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(Az ülés kezdetének időpontja: 8 óra 02 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirend 
elfogadása 

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

Ismertetem a helyettesítések rendjét. Vitányi István alelnök urat helyettesíti 
Vas Imre alelnök úr. (Dr. Vitányi István megérkezik.) Nem helyettesíti, mert 
időközben megérkezett, a helyettesítés tárgytalan. Megállapítom, hogy a bizottság 
határozatképes.  

Mielőtt a napirendet elfogadjuk, tájékoztatom képviselőtársaimat, hogy 
házelnök úrtól engedélyt kaptunk arra, hogy a plenáris ülés határozathozatalának 
megkezdéséig, körülbelül 11 óra 50-ig ülésezhetünk.  

Most soron következik a mai ülés napirendjének megállapítása. Az új változatú 
napirendet a mai reggel megkapták képviselőtársaim. A napirend módosítására 
vonatkozó javaslat nem érkezett. Kérdezem a bizottság tagjait, van-e valakinek a 
napirendi javaslattal kapcsolatban észrevétele. (Dr. Staudt Gábor: Igen, van!) Staudt 
Gábor alelnök úr! 

Észrevételek az ülés napirendjével kapcsolatban 

DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen, elnök 
úr. Nem tudom, mire véljem, hogy megváltozott a napirend, mind a tárgyalási 
sorrend, mind az érdemi része, a tárgyalások menetrendje is. Itt a két miniszteri 
meghallgatásról beszélünk. Ráadásul a két miniszteri meghallgatás sorrendje is helyet 
cserélt, tehát kezdtünk volna Trócsányi Lászlóval, Rogán Antal jött volna utána, majd 
a tárgysorozatba vételi kérelmek következtek volna. Most Rogán Antallal kezdünk, 
majd a Soros-tervről valamiféle határozati javaslatot kell megtárgyalnunk és utána 
jön Trócsányi László. 

Ez két dolgot jelenthet. Egyrészt már így tervezték, hogy módosítás lesz, kicsit 
a sajtót megkavarva, kicsit az ellenzéket megkavarva, kicsit kiszámíthatatlanná téve 
még Vigh Lászlónak is, aki mindenen csak vigyorog, de érdemben semmire nem 
szokott válaszolni. Ez őt minősíti. Higgyék el, hogy nagyon nehéz kiszámítani… 

 
ELNÖK: Képviselőtársam, ne személyeskedjünk! Erre kérem alelnök urat. 

Köszönöm szépen. 
 
DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik), a bizottság alelnöke: …a bizottság munkáját. 

Tehát nehéz kiszámítani a bizottság munkáját. Lehet ez az egyik verzió.  
A másik verzió az, hogy esetleg a miniszterek ennyire veszik komolyan a 

bizottság munkáját, hogy idecsörrennek és hopp, 8-kor mégsem érek rá, hopp, 9-kor 
mégsem érek rá, lehet-e cserélni, lehet-e arrébb tenni. Egyébként már eleve 
tapasztalhattuk, amikor ezeket a beszámolókat tárgyaltuk, hogy inkább a 
bizottságnak kell a miniszterekhez igazodnia. Úgyhogy nem tudom, mi ennek a 
menete, de szerintem nehéz kiszámítani a sajtó és az ellenzék számára, meg 
egyébként valószínűleg a kormánypártok számára is, már akit érdekel az érdemi vita, 
lehet, hogy Budai Gyula is kérdéseket tett volna fel, csak tudta, hogy 9-re fog beérni. 

Összegezve tehát: ez így nemtelen és azt gondolom, hogy nem kiszámítható a 
munkavégzés szempontjából. Köszönöm.  
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ELNÖK: Röviden annyi választ adnék az észrevételekre, hogy a miniszter urak 

komolyan veszik. Itt van Rogán miniszter úr, itt van a házban az igazságügyi 
miniszter úr is. Az pedig egy adminisztratív kérdés, hogy hogyan alakítjuk a 
napirendet.  

E vonatkozásban kérdezem, hogy van-e még valakinek észrevétele. (Dr. 
Bárándy Gergely jelentkezik.) Bárándy Gergely képviselőtársam. 

 
DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt 

Bizottság! Csatlakoznék ahhoz, amit Staudt Gábor képviselőtársam elmondott. Én is 
elfogadhatatlannak tartom azt, hogy ennyi egyeztetés után napirendi pontokat 
cserélünk a mai nap reggelén. Két miniszteri meghallgatás van. Valóban szomorúan 
látjuk, hogy sajnos a kormánytagok évente egyszer sem hajlandóak a bizottság és a 
parlament munkabeosztásához alkalmazkodni. Azt gondolom, hogy ez az 
alkotmányos szerepfelfogásuk teljes félreértelmezése. Miniszter úr egyébként ezt már 
megtette az elmúlt meghallgatásán is, amikor közölte, hogy ő egyébként Orbán Viktor 
érdekeit szolgálja, nem pedig az országét és a népét.  

Azt tudom erre csak mondani, tisztelt elnök úr, hogy ez számunkra is 
elfogadhatatlan, bármi is ennek az indoka. Ennyire érdemes lenne a parlament 
tekintélyét komolyan venni, ha már a házelnök örökké erre hivatkozik. Úgyhogy így, 
ilyen formában nem tudjuk megszavazni, támogatni a napirendet. 

A másik megjegyzésem, tisztelt elnök úr, az, hogy míg ellenzéki képviselők 
javaslata esetében oly szigorúan figyelnek arra, hogy a 30 napot biztosan betartsák és 
30 napon belül ne tűzzék ki tárgyalásra a tárgysorozatba vételi kérelmeket, van, 
amikor a bizottság vitatható is, hogy kicsúszik vagy nem csúszik ki a határidőből, 
ehhez képest most tárgyalunk egy olyat, amit 24 órán belül nyújtottak be fideszes 
képviselők. Mi mindkét dolgot elfogadhatatlannak tartjuk, és ezért nem támogatjuk a 
napirend elfogadását. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Az észrevételére egy rövid észrevétel. Orbán Viktor miniszterelnök úr 

is az ország érdekét szolgálja, tehát ha azt teszi Rogán miniszter úr, amit Orbán 
Viktor miniszterelnök úr megkíván, akkor nyilván ő is és miniszterelnök úr is az 
ország érdekét szolgálja. 

Kérdezem, hogy valakinek van-e még észrevétele a napirenddel kapcsolatban. 
(Senki sem jelentkezik.) Úgy látom, nincs.  

Határozathozatal a napirend elfogadásáról 

Kérdezem, ki támogatja a napirend elfogadását. (Szavazás.) Hat igen szavazat. 
Ki nem támogatja? (Szavazás.) Tartózkodás? (Senki sem jelentkezik.) Köszönöm. 
Megállapítom, hogy a bizottság 6 igen, 4 nem szavazattal, tartózkodás nélkül a 
napirendet elfogadta. 

Ügyrendi javaslat a miniszteri meghallgatások tárgyalására 

Mielőtt elkezdjük napirendi pontjaink megvitatását, ügyrendi javaslatot teszek 
az 1. és 3. napirendi pont tárgyalására vonatkozóan a következők szerint. A 
bizottságban kialakult gyakorlat alapján kétolvasatos, kétfordulós vitára teszek 
javaslatot. Első körben a kérdéseket lehet feltenni, a második körben a vélemények 
megfogalmazására van lehetőség. Tekintettel arra, hogy a házelnök úrtól a 
határozathozatal megkezdéséig kaptunk ülésezési engedélyt, figyelemmel a 
bizottságban kialakult korábbi gyakorlatra is, a házszabály 111. § (3) bekezdése 
alapján időkeretes tárgyalásra teszek javaslatot az alábbiak szerint: 
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képviselőcsoportonként 8-8 perc áll rendelkezésre, a független képviselőknek 4 percet 
biztosítok a két körre összesen. Emlékeztetem képviselőtársaimat, hogy ugyanazt a 
tárgyalási menetrendet fogadta el a bizottság Balog miniszter úr meghallgatásakor is 
és egyben a Kúria elnöke, a legfőbb ügyész és az OBH elnöke meghallgatásakor is. 
Munkatársaim fogják az időt mérni. Megnyitom az ügyrendi javaslat vitáját. 
Frakciónként egy felszólalásra van lehetőség. Kíván-e valaki hozzászólni? Bárándy 
Gergely képviselőtársamnak megadom a szót. 

Hozzászólások 

DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt 
Bizottság! Elnök úr a bizottságban kialakult rendre hivatkozik. Ez a rend, amelyet ön 
ismertetett, elnök úr, körülbelül fél éve van így, vagy legalábbis pár hónapja, azt 
tudom mondani. Az elmúlt 26 évben meg egészen másképp volt. Eddig egyébként, 
amikor utoljára a miniszter urat meghallgattuk, akkor sem volt időkeret, szeretnék 
emlékeztetni; időkeret nélkül hallgattuk meg, mindenkinek szabadon volt lehetősége 
hozzászólni. 

