitáról van 
szó, hanem arról, hogy tárgysorozatba vesszük ezt a törvényjavaslatot vagy nem. 
Kérem, tekintsenek az órára! Mindjárt 1 óra és 1 órakor be kell fejeznünk az ülést 
akármi is történik. Lehet, hogy egy napirendet át kell tennünk 21-ére, ami már úgyis 
igencsak terhelt. Tehát erre való figyelemmel is kérem a képviselőket, különösen, 
hogy az utolsó napirendi pontunk előterjesztői is itt ülnek kitartóan… (Bangóné 
Borbély Ildikó: Én élvezem, elnök úr! – Derültség.) Akkor ennek figyelembevételével 
adom meg mindenkinek a szót és kérem, hogy röviden nyilatkozzon. Köszönöm. 
Répássy Róbert képviselőtársam! 

 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Azért kértem 

szót, mert legrosszabb esetben lemaradunk Tóth Bertalan és Bangóné Borbély Ildikó 
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következő javaslatáról, hiszen akkor be kell zárnunk az ülést. Tehát, tisztelt bizottság, 
valójában az ellenzéki javaslattól veszik el az ellenzéki hozzászólók az időt. 

Én annyit szeretnék mondani a két ügyben, elsőként is az úgynevezett 
győzteskompenzáció ügyében, hogy Görögországban… (Dr. Staudt Gábor: Óh!) 
Képzeljék el! Görögországban 50 úgynevezett prémiummandátumot kap a győztes 
akkor is, ha egyetlen szavazat különbség van közte és a második helyen végzett párt 
között. Tehát 50 prémiummandátumot kap, ezzel nyilvánvalóan át is billenti 
általában a kormányzó többséget. Biztos, hogy van ilyen úgynevezett 
győzteskompenzáció számos esetben, mert nem mindenütt tiszta arányos a választási 
rendszer… (Dr. Staudt Gábor: Észak-Korea!) Nem igaz! Szó sincs róla, hogy Észak-
Koreában. (Dr. Staudt Gábor: Kínában is van!) Mindenütt, ahol a 
kormányzóképesség érdekében bizonyos, mondjuk úgy, aránytalanságot tartalmaz a 
választási rendszer, mindenütt a világon, ott valóban a győztes több mandátumot 
szerez, mint amennyit egyébként arányában kapott volna a választásokon. Ez az egyik 
kérdés, amihez hozzá szerettem volna szó. 

A másik pedig a lakóhely kérdése. Szerintem van egy nagyon fontos kérdés a 
lakóhely ügyében. A lakóhely ténykérdés. Az nem érzelmi kérdés, meg hogy ki hova 
kötődik, meg ilyesmi. Minden normális közigazgatás minden országban azon alapul, 
hogy az egy ténykérdés, hogy valaki hol lakik. Ezért szerintem az a vita is értelmetlen, 
hogy akinek Magyarországon állandó lakcíme van, de egyébként külföldön lakik és ott 
van a lakóhelye, az úgy szavaz, mintha Magyarországon lenne a lakóhelye. De ez csak 
rajta múlik. Azért, mert ő úgy döntött, hogy a tényleges lakóhelyét nem jelenti be. Ez 
csak rajta múlik. Csak a választón. Ha a választó bejelenti a tényleges lakóhelyét, 
akkor úgy fog szavazni egyébként, mint az a személy, az a választópolgár, akinek 
Magyarországon nincs lakcíme. Köszönöm szépen. (Dr. Vas Imre: És nem az 
ingatlantulajdonhoz kötött!) 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Én emlékszem, amikor ezt a vitát lefolytattuk a 

parlamentben. Kérem a tisztelt képviselőtársaimat, hogy erre a törvényjavaslatra 
korlátozódjunk. Apáti István képviselőtársunk! 

 
DR. APÁTI ISTVÁN (Jobbik): Köszönöm szépen. Csak Vas képviselő úr megint 

belecsúszott egy súlyos személyeskedésbe. Én hiába próbálok korrekt lenni hozzá, 
egyébként nem érdemli meg, erre már rájöttem, de békén hagyom, nem fogom ezt 
tovább fűzni. Egy egészen szélsőséges, extrém orbánista képviselőről beszélünk, nem 
is fideszes (Derültség.), az orbánizmus legextrémebb ágát műveli, gyakorolja nap 
mint nap, tehát teljesen felesleges erről bármit beszélni.  