Azt pedig, tisztelt elnök úr, nem tudom érvként elfogadni, hogy kezdődik a 
plenáris ülés, ugyanis önöknek akkorra van lehetősége a bizottsági ülést összehívni, 
amikorra csak szeretnék. Nem indokolja semmi, hogy pont a plenáris üléssel egy 
napon kell kitűzni. Én értem azt, hogy fideszes képviselőtársaimat pontosan ennyire 
érdekli a parlament munkája, hogy nem hajlandóak följönni még egy plusznapra ide 
Budapestre, vagy a budapestiek nem hajlandóak néhány utcával odébbról idefáradni 
és a bizottság munkájában részt venni, de én azt gondolom, ez nem indok arra, hogy 
időkeretbe szorítsunk egy fontos meghallgatást.  

Úgyhogy, ahogy egyébként az OBH, a Kúria elnöke és a legfőbb ügyész 
beszámolójánál - ahol megjegyzem, hogy ott teremtettünk precedenst erre, mert soha 
addig, soha addig az ő beszámolóiknál időkeret nem volt - nem támogattuk ezt, 
értelemszerűen most sem fogjuk. Köszönöm. 

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

Valóban, legalább azt ne mondjuk, hogy ez egy kialakult, régi gyakorlat lenne! 
Majdhogynem már angolszász országban érzem magam, ahol több száz éves 
gyakorlatokról beszélünk, sőt több ezer éves gyakorlatokról itt az Igazságügyi 
bizottságban. Erről nincs szó. Azt lehet elmondani, hogy egy önkényes, mostanában 
kialakított gyakorlatról beszélünk, hogy érdemben a minisztereket ne lehessen 
beszámoltatni, kérdéseket feltenni. Frakciónként a 8 perc gyors 
kérdésmegfogalmazásra elég éppen, még a vélemények kifejtésére sem. Ezt láthattuk 
Handó Tündénél, hogy jómagam a kérdéseket tudtam feltenni, és talán még egy perc 
maradt a végén bármiféle véleménynek a megfogalmazására. Érzékelhetjük, hogy ez 
egy nagy nulla. És ráadásul olyan minisztereket és igazságügyi vezetőket hallgatunk 
meg, akiknek a szerepe és a tevékenysége gyakorta nagyon sok kérdést vet fel. 
Megértem én, hogy pont ennek az okán minél gyorsabban és a sajtó jelenlétében 
minél gyorsabban le szeretnék tudni ezeket a napirendeket, de azért arra felhívnám a 
figyelmüket, hogy demokratikus országokban a minisztereknek akár órákon 
keresztül, akár 8-10 órán keresztül ott kell lenniük egy meghallgatáson - nézzék meg, 
hogy Nyugaton vagy Amerikában ez hogy szokott kinézni! Még ha a végén, mondjuk, 
a többség hoz is egy döntést, és az az ellenzéki hangokat elfojtja, de azért a képviselők 
kellően felelősek ahhoz, illetve a demokrácia helyzete kellően fejlett ahhoz, hogy akár 
8-10 órán keresztül is egy miniszternek vagy egy államtitkárnak vagy egy szerv felelős 
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vezetőjének, akikkel kapcsolatban kérdés merül föl, igenis ott kelljen ülnie, és a 
kellemetlen kérdéseket tűrnie kell, és válaszolnia kell rá. És a média nyilvánvalóan az 
embereket tájékoztatva, el tudja dönteni, ki tudja értékelni ezeket a meghallgatásokat. 
S amennyiben az emberek véleménye eltér attól, amit mondjuk, a többség abban a 
bizottságban, mondjuk, a kormányzó többség megfogalmazott, akkor nyilvánvalóan 
ez a következő választáson akár kellemetlen előjellel is szóba kerülhet. 

Úgyhogy én azt gondolom, aki még a kérdésekre sem hagy kellő időt - igaz ez 
egy mindenkori államhatalmi felfogásra, most nyilvánvalóan a Fidesz-KDNP van a 
másik oldalon -, még a kérdések meg a vélemények elmondására sem hagynak elég 
időt, akkor önök azt sugározzák a társadalom felé, hogy még a kérdésektől is félnek. 
Ha ez nem így van, akkor nem kellene időkeretet szabni. Ha pedig így van, akkor azon 
kellene elgondolkodni, mi az oka, hogy félnek, mi az oka annak, hogy nem szeretnék 
még azt sem, hogy a kérdések és a válaszok elhangozzanak. 

Ezt tehát én egy megfontolandó üzenetként tudom mondani, úgy is, minthogy 
Rogán Antal propagandaminiszter, aki a kormányzati kommunikációért felel, ő van 
itt, ez tehát tulajdonképpen egy kommunikációs kérdésként is felfogható, hogy 
mennyire jó a kormánynak, ha ráég az, hogy a kérdésekre sem szeret válaszolni. És 
hangsúlyozom, hogy egyébként nemcsak hogy a kormány nem szeret, hanem 
mondjuk, még a bírósági vezetőknek sem vagy a legfőbb ügyésznek sem hagyják, akik 
elméletileg a kormánytól függetlenek, hogy feltegyük a kérdéseinket, tehát a 
védernyőt már ennél jóval szélesebbre tolták ki. 

Úgyhogy én ezt egy rossz üzenetnek tartom. Nyilvánvalóan nem ez lesz az első 
ezekben a ciklusokban. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Csak egy nagyon rövid reakció. Az időkeretes tárgyalás nyilvánvalóan 

házszabályszerű, ebből következőn nem jogellenes, ebből következően nem 
antidemokratikus, hiszen ezt a házszabály 114. § (3) bekezdése biztosítja. És erről 
fogunk szavazni, ennek az ügyrendi vitája van, ennek kapcsán megadom a szót Vas 
Imre alelnök úrnak. 

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

Egyrészt Vejkey elnök úr elmondta már, hogy ez megfelel a határozati házszabály 
114. § (3) bekezdésének.  

Másrészt pedig azt szeretném elmondani, hogy az én emlékeim szerint mind 
Staudt Gábor, mind Bárándy képviselőtársunk rosszul emlékszik: korábban is volt 
ilyen; én magam tettem még az előző ciklusban is javaslatot időkeretes tárgyalásra 
bizottsági ülésen. (Dr. Staudt Gábor: Akkor szégyelld magad visszamenőlegesen is!) 
Hozzáteszem, ha valaki felkészülten jön bizottsági ülésre, 8 perc alatt bizony a 
kérdéseit és a véleményét el tudja mondani. (Dr. Bárándy Gergely: Ennyi 
botrányról nem lehet!) Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Kérdezem, hogy a frakciónként egy-egy felszólalás 

vonatkozásában az ügyrendi kérdésben van-e további jelentkező. (Nincs jelentkező.) 
Jelentkezőt nem látok.  

Határozathozatal 

Döntsünk akkor a tárgyalási menetrendről! Kérdezem, ki fogadja el az általam 
előterjesztett indítványt. Aki egyetért vele? (Szavazás.) Hat igen. Aki nem? 
(Szavazás.) Négy nem. S tartózkodás? (Szavazás. - Nincs ilyen.) Nem volt. 
Köszönöm. Megállapítom, hogy a bizottság 6 igen, 4 nem szavazat mellett, 
tartózkodás nélkül az eljárási rendet elfogadta. 
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Rogán Antal, Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter éves 
meghallgatása  
(Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 41. §-a alapján) 

Soron következik 1. napirendi pontunk: Rogán Antal, Miniszterelnöki 
Kabinetirodát vezető miniszter éves meghallgatása, az Országgyűlésről szóló törvény 
41. §-a alapján. Nagy tisztelettel köszöntöm miniszter urat, államtitkár urakat. 

A tárgyalás menetrendjét a bizottság már elfogadta, miniszter úr hallotta az 
imént, tehát frakciónként 8-8 percben tudnak kérdéseket föltenni, illetve észrevételt 
tenni; ön pedig időkeret nélkül tudja elmondani az álláspontját. (Dr. Bárándy 
Gergely: Ez az igazi demokrácia!)  

Először tehát megadom a szót miniszter úrnak, hogy expozéját tartsa meg. 
Köszönöm. 

Rogán Antal tájékoztatója 

ROGÁN ANTAL, Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter: Köszönöm 
szépen a szót, elnök úr. Tisztelettel üdvözlöm képviselőtársaimat. Örömmel látom, 
hogy az Igazságügyi bizottságban az elmúlt egy évben nem változott semmi 
(Derültség.), továbbra is az ügyrendi vita az, ami a legfontosabb kérdés minden egyes 
ülés megkezdésekor. (Dr. Staudt Gábor: Rosszabb lett, mert akkor nem volt 
időkeret!) Én annyit megígérek, tisztelt elnök úr, mert azt gondolom, rám is 
ugyanezek a szabályok legyenek érvényesek, én mind a két alkalommal a 8 perces 
időkereten belül fogok maradni.  

Annyit szeretnék elmondani önöknek, azt gondolom, ez egy fontos dolog, tehát 
erről beszéljünk őszintén, hiszen ez már legutóbb is, egy éve úgy láttam, a 
képviselőtársaimnál egyfajta vitát váltott ki: a Miniszterelnöki Kabinetirodát azért 
hozták létre, hogy a miniszterelnök munkaszervezete legyen. S azt vezeti a 
miniszterelnök kabinetfőnöke. Egészen természetesen dolog, hogy a Miniszterelnöki 
Kabinetiroda elsődleges feladata a miniszterelnök munkájának a segítése; ez is 
szerepel egyébként az szmsz-ében első helyen kijelölve. Idetartozik a miniszterelnök 
programirodája, idetartozik a miniszterelnök minden döntését előkészítő szervezet, 
idetartozik a miniszterelnök külügyi programjainak a szervezése és lebonyolítása is. 
Nyilvánvaló, hogy a kabinetiroda minden munkatársa elsősorban arra fókuszál, hogy 
az ő munkáját segítse. (Budai Gyula megérkezik az ülésre.) Ez teljesen természetes. 
Ennek megfelelően a kabinetiroda fókuszában az elmúlt egy esztendőben is azok a 
kérdések álltak, amelyeket a miniszterelnök a kormányzati munka szempontjából 
meghatározó kérdéseknek ítélt meg. S hadd kezdjem talán ezeknek egyfajta rövid 
felsorolásával, hiszen ezeket tartottuk mi az elmúlt hét esztendő kormányzati 
munkájából is a legfontosabbnak, de az elmúlt egy esztendőben is értelemszerűen a 
legfontosabbnak. 

Az egyik: ez a kormány kezdettől fogva a munkahelyteremtés kormánya kívánt 
lenni. Miniszterelnök úrnak az a meggyőződése, hogy munka nélkül nincs szabadság; 
a szabadságjogok érvényesüléséhez elsősorban az kell, hogy valakinek az anyagi 
szabadsága is biztosított legyen, ahhoz pedig az kell, hogy biztosított legyen, hogy 
munkából el tudja tartani a családját. Az elmúlt hét esztendőben, tehát 2010-hez 
képest a kormány 700 ezer új munkahely létrehozásában működött közre 
Magyarországon. Csak szeretnék emlékeztetni mindenkit arra, hogy 3,7 millióan 
dolgoztak Magyarországon 2010-ben, ehhez képest ma lassan eléri a 4 és fél millió főt 
a foglalkoztatottak száma. Azt gondolom, ez mindenképpen egy komoly eredmény, 
különösen úgy, hogy e közben a munkanélküliség jelentős mértékben csökkent. 

De nem elegendő munkahelyeket létrehozni, mert a munkahelyek létrehozása 
mellett, azt gondolom, arra is szükség van, hogy meg is érje dolgozni az embereknek. 
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Ezért vágtunk bele az adócsökkentés politikájába, ezért van az, hogy a legmagasabb 
személyijövedelemadó-kulcs, bár emlékszem, hogy ezt az előző ciklusban is 
kifogásolták a képviselőtársaim, jelentősen csökkent Magyarországon. Ma már 15 
százalékra csökkent ennek mértéke. Talán ennek is köszönhető, hogy a kormány az 
elmúlt hét évben következetesen képviselte azt, hogy a legalacsonyabb bért jelentősen 
emelje Magyarországon. A minimálbér 2010-ben 73 500 forint volt, 2017-ben ez már 
127 500 forint, 2018 januárjától pedig tovább fog emelkedni. Összességében azt 
tudjuk mondani, hogy a minimálbér mértéke 2018-ban 88 százalékkal lesz magasabb 
2010-hez képest. Azt gondolom, hogy ez egy jelentős növekedés. A miniszterelnök úr 
ezt mindig is egy fontos kérdésnek tartotta és természetesen a kormány erre 
fókuszálni fog a következő esztendőkben is, ha erre megnyílik a lehetősége.  

Az adócsökkentésekről már beszéltünk ugyan, de engedjék meg nekem, hogy 
itt elmondjam, az egykulcsos személyi jövedelemadó és a családi adókedvezmények 
mellett, amire még külön szeretnék kitérni, az is egy fontos kérdés, hogy rendkívül 
magasak voltak a vállalkozásokat terhelő adók. Az elmúlt egy esztendőben, azt 
gondolom, amióta a legutolsó bizottsági meghallgatásomra sor került, itt is egy 
nagyon nagyot sikerült előrelépnie a kormánynak, hiszen sikerült csökkentenünk a 
társasági jövedelemadó mértékét egy egyszámjegyű mértékre. A single digit révén, 
azzal, hogy ez 9 százalékra csökkent, gyakorlatilag elértük, hogy Magyarország legyen 
az egyik legkedvezőbb befektetési terep.  

Azt külön hozzátenném, ahogy ezt már említettem, hogy 2010-ben az szja felső 
kulcsa még 328 ezer forintnál 32 százalék volt. Ma azt kell mondanom, hogy ez 
egységesen 15 százalékra csökkent. A család továbbra is az első. Sőt, úgy fogalmaznék, 
hogy a kormány politikájának az a kulcsa, hogy számunkra a gyermek a legfontosabb. 
Ennek megfelelően minden gyermek felnevelését a kormány külön 
adókedvezménnyel, célzott juttatásokkal is segíti. Ebbe a körbe tartozik az ingyenes 
gyermekétkeztetés vagy az ingyenes tankönyvellátás körének bővítése, de azt 
gondolom, hogy ide tartozik az iskolatej programban résztvevők számának jelentős 
növelése is. Összességében elmondhatjuk, hogy Magyarországon ezekben az 
ellátásokban sokkal több gyermek részesül, mint az 2010-ben, úgy, hogy a kormány 
következetesen, főleg az elmúlt két esztendőben, az erre rendelkezésre álló kereteket 
növelni is tudta. 

Itt szeretném elmondani, mert azt gondolom, ez fontos dolog, hogy ezt 
nemcsak a kormány gondolja így, hanem az emberek is támogatják és értik ezeket az 
intézkedéseket. A kabinetiroda természetesen rendszeresen teszteli azt, hogy mit 
gondolnak az emberek az egyes kormányzati intézkedésekről. Ma úgy látom, ezekből 
a kutatásokból legalábbis az derül ki, hogy 82 százalék lát előrehaladást 
Magyarországon például pedagógusbér-emelés ügyében, szemben az ellenzékkel. 
Hetvennyolc százalék gondolja, szemben az ellenzékkel, bár most, azt hiszem, DK-s 
képviselő talán épp nincs a teremben, de az emberek 78 százaléka gondolja azt, hogy 
a kettős állampolgárság megadása a határon túli magyarok számára egy olyan döntés 
volt, amely nemcsak hogy elkerülhetetlen, hanem fontos is. Hetvenhat százalék 
gondolja úgy, hogy van előrehaladás a családi adókedvezmény bevezetésével a 
családok támogatásának ügyében. Azt gondolom, 73 százalék az, aki az ingyenes 
étkezés és az ingyenes tankönyvek kapcsán fontosnak tartja és támogatja is a 
kormány által meghozott intézkedéseket. Hetvenhárom százalék lát előrehaladást 
például a rendőrség létszámának növelése ügyében, 72 százalék gondolja úgy, hogy a 
lakáshoz jutást sikerült könnyíteni Magyarországon az elmúlt két esztendőben. Ebből 
is jó néhány olyan előterjesztés született, ami, azt gondolom, a kabinetiroda által 
előkészített és a kormányzat más minisztériumai által végrehajtott előterjesztés volt. 
Az emberek 68 százaléka gondolja azt, hogy az óvodai és bölcsődei férőhelyek 
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bővítése, az azokhoz való hozzáférés tekintetében sikerült előrehaladást elérnünk 
Magyarországon. (Dr. Tuzson Bence megérkezik.) 

De a legfontosabb kérdés, amely az elmúlt egy évben is meghatározta a 
munkánkat, és amelyre a miniszterelnök úr is fókuszált, mégiscsak Magyarország 
szuverenitásának kérdése. Jól láthatjuk, és azt hiszem, ez ma már mindenki számára 
nyilvánvaló, hogy az egész ciklusnak ez a legfontosabb kérdése. Ugyanis elindult az 
Európai Unióban, Brüsszelben egy olyan törekvés, amely most már nyíltan az európai 
egyesült államok létrehozását célozza, és ezt különösen európai baloldali politikusok, 
de sajnos egyre többen más európai pártokból is nyíltan és erőteljesen képviselik. Úgy 
látjuk, hogy a nemzetek felett álló Európa létrehozásához az az út vezet, hogy e 
közben megnyitják, egyre nagyobb mértékben egyébként megnyitják az illegális 
migráció legálissá tételének lehetőségét. Bár ez a szuverenitás szempontjából egy 
másodlagos kérdés, mégis azt kell mondanom önöknek, hogy csak rámutat arra a 
tényre, hogy egyébként a szuverenitás alapján jogköröket vonnának el a 
nemzetállamoktól. Tekintettel arra, hogy sem a magyar Országgyűlés, sem a magyar 
emberek soha nem járultak hozzá ahhoz, hogy a szuverenitás oly mértékben 
csökkenthető legyen, hogy újabb jogköröket adjunk át Brüsszelnek, a kormány 
ragaszkodik az eredeti uniós alapszerződéshez (Dr. Répássy Róbert megérkezik az 
ülésre.), tehát a lisszaboni szerződéshez. Ennek megfelelően az elmúlt három évben is 
és az elmúlt egy évben is következetesen képviseltük azt, hogy nem engedünk át 
jogköröket semmilyen kérdésben, beleértve a migrációt is az Európai Unió és 
Brüsszel számára. 