Képviselő úr, én büszke vagyok az elért eredményeimre. Meg lehet nézni 
egyébként azokat az összehasonlító adatokat is, amelyekre az előző hozzászólásomban 
felhívtam a figyelmet. Egyébként jelen állás szerint pontosan annyi egyéni 
mandátumot nyertem én, mint mondjuk Orbán Viktor, azzal a különbséggel, hogy én 
a 2010-es második hely után is elindultam egyéniben. Úgy tudom, ő az első kudarc 
után a hatalmas egója súlyos sérelmeként élte meg a helyzetet és már nem is indult, 
pedig talán annak idején, ’90-ben egy SZDSZ-es győzte le. Tehát e tekintetben úgy 
gondolom, már csak ilyen furcsa összehasonlításban sincs szégyenkeznivalóm nekem 
sem és a társaimnak sem.  

Egy dologra hívnám fel az önök figyelmét. Önök nem elég tanulékonyak. Nem 
igazán tudnak rugalmasan alkalmazkodni a megváltozott körülményekhez. Ez a 
választási rendszer nagyon rövid idő alatt önök ellen fordulhat, minthogy egyébként… 
(Zaj. – Közbeszólások.) Próbálom önöket érdekeltté tenni, mert úgyis csak azt nézik, 
hogy mi az érdekük. Hátha az érdek oldaláról sikerülne önöket megfogni, bár nem 
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nagyon hiszem. Nézzék meg, hogy a saját maguk által kovácsolt kardba dőltek bele az 
országos népszavazás kapcsán, alig több mint egy évvel ezelőtt került sor erre, amikor 
is az 50 százalékos érvényességi küszöbbel összefüggésben igencsak keményen 
belenéztek a napba és nem tudták, hogy az emlősök közül erre egyedül csak az 
oroszlán képes, mert az ő szemének szerkezete teszi lehetővé, hogy belenézzen a 
napba, ha már az állatos hasonlatoknál tartunk. (Derültség.) De egyébként, ha akkor 
hallgattak volna ránk, hogy ne emeljék fel 50 százalékra, mert nagyon magas lesz és 
az érvényességi küszöb gyakorlatilag teljesen tönkretehet pozitív kezdeményezéseket 
is, nem hallgattak ránk, ez történt a tavalyi népszavazás kapcsán is. Semmi gond 
nincs, megérdemlik a sorsukat, aki keresi a balhét, az előbb-utóbb meg is fogja 
találni. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Teleki László képviselőtársunk! 
 
TELEKI LÁSZLÓ (MSZP): Csak egy mondatot szeretnék mondani, mert Vas 

Imre képviselőtársam azt mondta, hogy a nemzetiségeknek is csökken az esélyük a 
bejutáshoz. Csak szeretném jelezni, hogy nincs arányban az, amit a nemzetiségeknek 
ígért a Fidesz azzal, ami a választójogi törvényben szerepel. Önök sok helyen 
csorbították annak lehetőségét, hogy a kedvezményes mandátumot meg tudják 
szerezni, elsősorban a küszöb elérésével. Így van ez a parlamenti választások esetén, 
nem beszélve egyébként az önkormányzatiról, amelynél a bejutási küszöb 
háromszorosa, mint az elmúlt nyolc évben volt. Tehát azt mondom, hogy meg kell 
engedni, hogy tárgysorozatba legyen véve ez a törvény és ott mindenki elmondhatja a 
véleményét. 

Az utolsó mondatom ehhez csak annyi, hogy az országos önkormányzatok 
állíthattak listát. Ez megcsúfolása a demokráciának. Hol vannak a civil szervezetek? 
Miért nem állíthatnak a civil szervezetek listát az országgyűlési választásokon? 
Innentől kezdve csak azt próbálják meg erősíteni, hogy akinek van lehetősége és 
pénze arra, hogy állítson jelölteket, az igen, akinek nincsen egyébként pénze, forrása, 
mint a civil szervezeteknek, ők pedig nem állíthatnak jelöltet az országgyűlési 
választásokra. Ez megcsúfolása a magyar demokráciának. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Egyéb felszólalót nem látok. Lezárom a javaslat 

vitáját és visszaadom a szót az előterjesztőknek, hogy válaszoljanak, amennyiben 
kívánnak, a vitában elhangzottakra. 