Ez, azt gondolom, találkozik a magyar emberek egy jelentős részének 
egyetértésével is. Itt szeretném kiemelni, amit az ellenzék egyébként nagyon sokat 
szokott kritizálni, hogy a kormány a nemzeti konzultációt azért tartja fontos 
kérdésnek, mert a demokráciát tartja fontos kérdésnek. És a demokráciában semmi… 
(Dr. Staudt Gábor: Úristen! – Dr. Bárándy Gergely: Jézusom!) Azt gondolom, hogy 
ellenzéki képviselőtársaim véleménye fontos természetesen, de még náluk is 
fontosabb, hogy mi az emberek véleménye. Ezért lehetővé kell tenni, hogy a 
véleményüket elmondják. Én nem emlékszem olyan kormányra Magyarországon, 
amely rendszeresen biztosította volna a lehetőséget arra minden magyar állampolgár 
számára, hogy a véleményét az ország előtt álló legfontosabb kérdésekben elmondja. 
A nemzeti konzultáció révén mi ezt mindig biztosítottuk. Biztosítottuk az előző 
ciklusban is és biztosítottuk az elmúlt egy esztendőben is. Két nemzeti konzultációt is 
lebonyolítottunk. Mindegyikben minden magyar állampolgár számára megvolt a 
válaszadás lehetősége, az ellenzék számára a vita lehetősége, elmondhatták ebben a 
kérdésben az álláspontjukat. Néha úgy érzem, hogy nem egészen őszintén mondják el. 
Elvégre azok az ellenzéki képviselőtársaim, akik itt ülnek, idehaza az esetek 
többségében tagadják például azt, hogy létezik kötelező betelepítési kvóta, aztán 
ugyanezeknek a pártoknak az európai parlamenti képviselői bátran támogatják azt az 
európai parlamenti fórumokon. Ezt nem egy alkalommal tapasztalhattuk. De azt 
gondolom, hogy ezt az emberek is látják, hiszen Brüsszelből a vélemények, a viták, az 
ott elhangzott álláspontok eljutnak Magyarországra.  

Talán ennek köszönhető, hogy a Soros-tervről folytatott konzultációnak 
példátlan méretű sikere volt. Úgy látom, hogy amikor az emberek elmondják a 
véleményüket, ellenzéki képviselőtársaim számára nem nagyon marad más lehetőség, 
minthogy vitassák azt, hogy egyáltalán elmondták a véleményüket. Ezért arra kértem 
a munkatársaimat, és ezt a munkát el is végezték, hogy most, hogy lezárult a nemzeti 
konzultáció, az annak kapcsán visszaküldött válaszokat egy közjegyzői eljárással 
hitelesítsük. Ezért itt van a kezemben az a közjegyzői okirat, amely egyébként a 
hétvégén készült el véglegesen, és ez a közjegyzői okirat, azt gondolom, szemben 
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Hadházy képviselő úr mindenféle állításával, hitelt érdemlően és egyértelműen 
igazolja azt, hogy például a Postától összesen hány konzultációs kérdőív érkezett 
vissza. Ebből a közjegyzői okiratból egyértelműen kiderül, ahogy egyébként ezt a 
Miniszterelnöki Kabinetiroda is elmondta, hogy december 5-ig bezárólag - most 
megkereshetném a pontos számot, itt is van - 2 171 500 kérdőív érkezett vissza a 
Postán. Értelemszerűen ezen felül található az a közel 170 ezer darab, amit 
elektronikus úton töltöttek ki. Ebből adódik az a szám, amelyet közöltünk is, hogy 
közel 2 millió 350 ezren voltak azok, akik a konzultációs kérdőívet kitöltötték, akik a 
véleményüket elmondták. 

Ezt nekik egyébként külön is köszönöm. E kérdőívek feldolgozása folyamatos 
és értelemszerűen ma is zajlik. Itt szeretném elmondani önöknek, hogy mi a 
kabinetiroda mostani legfontosabb feladata ennek megfelelően. Mivel már az első 
feldolgozások alapján is látszik, hogy az emberek túlnyomó többsége elutasítja a 
Soros-tervet és elutasítja Magyarország szuverenitásának korlátozását, ebből az 
következik, hogy nekünk lépéseket kell tenni a Soros-terv megakadályozása 
érdekében. Ez ma a kormány legfontosabb feladata. A kabinetiroda ezért azon 
dolgozik, hogy a kormány januári ülésére összeállítsa azt a tervet, amelynek alapján 
úgy ítéljük meg, hogy lehet intézkedéseket hozni a Soros-terv megállítására. Ma ez a 
legfontosabb feladatunk. Tehát ki fogunk dolgozni intézkedéseket, amelyekkel, azt 
gondolom, Soros György tervének végrehajtását meg lehet akadályozni, meg lehet 
állítani Magyarországon is és talán az Európai Unió területén is. Ez áll most a 
munkánk legfontosabb fókuszában, az után természetesen, hogy befejeztük a Soros-
tervvel kapcsolatos nemzeti konzultáció eredményeinek a feldolgozását.  

Azt gondolom, ezzel belül maradtam a 8 percen, és mivel, ha jól látom, itt 
alapvetően ellenzéki képviselőtársaim tűkön ülnek, hogy elmondhassák a 
véleményüket, és azt sokkal fontosabbnak tartják, mint hogy mit mondok el én, ezért 
ezt én is kíváncsian meg fogom hallgatni. Állok a rendelkezésükre, és azt követően 
igyekszem majd válaszolni az összes elhangzott kérdésre. Köszönöm szépen, elnök úr. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, miniszter úr. Megnyitom a kérdések körét. 

Kérdezem, kíván-e valaki kérdést feltenni. Demeter Mártának megadom a szót. 

Kérdések 

DEMETER MÁRTA (LMP): Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Miniszter Úr! 
Nagyon örülök, hogy itt van a bizottságban, mert a parlamentben szinte lehetetlenség 
öntől bármit is kérdezni, és írásban sem hajlandó válaszolni a kérdésekre. 

Az első kérdésem az lenne, hogy miért nem válaszol például a letelepedési 
kötvényekkel kapcsolatos kérdésekre. És majd szeretném kérni öntől, hogy minden 
egyes kérdésre válaszoljon. Nyilvánvalóan a következő körben, amennyiben 
nincsenek válaszok, akkor vissza fogunk rá térni, egészen addig, ameddig a 
nyilvánosság ezekre a kérdésekre nem kap választ. 

Az első körben a letelepedési kötvényekkel kapcsolatban nagyon érdekelne az, 
hogy mennyit keresett, akár közvetve vagy közvetlenül ezeken a letelepedési 
kötvényeken. Az offshore cégek hasznából ön részesült-e, akár közvetlenül, akár 
családtagjai, akár ismerősei révén? 

Nagyon érdekelne, hogy egyébként ezzel párhuzamosan mennyibe kerültek az 
adófizetőknek pontosan a 2015-ös, 2016-os és 2017-es bevándorlásellenes 
kampányok, hiszen ezeket az ön minisztériuma menedzselte nagyrészt; hogy azért 
hasonlítsuk össze ezt a két összeget.  

Szeretném megkérdezni, milyen tájékoztatást kért az offshore cégektől és az 
offshore cégekről, mielőtt a Gazdasági bizottság jóváhagyta volna ezeket a cégeket. 
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Nagyon érdekelne, hogy egyáltalán honnan jött önnek az ötlet, hogy egyéni 
képviselőként benyújtson egy ilyen törvénymódosítást, ami lehetővé tette ezt az egész 
letelepedésikötvény-konstrukciót, és hogyan jött az az ötlet, hogy ezt pontosan így 
valósítsák meg, ahogyan ez megtörtént, és pontosan ez a konstrukció lépjen életbe, 
hiszen sehol a világon nincs olyan, hogy offshore cégek értékesítenék ezeket a 
letelepedési kötvényeket.  

Nagy érdekel, hogy aggódik-e amiatt, hogy betörtek az Arton Capitalhoz. 
Előfordulhat-e, hogy bármilyen ön számára kellemetlen információ eltűnhetett ennek 
a betörésnek a során?  

Adott-e bármilyen információt a cégek bármelyikének arról, hogy ön mikor és 
milyen tartalmú törvényjavaslatot fog az Országgyűlés elé terjeszteni, és hogy később 
egyébként a Gazdasági bizottság elnökeként hogyan fogják jóváhagyni a cégeket? 
Hiszen egyértelműen bebizonyosodott, hogy több olyan cég is van, amelyeket 
mindössze akár egy nappal az előtt hoztak létre, hogy ön benyújtotta volna ezt a 
konkrét törvényjavaslatot, és ezt követően pedig volt olyan cég is, amelyet közvetlenül 
a törvény elfogadása előtt hoztak létre, illetve a törvény elfogadását követően és a 
nemzetgazdasági miniszter rendeletének a kiadása között. Tehát nagyon gyanús az, 
több, mint gyanús, hogy ezek a cégek igenis konkrét információval rendelkeztek arról, 
hogy Magyarországon egy országgyűlési képviselő egy pontosan ilyen tárgyú 
törvényjavaslatot fog benyújtani az Országgyűlésnek, és azt el is fogják fogadni az 
Országgyűlésben mindenféle változtatás nélkül. 

Nagyon érdekelne az, hogy egy elszámoltatás során fogja-e vállalni a személyes 
felelősséget azért, amit ez a kötvénykonstrukció okozott. Hiszen ezek az offshore 
cégek egy forint adót nem fizetnek Magyarországon, viszont a magyar államnak most 
már kimutathatóan közel 18 milliárdos vesztesége származott ebből a 
kötvényprogramból. Tehát nagyon érdekel, hogy például ön személy szerint akkor ki 
fogja-e tudni fizetni azt a 18 milliárd forintot. 

Az utolsó kérdésem ezzel kapcsolatban pedig - mert ugye nagyon sok kérdés 
halmozódott fel itt az elmúlt egy évben, amióta nem hajlandó válaszolni a kérdésekre 
-, hogy az egyik bizottsági ülésen 2014 szeptemberében a jegyzőkönyv szerint ön 
említette azt, hogy még 2014. október közepén lesz egy találkozója az orosz dumából 
kinevezett parlamenti tisztségviselővel, akit kifejezetten ezzel a kötvényprogrammal 
kapcsolatban neveztek ki tárgyalásra Magyarországra, és hogy ön fog találkozni ezzel 
az illetővel, mert ön nem elégedett az orosz program állásával. Tehát a kérdésem az, 
hogy mikor valósult meg ez a találkozó, miről volt szó; ennek volt-e hatása, tehát az 
orosz fél konkrétan beleszólt-e abba, hogy Magyarországon hogyan alakul a 
letelepedésikötvény-program, és milyen feltételekkel valósul meg. Hiszen tudjuk azt, 
hogy a kínaiak után az oroszok azok, akik a leginkább vásároltak ezekből a 
kötvényekből. És nagyon érdekelne, hogy önnek közvetlenül vagy közvetve van-e köze 
akár a Hungarian State Special Dept Fund vagy a Hungarian State Special Dept 
Management céghez vagy azok bármelyik offshore-cég-tulajdonosához.  

Ezek azok a kérdések, amelyek a letelepedési kötvényekre vonatkoznak. 
A nemzeti konzultációval kapcsolatban nagyon érdekelne, hogy ki ellenőrizte 

magát a folyamatot. Hiszen az, hogy egy közjegyző később jóváhagy valamit, amit 
önök odavittek, az azért nem túl megnyugtató senki számára. (Derültség. - Budai 
Gyula: Azt hittem, csak a honvédség ügyeihez ért, Márti, de ezek szerint a 
közjegyzőkhöz is.) Hadházy Ákos pontosan ellenőrizte, hogy hogyan áll a nemzeti 
konzultáció (Derültség.), és egyértelműen lebukott a kormány, hogy hazugságban 
vannak, folyamatosan. És míg egyébként bevándorlásellenes konzultációt folytatnak 
tízmilliárdokból, addig 20 ezer embert engedtek be az ön által menedzselt 
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bevándorlási kötvényekkel Magyarországra, és mindenféle érdemi ellenőrzés nélkül 
tették ezt. 

Úgyhogy ezekre a kérdésekre várom a miniszter úr válaszát. 
 
ELNÖK: Mielőtt megadnám a szót Staudt Gábor alelnök úrnak, Demeter 

Márta képviselő asszony több olyan kérdést intézett miniszter úrhoz, melyek nem 
tartoznak miniszter úrnak a hatáskörébe, sőt olyan kérdéseket is feltett, amelyek 
képviselői jogállásához tartoznak. Tehát ezekre miniszter úr nyilvánvalóan nem 
köteles válaszolni; ha akar, válaszol, ha akar, nem.  

Most megadom a szót alelnök úrnak. Tessék! 
 
DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen. Elnök 

úr, szerintem majd miniszter úr erre válaszol. Nem kell túlkompenzált módon 
megpróbálni őt már előre megvédeni! Majd ő elmondja, hogy mire szeretne 
válaszolni, mire nem; úgysincs más lehetőségünk, ha nem válaszol, kifutunk az 
időből, akkor ezt majd a sajtó értékeli. (Demeter Márta: Így van!)  

Egyébként hozzáteszem, hogy miniszter úr javarészt nem a saját hatáskörében 
elvégzett feladatairól, hanem a kormánynak a tevékenységéről beszélt. Tehát 
ilyenformán, bár beszélt a konzultációról is, ami valóban odatartozik a 
kabinetirodához, de a kormány gazdasági tevékenysége tudtommal nem Rogán Antal 
minisztériumához, a kabinetirodához tartozik. De javítsanak ki, ha nem így van, mert 
én nyilvánvalóan nem vagyok annyira tisztában vele, mint a jelenlévők, de ha átkerült 
volna hozzájuk, akkor természetesen javítsanak ki. 

A kérdések körében két egyszerű kérdést szeretnék feltenni. Egyrészt tervezik-e 
újraindítani a letelepedésikötvény-programot? Mi erről a jelenlévők tudomása? 
Lévén, hogy az alaptörvény-szavazás többször azért nem ment át az Országgyűlésen 
(Dr. Vas Imre: Mert a Jobbik nem szavazta meg.), mert ez a rész bekerült volna - 
még ha Vas Imre nem is értette, ennek többször tanújelét adta -, de a lényeg az, hogy 
bekerült volna ez a rész; csak annyiban tért el az a rész, ami korábban leszavazásra 
került, hogy örökre kizárta volna, hogy pénzért a letelepedés jogát bármilyen 
formában külföldieknek meg lehessen adni. Mivel korábban azt mondták, hogy 
egyébként nagyon fontos, hogy az alaptörvény-módosítás elfogadásra kerüljön, és 
csak ez a rész volt, ez az egy mondat, ami eltért a korábbitól, ezért feltételezzük, hogy 
csak ez lehetett a probléma - mi más? -, hiszen csak ez a rész módosult volna. Tehát 
tervezik-e, hogy jövőre, ha úgy adódik - reméljük, nem úgy adódik, de ha a Fidesz-
KDNP nyerne -, akkor visszavezetnék ezt a konstrukciót? 

Illetve, ha már ilyen szépen összegyűltünk, és Dömötör Csaba is és ön is itt 
van, akkor azt szeretném megkérdezni, mennyire érdemi válasz az, hogy Demeter 
Márta több kérdésben nagyon konkrét tényekre, folyamatokra kérdez rá, és egyébként 
szerintem nem házszabályszerűen annyit válaszolnak, hogy nem válaszolnak; tehát a 
válasznak ez volt a lényege, ami a sajtót is megjárta. Mennyire érdemi ez, és mennyire 
elfogadható, hogy az ön nevében egy államtitkár ilyen választ adott? Egyáltalán 
tudott-e róla, hogy Dömötör Csaba, házszabálysértően meggyőződésem szerint, így 
pattintotta le az egyébként érdemi kérdéseket? Köszönöm. 

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

Propagandaminiszter Úr! Szeretném arra biztatni, hogy ne próbáljon az 
esélyegyenlőség látszata mögé bújva csak nyolc percben válaszolni, hanem érdemben 
válaszolja meg a kérdéseket. Már csak azért is lehetetlen volna ez, mert akkor 
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innentől kezdve meg sem szólalhat, ugyanis ön beszélt nyolc percet, nekünk meg 
összesen mindenre van nyolc percünk, tehát akkor önnek már nulla lenne. De még 
egyszer mondom, ne is próbáljon e mögé elbújni, hanem érdemben, akár nagyon 
hosszan, mi kíváncsiak vagyunk, válaszolja meg a kérdéseket. 

Ezen kívül kérdésem is volna néhány. Az egyik, hogy felvilágosították-e már 
miniszter urat a munkatársai arról, ami itt már szóba került, hogy önnek más az 
alkotmányos szerepfelfogása, mint amit egy miniszter erről gondolhat. Nem arról van 
szó, hogy ön a miniszterelnök munkáját kívánja segíteni, hanem ön nagyon 
egyértelműen fogalmazott. Szeretném idézni a múltkori meghallgatásából. „A 
Miniszterelnöki Kabinetirodának egyetlenegy feladata van: hogy győzelemre vezesse 
ismét Orbán Viktort.” Ez egy pártfeladat, ugye? Nem egy miniszteri. Az, hogy a 
Miniszterelnöki Kabinetiroda legfontosabb feladata, hogy 2018 után is Orbán 
Viktornak hívják Magyarország miniszterelnökét, szerintem pártfeladat. (Dr. Vas 
Imre: Ez az ország érdeke!) Szerintem ez egy pártfeladat, miniszter úr. Kérdezem, 
hogy még mindig így értelmezi-e a saját szerepkörét. 

Kérdezném azt is, tisztelt miniszter úr, bár erre is utalt, hogy a kormánytagok 
miért nem vállalnak nyilvános vitát ellenzéki képviselőkkel. Tudja, nagyon egyszerű 
lenne a recept, hiszen nagyon hosszú ideje ennek kialakult gyakorlata van. A 
miniszter általában a mindenkori parlamenti bizottsági elnökkel, alelnökkel szokott 
vitázni arról, ami az ő feladatkörébe tartozik. Ez így volt nagyon hosszú ideje, most 
viszont nincs így. Tehát amikor azt kérdezi, hogy kivel vitázzanak, akkor megmondom 
miniszter úr. Azt hiszem, a földművelésügyi miniszterről volt már szó, ő például 
vitatkozzon a Mezőgazdasági bizottság ellenzéki alelnökével. Szerintem ez egy jó ötlet, 
nem? Ezt meg lehetne tenni. Mégsem vállalnak szinte nyilvános vitát. Az a 2-3 eset, 
amikor esetleg történt ilyen, akkora csodának számít, hogy egy-két hétig a sajtó erről 
beszél. 