 
SZABÓ TIMEA (független) előterjesztő: Köszönöm a szót, elnök úr. Azt 

gondolom, elég kimerítő ülés volt, úgyhogy a vitában elhangzottakra nem fogok 
részletesen reagálni, már csak azért sem, mert öt perc múlva üléskezdés. 

Csak azt szeretném még egyszer hangsúlyozni, hogy a teljes demokratikus 
ellenzék által benyújtott választási törvényre vonatkozó javaslat egy igazságos és 
tisztességes választási rendszert készít elő. Ez az, amitől önök rettegnek. Ez a két szó, 
amitől önök a falra másznak. Attól, hogy igazságos és tisztességes legyen egy 
választási rendszer. Hiszen hogy lehet az a választási rendszer igazságos és 
tisztességes, amit csak a Fidesz fogadott el? Ez a választói jognak, a teljes magyar 
társadalom akaratának a teljes eltorzítása. Ne rettegjenek a vitától! Ha azt gondolják, 
hogy igazuk van, akkor most támogassák e javaslat tárgysorozatba vételét és a 
plenáris ülésen mondják el a választóknak is, hogy maguk szerint miért igazságos és 
tisztességes ez a választási rendszer. Az a helyzet, hogy azért nem akarják ezt, azért 
rettegnek a vitától, mert pontosan tudják, hogy semmi másról nem szól a jelenleg 
hatályos rendszer, mint a maguk hataloméhségéről, arról, hogy mindent megtesznek 
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annak érdekében, nehogy el kelljen távozniuk a hatalomból. Rettegnek, hogy az 
összes lopásuk, a korrupciós ügyeik, minden nyilvánosságra kerül. 

Szeretném önöket biztatni, hogy ezek előbb-utóbb amúgy is nyilvánosságra 
fognak kerülni, amúgy is meg fogják ezekért kapni a méltó büntetésüket. Előbb-utóbb 
lesz egy tisztességes és arányos választási rendszer Magyarországon. Tehát azt kérem, 
hogy most tegyék lehetővé azt, hogy a teljes demokratikus ellenzék által benyújtott 
javaslatról legalább vitázni lehessen. (Dr. Vas Imre a Jobbik képviselőihez: Akkor ti 
nem vagytok azok!) Ne adjanak alapot azoknak az egyre szélesebb körben terjedő 
gondolatoknak a magyar társadalomban, hogy 2022-ben maguk miatt már szabad 
választások sem lesznek, hiszen Orbán Viktor beleőrült a hataloméhségébe. (Dr. 
Répássy Róbert: Igen, biztos.) Ne adjanak alapot azoknak… 

 
ELNÖK: Képviselő asszony, kérem szépen, ilyet ne mondjon, hogy a 

miniszterelnök úr beleőrül. Ez nem tartozik a tárgyhoz és ez… (Derültség.) 
 
SZABÓ TIMEA (független): Én azt mondom, hogy a magyar társadalom… 
 
ELNÖK: …és ez nem is tényszerű. 
 
SZABÓ TIMEA (független): Én azt gondolom, hogy sajnos ide tartozik, sajnos 

ide tartozik! Nem megyek bele, nem mentem bele a részletekbe, de legalább három 
percet hadd kapjak már a zárszóra, ha már egyébként több mint két órája itt ülünk… 
(Dr. Budai Gyula: Miért nem beszéltétek meg egymással? – Zaj.) Azért, mert a 
Vejkey elnök úr nem adott szót, Budai Gyula! (Dr. Budai Gyula: Egy előterjesztő 
van!) Nem egy előterjesztő van. Több! És egyébként az összes többi bizottságban több 
előterjesztő is megszólalhat. Azért, mert Répássy képviselőtársam odaszólt Vejkey 
Imrének, aki azt gondolta, hogy igaza van… 

 
ELNÖK: Nem! Képviselő asszony, bocsánat! Én szót adtam valamennyi 

előterjesztőnek, de ön mint előterjesztő már akkor akart felszólalni, amikor a javaslat 
vitája zajlott. 