A másik, amit szeretnék öntől kérdezni, miniszter úr - már tavaly is feltettem 
ezt a kérdést egyébként -, hogy hajlandóak lennének-e támogatni, ha önöknek olyan 
fontos az ország lakosságának véleménye, egy olyan nemzeti konzultációt, ahol mi 
tesszük fel a kérdéseket. Ugyanis szerintem az a jó, ha a kormány is az ő számára 
fontos kérdéseket fel tudja tenni és az ellenzék is a neki fontosakat, hiszen mindkettő 
közpénzből megy. Mert ha ezt a Fidesz költségvetéséből csinálnák önök, akkor joggal 
mondhatnák, hogy az ellenzék finanszírozza meg saját maga. Mi más kérdéseket 
tennénk fel. Például feltennénk egy olyan kérdést, tisztelt miniszter úr, és higgye el, 
hogy a visszaérkezett kérdőívek száma sokkal több lenne, mint a mostanié, hogy 
például egyetért-e azzal, hogy a kormány ne lopja el a közpénzt. Mondjuk, egy ilyen 
kérdést szívesen feltennék egy nemzeti konzultáció keretében. Ugyanis hasonlóan 
irányított kérdéseket tesznek fel. Ráadásul önök egyébként olyan kérdéseket, 
amelyekben kifejezetten csúsztatások, vagy minden alapot nélkülöző egyszerű 
hazugságok vannak. Erre várják az állampolgárok válaszát, tisztelt miniszter úr. 
Úgyhogy azt gondolom, ezeken érdemes elgondolkodni. 

Végül, mivel hogy ennyi időnk van összesen, csak egy gyors kérdésem lenne 
még. Ön helyénvalónak tartja-e azt, hogy közpénzből a köztévé kormány tájékoztatás 
címén egész egyszerű és nyomon követhető pártpropagandát sugároz? Sima, egyszerű 
pártpropagandát. Ez nem a kormányzati tájékoztatás körébe tartozik, ez, miniszter 
úr, pártpropaganda. Ön szerint helyes-e az, hogy a közpénzt erre használják fel? 
Köszönöm. 

 
ELNÖK: Megadom a szót Kész Zoltán képviselő úrnak. Tessék parancsolni! 
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KÉSZ ZOLTÁN (független): Köszönöm szépen, elnök úr. Én is örülök, hogy 
Rogán Antal és Dömötör Csaba is itt van, hiszen az elmúlt egy évben én is rengeteg 
kérdést tettem fel írásban Rogán úrhoz, normális választ azonban egyszer sem 
kaptam.  

Rogán úr, csatlakoznék Demeter Márta képviselő asszonyhoz: miért fogadott 
be hazánk 20 ezer bevándorlót a letelepedési programon keresztül. Ha úgyis ilyen 
rövid ideje van, egy mondatban hogy fogalmazná meg ennek a programnak a célját? 

Bűvészkedett ön különböző számokkal. Úgy gondolom, hogy az elmúlt másfél-
két évben 19 885-tel több külföldi állampolgárt telepített le Magyarországon, mint 
Soros György. Ha már beszélt a nemzeti konzultációs ívek fontosságáról, nem 
gondolja-e, hogy fontos lenne erről a 19 885 külföldi állampolgárról is kikérni a 
magyar emberek véleményét egy nemzeti konzultációs kérdőíven. Demeter Márta 
már elmondta, hogy körülbelül 20 milliárd forintot bukott az állam ezekkel a 
letelepedési kötvényekkel. Ha már számoknál vagyunk, milyen számokkal tudja 
alátámasztani azt, hogy az államnak hasznos volt ez a program.  

Azzal is egyetértek, amit Demeter Márta mondott, hogy ha esetleg váltás lesz 
ebben az országban, akkor nemcsak politikai felelőssége lesz önnek és a 
minisztériumának, hanem büntetőjogi felelőssége is lehet. Hadd kérdezzem meg, 
hogy személyesen a kormányon belül ki a felelőse ennek a programnak. Valamint azt 
is felvetném, hogy ön és haveri köre, Habony Árpáddal együtt mennyit kaszált ezen a 
programon. Azt már mondtuk, hogy körülbelül 20 ezer bevándorlót telepítettek le 
Magyarországra, vagy Európába és e közben az ön által irányított kormányzati 
kommunikáció ezzel a váddal alaptalanul gyanúsít meg másokat. Ön szerint is 
nevezhetjük-e a saját bűnt másokra hárító bolsevik kormányzati kommunikáció 
netovábbjának azt, amit önök folytatnak és érez-e személyes büszkeséget ennek 
kapcsán? 

Van-e pontos információjuk azokról az emberekről, akiket betelepítettek 
Magyarországra és Európába? Átestek-e bármilyen átvilágításon, mennyire nyomon 
követhetők ezek az emberek, a magyar állam ellenőrzi-e az általa Európába telepített 
személyeket?  

Utolsó kérdés - nekem is rövid az időkeretem -, hogy mit fog mondani Rogán 
úr akkor, ha egy letelepedési kötvényes követ el terrorcselekményt Európában, 
vállalni fogja-e a felelősséget. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Teleki László képviselőtársunknak adom meg a szót. 
 
TELEKI LÁSZLÓ (MSZP): Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt 

Miniszter Úr! Tavaly, amikor meghallgatása volt, feltettem azt a kérdést, hogy kíván-e 
valamit tenni annak érdekében, hogy a magyarországi cigányság megítélése jobb 
legyen Magyarországon, és elmondtam, hogy Farkas Flóriánról mi a véleménye a 
magyarországi választóknak, nem csak a romáknak. Ön akkor megígérte, hogy igen, 
fog kiadványt, egyéb más eszközt is felhasználni arra, hogy a magyarországi romák 
helyzete pozitív értékben be legyen mutatva. Én azonban nem láttam semmilyen 
kisfilmet, semmilyen brossurát. Az lenne a kérdésem, hogy elmaradt-e ez, és ha igen, 
miért maradt el.  

 
ELNÖK: Kérdezem, hogy kíván-e még valaki kérdést feltenni. (Senki sem 

jelentkezik.) Jelentkezőt nem látok. 
A kérdések elhangzottak. Megadom a szót miniszter úrnak, hogy válaszoljon a 

vitában elhangzottakra, kifejezetten arra, ami a hatáskörébe tartozik, de ha akar, a 
többire is válaszolhat. Köszönöm. 
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Rogán Antal válaszadása 

ROGÁN ANTAL, a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter: Köszönöm 
szépen a szót, elnök úr. Természetesen mindenre szívesen. 

Hadd kezdjem azzal, mert akkor maradjunk a hatáskörömben lévő 
kormányzati kérdéseknél először, hogy továbbra is a magam és a Miniszterelnöki 
Kabinetiroda minden munkatársa számára azt tartom az egyik legfontosabb céljának 
és feladatának természetesen, hogy újra Orbán Viktornak hívják Magyarország 
miniszterelnökét. Ezt továbbra is fenntartom. Azt gondolom, hogy erre azért is van 
szükség, mert az önök soraiban egyetlenegy olyan embert sem látok, aki azoknak a 
kihívásoknak meg tudna felelni, amelyeket ma Európa állít (Dr. Budai Gyula: 
Karácsony Gergő! – Dr. Staudt Gábor: Ne személyeskedj!) Magyarország és 
egyébként az európai nemzetek elé. (Dr. Staudt Gábor az elnök felé: Ez nem 
személyeskedés, ugye? – Dr. Bárándy Gergely: Ez nem személyeskedés? – Elnök: 
Figyeljünk a miniszter úrra!) 

Azt még külön tegyük hozzá, mert ez hozzátartozik a valósághoz, igen, hogy 
lehet, hogy önök kevésnek találják a vitát, ami lezajlik kormánytagok és ellenzéki 
képviselők között, de úgy látom, hogy a választók meg már azt a vitát is soknak 
tartják, ami önök között zajlik, tisztelt képviselőtársaim. (Dr. Budai Gyula: Így van!) 
Előbb döntsék el, hogy egyébként mit szeretnének, milyen felállásban és hogyan. Az 
önök mondanivalója hónapok óta a választók felé egyetlenegy dologról szól, arról, 
hogy milyen konstellációban szeretnék megszerezni a hatalmat. Csak erről beszélnek. 
Hónapok óta megállás nélkül. Én azt gondolom, hogy ez a választók számára csak azt 
mutatja, hogy az önök számára ez a legfontosabb kérdés, nem az, hogy egyébként az 
ország előtt álló kihívásokra hogyan válaszoljanak. Így természetesen mi Orbán 
Viktor sikeréért fogunk dolgozni, mert meggyőződésem, hogy az általa képviselt 
álláspont az, ami Magyarország sikeréhez is vezet. Az elmúlt hét esztendő 
kormányzati munkája is szerintem egyértelműen bebizonyította ezt. 

Azért is beszéltem erről, mert ha most összevetem, mondjuk, az azt megelőző 
évek kormányzati munkájával - és itt hadd reagáljak erre is -, én még emlékszem arra, 
amikor kormányzati reklámok futottak olyan felkiáltásokkal, hogy dübörög a magyar 
gazdaság, és ugrik a pannon puma. A növekedés szerintem körülbelül a fele volt 
annak, mint amilyen ma a magyar gazdasági növekedés; a költségvetési hiány az 
egekbe ugrott; a munkanélküliség folyamatosan növekedett; emberektől, 
nyugdíjasoktól elvettek egyhavi nyugdíjat, köztisztviselőktől elvettek egyhavi bért. Ez 
volt annak a gazdasági munkának az eredménye, amit önök egyébként úgy 
reklámoztak, hogy dübörög a gazdaság és ugrik a pannon puma. Ez a különbség. 
Amikor mi elmondjuk a véleményünket, akkor azt gondolom, a mögött egyrészt valós 
eredmények, másrészt pedig valós problémák húzódnak meg.  

Lehet, hogy önöket nem érdekli az, hogy mit gondolnak az emberek az illegális 
bevándorlás kérdéséről, az embereket viszont érdekli ez a kérdés; azért is mondják el 
a véleményüket. A kormány számára pedig ez egy fontos feladat, amivel meg kell 
küzdenie, és nem tud másként megküzdeni, csak akkor, ha meghallgatja az emberek 
véleményét.  

És itt nem akarom megkerülni: én azt gondolom, minden kérdésre 
válaszoltunk, ami érdemben elhangzott a letelepedési kötvénnyel kapcsolatban. Arról 
én nem tehetek, hogy önök századszor is megismétlik ugyanazt a kérdést, mert azt 
gondolom, hogy ha századszor is elhangzik ugyanaz a kérdés, akkor miért kell 
válaszolni rá még újabb kilencvenkilenc alkalommal, tisztelt képviselőtársaim? (Dr. 
Bárándy Gergely: Mert le van írva a házszabályban!) Ez egy olyan program volt, 
amit az Országgyűlés alkotott meg, egy nyilvános eljárás keretében, nyilvános 
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vitában; minden döntés nyilvános bizottsági ülésen született. Az önök frakciói ott 
ültek - a legtöbbször még kérdést sem tettek fel. Pontosan ugyanazoknak az 
információknak voltak a birtokában, bármelyik ellenzéki képviselő, mint bármelyik 
kormánypárti, beleértve önmagamat is. (Dr. Staudt Gábor: Húúú!) És azt gondolom, 
nyugodtan megkérdezhettek volna mindent.  

Én ezt a programot sikeresnek tartom, már csak azért is, mert azt gondolom, 
hozzájárult Magyarország gazdasági sikeréhez. 2010-ben, annak a kormánynak a 
működése után, amelyet még néhány évvel ezelőtt Demeter Márta is, az egekbe 
magasztalt - elvégre a Magyar Szocialista Pártban kezdte a karrierjét -, a Magyar 
Szocialista Párt kormányzása után egy olyan időszakot örököltünk, amikor 
Magyarország gyakorlatilag finanszírozhatatlan volt. Csak és kizárólag IMF-hitelek 
voltak, IMF- és európai uniós hitelek. Megjegyzem, hogy ezeket a hiteleket anno, ön 
is, képviselő asszony, képviselőtársaival együtt az egekbe magasztalta; mindig szidott 
minket az MSZP, hogy miért akarunk ezektől szabadulni. Ezeknek a hiteleknek 
majdnem kétszer annyi volt a kamata, mint mondjuk, egy letelepedési kötvény után 
fizetett kamat. És az elmúlt években úgy tudtunk megszabadulni egyébként a külső 
finanszírozási nyomástól, hogy nagyobb részben belső finanszírozásra, 
forintfinanszírozásra tért át a kormány, és devizaforrást csak és kizárólag két 
forrásból szerzett be. Tehát gyakorlatilag nem volt külső kötvénykibocsátás, kizárólag 
akkor, amikor már kedvezők lettek a kamatkondíciók, és tudtunk cserélni. Gazdasági 
programként azonban azt gondoltuk, hogy egyrészt hazai, tehát magyarországi, belső 
devizaforrásokat vonunk be - erről szólt a lakossági devizakötvény -, és egyébként 
megalkotunk egy befektetési konstrukciót, ami a legtöbb európai országban és az 
Amerikai Egyesült Államokban is létezik. Van, ahol ingatlanokat vásároltatnak, van, 
ahol cégeket alapíttatnak; mi azt gondoltuk, hogy Magyarországnak akkor a leginkább 
devizafinanszírozásra van szüksége, és ezért alkottuk meg ezt a konstrukciót.  

Azt gondolom, ez abból a szempontból nagyon is beváltotta a hozzáfűzött 
reményeket, hogy Magyarország ezen csak nyert. Szemben az önök állításával. 
Ugyanis mi összesen kettő devizaforrást vontunk be, ahogy említettem. Nézzék meg: 
a lakossági államkötvények kamata ma is magasabb, mint az a kamat, amelyet a 
letelepedési kötvények után kellett fizetni. Tehát azt kell hogy mondjam, hogy minden 
egyes ilyen kibocsátott kötvényen a magyar állam más devizaforrásokhoz képest 
nyert.  

Önök olyan konstrukciókkal, másodlagos piaci hozamokkal próbálják ezt 
összevetni, amik nincsenek. Azzal vessék össze, amiből effektíve Magyarország 
devizaforráshoz jutott! Ahhoz képest ez folyamatosan nettó nyereséget jelentett 
Magyarországnak. Ezt nem csak én mondom, ezt mondja a nemzetgazdasági 
miniszter is. (Dr. Staudt Gábor: Ja, bocs!) Csak az a helyzet, hogy önök nem akarják 
meghallani. És ezt mondja egyébként az ÁKK is, azt sem akarják meghallani. (Dr. 
Bárándy Gergely: Tehát minden független tényező ezt mondja…)  

Én azt gondolom, hogy minden döntés e téren nyilvános eljárásban, a 
Gazdasági bizottság ülésén született meg; minden egyes parlamenti döntés szintén 
nyilvános eljárás volt, ahogy említettem. Tehát mindent megnézhetnek a 
jegyzőkönyvekből, kivétel nélkül. Én sem tudtam többet ezekről a cégekről, mint amit 
egyébként benyújtottak dokumentumként. És nagyon egyszerű volt az elbírálási rend, 
ezt is elmondtuk akkor a Gazdasági bizottságban: aki az első érvényes pályázatot 
benyújtja, az értelemszerűen az első lehetőséget meg is kapja. Ennek megfelelően járt 
el végig a bizottság; csak akkor függesztett fel céget, ha azt valamilyen szempontból az 
állam különféle szervei egyébként indokoltnak tartották. Minden nemzetbiztonsági 
ellenőrzés végbement, kivétel nélkül.  
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Én természetesen személy szerint soha egyetlen céggel sem álltam semmiféle 
anyagi kapcsolatban, ezt szeretném leszögezni. Tehát visszautasítom képviselő 
asszonynak minden ilyen természetű, kérdésbe burkolt állítását. Az első pillanattól 
kezdve, azt kell hogy mondjam önnek, ha van ebben felelősségi kérdés, akkor az 
természetesen az egész Országgyűlést terheli, hiszen az Országgyűlés nyílt eljárásban 
hozta meg az ezzel kapcsolatos döntéseket, azért, mert ez volt a szuverenitásában 
biztosított joga és lehetősége. Én vállalok érte minden felelősséget, ha éppen arra van 
szükség, de azt kell hogy mondjam önöknek, hogy eddig ezen Magyarország csak 
nyert és nem veszített.  

Ami még a konkrét kérdéseit illeti, valóban volt az orosz dumából egy 
megkeresés 2014-ben; ezt is nyíltan elmondtam a Gazdasági bizottság ülésén, azért 
tudnak róla. Azt is elmondtam volna, ha lett volna ilyen találkozó, de nem jött létre. 
Én meg nem szorgalmaztam, mert őszintén szólva, nem tartom a legjobb 
szórakozásnak, hogy az orosz duma képviselőivel beszélgessek, és ha már még egyszer 
nem szorgalmazták, és a találkozó nem jött létre, akkor értelemszerűen hanyagoltam 
ezt a típusú beszélgetést.  

Azt nézem, mi volt még, ami konkrét kérdése volt e téren… Én azt gondolom, 
minden tájékoztatás mindenkinek a rendelkezésére állt. Még egyszer hangsúlyozom: 
minden döntés nyílt eljárásban született. Hát még jó, hogy ha egyébként van egy 
előkészített törvényjavaslat, amely megjelenik nyílt dokumentumokban, és akkor 
egyesek úgy gondolják, hogy erre esetleg céget alapítanak, miért ne tehetnék? Azok 
nyílt eljárásban megszületett döntések, mindenki számára rendelkezésre állt az ezzel 
kapcsolatos információ. 

Végül, azt hiszem, ezzel nagyjából az összes kérdést érintettem, amit ennek a 
kapcsán feltettek. Annyit szeretnék még leszögezni, hogy szemben az önök 
állításaival, mivel ez a program mindenhol máshol létezik, és alapvetően nem 
útlevelet, nem állampolgárságot adtunk Magyarországon soha, hanem tartózkodási 
engedélyt és letelepedési lehetőséget, ezzel a letelepedési lehetőséggel gyakorlatilag 
senki nem élt. Az engedélyt ugyan megváltotta, de én személy szerint sem tudok olyan 
emberről, aki a letelepedési engedélyt megkapta, és ma Magyarországon élne. 
Szemben azokkal a bevándorlókkal, akik milliójával árasztották el Nyugat-Európát, és 
itt lennének Magyarországon is, ha ez önökön múlna. Ez a különbség ebből a 
szempontból. Az egyik egy gazdasági befektetési program, amiből, azt gondolom, az 
országnak előnye származik, amit egyébként a magyar Országgyűlés a maga 
szuverenitása alapján hozott meg; a másik pedig egy ránk kényszeríteni akart 
program Brüsszelből - meg, mondjuk, Soros György részéről -, aminek az lenne az 
eredménye, hogy megváltozna ennek az országnak alapvetően a népességi összetétele. 
Különösen, ha figyelembe veszem a családegyesítési eljárásokat és mindenféle 
felgyorsító programot, amiről itt szó esett. (Dr. Apáti István megérkezik az ülésre.)  