 
SZABÓ TIMEA (független): Nem! Én előtte jeleztem, ön meg közölte, hogy 

akkor már nem lehet hozzászólni. 
 
ELNÖK: Nem, nem, nem! (Szabó Timea: Ez így van!) Amikor a javaslat vitája 

zajlott, akkor jelentkezett… (Szabó Timea: Egyébként meg nem bírálva az 
ülésvezetést…) Képviselő asszony, egy pillanat! (Szabó Timea: …nyugodtan 
megkérdezhetném, hogy ha hárman ülünk itt…) Ezért zárszóban tudom megadni a 
szót. 

 
SZABÓ TIMEA (független): Ha hárman ülünk itt, akkor nyilvánvalóan hárman 

szeretnénk hozzászólni ehhez a vitához.  
De visszatérve az előzőhöz: sajnos igenis egyre többen gondolják azt ebben az 

országban, hogy Orbán Viktor olyan szinten kapaszkodik a hatalomba, hogy az már az 
őrület jeleit mutatja. Ha önök ennek az ellenkezőjét gondolják, akkor bizonyítsák be 
azzal, hogy igazuk van, hogy most tárgysorozatba veszik az ellenzék javaslatát. 
Mutassák meg, hogy ez a választási törvény, amely hatályban van, tisztességes és 
igazságos. Ha nem tudják ezt bebizonyítani, akkor sajnos az embereknek van igaza. 
Köszönöm. 
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Határozathozatal 

ELNÖK: Határozathozatal következik. Kérdezem a bizottság tagjait, hogy 
támogatják-e a törvényjavaslat tárgysorozatba vételét. Aki igen, kérem, jelezze! 
(Szavazás.) Öt igen szavazat. Ki nem? (Szavazás.) Ki tartózkodott? (Senki sem 
jelentkezik.) Köszönöm, megállapítom, hogy 5 igen szavazattal, 7 nem ellenében, 
tartózkodás nélkül a bizottság nem vette tárgysorozatba a törvényjavaslatot. A 
határozati házszabály értelmében tájékoztatom képviselőtársaimat, hogy a bizottság 
döntéséről házelnök urat írásban értesítjük. Ezzel ezt a napirendi alpontot is lezártuk. 

Soron következne 2. napirendi pontunk e) alpontja. Azonban figyelemmel arra, 
hogy mindjárt kezdődik a parlamenti ülés, ezt át kell tennünk. Erről szavaznunk is 
kell, hogy ezt a soron következő ülésünkre át kell tenni a mai ülés napirendjéről. Aki 
ezzel egyetért, hogy levegyük a mai ülés napirendjéről, az jelezze! (Szavazás.) 
Egyhangúlag elfogadta a bizottság, ellenszavazat, tartózkodás nélkül.  

Egyebek 

Ez azt jelenti, hogy tájékoztatom már egyebek napirendi pont keretében a 
tisztelt bizottságot, hogy a jövő héten kedden, 21-én 9 órai kezdettel maratoni ülést 
tartunk. Sőt ennek fényében még maratonibbat. Az ülés délelőtti részén a Kúria 
elnökének, a legfőbb ügyésznek, az OBH elnökének 2016. évi beszámolóit tárgyaljuk, 
délután 1 órától Balog Zoltán miniszter úr meghallgatása lesz napirenden. Ezt 
követően 7 részletes vita lefolytatására kerül sor, plusz ez az egy tárgysorozatba vétel. 
Mivel valószínűleg nem lesz lehetőség ebédszünetre, ezért szendvicsekkel készülünk 
az ülésre és kávéval, további kávékkal. 

Az ülés berekesztése 

Kérdezem, van-e valakinek hozzáfűznivalója az egyebek között. (Senki sem 
jelentkezik.) Nincs. Köszönöm az aktív részvételt mindenkinek, és a mai ülést 
berekesztem. 

 
 

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 59 perc) 

 

 

 

Dr. Vejkey Imre 
a bizottság elnöke 
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