Azt még szeretném kiegészítésként megtenni - és itt vissza is térnék a nemzeti 
konzultációhoz -, hogy természetesen nem hagytuk szó nélkül Hadházy képviselő 
úrnak az állításait. Megszületett ez a közjegyzői okirat, amely egyértelműen igazolja 
azt, hogy egyébként megérkeztek és a kormány által kommunikált számban érkeztek 
meg azok a kérdőívek, amelyeket az emberek kitöltöttek. S éppen ezért természetesen 
Hadházy képviselő úr ellen a kabinetiroda megtette a feljelentést, és azt gondolom, 
még polgári peres eljárásokra is sor fog kerülni más munkatársaink részéről, akiket 
megrágalmazott. Mert azt gondolom, itt a számok, az adatok egyértelműen minket 
igazolnak; ezt most már ráadásul egy közjegyzői okirat is alátámasztja. 

S végül Teleki képviselő úrnak annyit szeretnék még elmondani, mert ezt 
fontos dolognak tartom, hogy igen, valóban, az elmúlt egy esztendőben nem készült el 
az a kiadvány, amelyet én ígértem önnek. De Nyitrai Zsolt vezetésével a 
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munkatársaim már dolgoznak azon, hogy a január-februári időszakban egy olyan 
kiadvány megjelenjen, amely bemutatja azokat az eredményeket és azt a munkát, 
amelyet a kormányzat illetékes szervei a roma integráció kapcsán elvégeztek. És azt 
gondolom, van is itt miről beszélni, és készséggel állunk minden egyes kérdésben 
rendelkezésére. 

Szerintem nagyjából minden érdemi kérdést érintettem, tisztelt elnök úr. S 
mivel gondolom, hogy ellenzéki képviselőtársaim még amúgy is szeretnének egy 
második kört is futni, szívesen állok a rendelkezésükre, úgyhogy visszaadom a szót. 

Vélemények, hozzászólások 

ELNÖK: Köszönöm, miniszter úr. Megnyitom a véleménykört és kérdezem, 
kíván-e valaki hozzászólni. (Demeter Márta és dr. Staudt Gábor jelentkezik.) 
Demeter Márta képviselő asszony jelentkezett legelőször. 

 
DEMETER MÁRTA (LMP): Köszönöm szépen, elnök úr. Miniszter úr, az első 

konkrét kérdésem az lenne, hogy mikor jelentették fel Hadházy Ákost. 
A másik egy konkrét kérés a bizottság elnökéhez… 
 
ELNÖK: Képviselő asszony, nem kérdést lehet feltenni most már a második 

körben, hanem észrevételeket lehet tenni. Ez az észrevételkör. Köszönöm szépen. 
 
DEMETER MÁRTA (LMP): Értem. Akkor az észrevételkörben jelezném azt, 

hogy szeretném kérni a közjegyzői okiratot. Most látom, hogy ez itt van, bizonyára 
ebből a bizottság titkársága tud készíteni fénymásolatot és ezt a képviselők 
rendelkezésére tudja bocsátani. Engem érdekelne nagyon az is, hogy ki a közjegyző. 
Ha ez itt van miniszter úrnál, bizonyára semmilyen akadálya nincs annak, hogy ezt 
megkapjuk. Egészen elképesztő az a hazugságáradat, amely övezi a nemzeti 
konzultációt és ténylegesen ezt a kormánypropagandát, amit látunk.  

A miniszter úr az ország szuverenitásáról beszél. Hogyan beszélhet az ország 
szuverenitásáról, amikor a magyar emberek feje fölött a kormány egy egyéni 
képviselői indítvány hatására elindít egy olyan programot a kormánytöbbség 
szavazatával, amivel eladják Magyarország biztonságát? Nemcsak arról beszélünk, 
amikor az ellenőrzésről van szó, hogy a 6211 kötvényest hogyan ellenőrizték 
biztonsági szempontból, hanem arról is, hogy a családegyesítés során több mint 13 
ezer ember érkezett és kapott élethosszig tartó letelepedési engedélyt, azonban 
semmilyen ellenőrzésen nem estek át az érintettek. Tehát egy az egyben önök eladták 
az ország biztonságát. Látszik, hogy ez egyértelműen egy pénzmosási konstrukció, 
hiszen ellenőrizhetetlen, maga a Nemzetgazdasági Minisztérium írta le nekem, hogy 
betartják-e a pénzmosási szabályokat, a magyar államhoz milyen pénz érkezik be, 
mert a magyar állam majd egy úgymond tiszta összeget fizet vissza öt év után. Tehát 
ez csupán egy kölcsön, ezek az emberek elvileg visszakapják majd a pénzüket.  

Arra hivatkozik, hogy mennyire fontos ez a finanszírozás a magyar államnak, 
itt erről hallhattunk sok-sok perces monológot. Szeretném idézni önnek Varga 
Mihályt a költségvetési bizottsági meghallgatásáról. „Egy korábbi kérdésre válaszolva 
azt is el tudom mondani, szeretném ezt újra ideidézni, hogy az ebből származó 
bevételből 575 milliárd forint össznévértékben bocsátottunk ki ilyen államkötvényt 
2013 és ’17 között és 2017. március 31-től már…” 

 
ELNÖK: Képviselő asszony, lejárt az ideje! 
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DEMETER MÁRTA (LMP): Egy percet kérek még elnök úr! Tehát azt 
gondolom, hogy az államadósság finanszírozásában nem egy jelentős tétel, hiszen 
évente több mint 6000 milliárd forintnyi adósságot újítunk meg vagy törlesztünk. 
Ennyire volt ez fontos, miniszter úr. Azt elhiszem, hogy az a cég, amely önhöz 
kapcsolódik (Elnök: Köszönjük szépen, képviselő asszony. – Dr. Budai Gyula: Tíz 
perc volt már!) és 155 milliárd forintot kaszált, az önnek fontos volt, de ne 
hivatkozzon az ország érdekére. 

 
ELNÖK: Képviselő asszony, ismételten tájékoztatom, hogy lejárt az ideje és 

megadom a szót Staudt Gábor alelnök úrnak.  
 
DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik): Köszönöm. Nagyon gyors leszek.  
Nem kaptam arra sem választ, hogy tervezik-e újraindítani. Ez egy konkrét 

kérdés. Tud-e erről miniszter úr valamit? A sajtóban konkrétan már 155 plusz 10 
milliárdos üzletként jelenik meg a letelepedésikötvény-üzlet, amely javarészt offshore 
cégekhez került. A sajtóhírek arról szóltak, hogy önhöz és Habony Árpádhoz köthető 
ügyvédi iroda is egy szerény kis tízmilliárd forintocskát a letelepedési kötvények 
átvételéből ki tudott hasítani. Azt gondolom, amik itt elhangoznak bizottsági ülésen 
jegyzőkönyvben, egyszer bizonyosan nagyon fontosak lesznek, mert azt szerintem a 
legelvakultabb Fidesz-hívőkön kívül nem hiszi el senki, hogy ez a konstrukció 
rendben volt és a magyar államnak ez kedvezett. 

Hozzáteszem, ha már közvélemény-kutatásokról beszélünk, hogy a Fidesz-
szavazók fele el is ismeri, hogy jelentős a korrupció Magyarországon, csak még 
megengedhetőnek tartja - a Fidesz-szavazók fele -, de arról nem beszélhetünk, hogy 
nincsenek ilyen tudomások.  

Az biztos, hogy amikor négyszeres kamattal fizetünk vissza egy kötvényt, akkor 
az már nem nevezhető nyereségesnek. Lehet, hogy amikor bevezettük, vagy bevezette 
az Országgyűlés, mert mi semmilyen módon nem adtuk ehhez a szavazatunkat, akkor 
ez jó volt, mármint a 2 százalékos kamat, a jutalékok akkor sem voltak jók, de utána 
nagyon gyorsan változott a helyzet. De ezt nem változtatták meg. Való igaz az is, hiába 
hangzott el, hogy nem így van, hogy hét év után, ha valaki élve a letelepedés jogával 
idejön, állampolgárságot is kaphat, ha megtanul magyarul, vagy valamilyen módon 
ezt tudja igazolni. Tehát ez valójában az előszobája lehet az állampolgárságnak is.  

Azt meg nem tudom, miniszter úrnak honnan van információja arról, hogy ki 
telepedett le vagy ki nem. Egyrészt a lehetősége fennáll, másrészt meg én nem 
gondolom, hogy ez ne történhetett volna meg és bármikor ezek az emberek 
családegyesítéssel is jöhetnek. A konstrukció vége felé, amikor féláron adták a bankok 
és nem is kellett befektetni semmiféle összeget, akkor már az emberkereskedők 
jutalékaival is versengett, ha az egész családot nézzük és visszaosztjuk és nagy 
családokról beszélünk. Tehát azt hiszem, hogy így a konstrukció már biztonsági 
kockázatot is jelentett. 

Az meg egy másik dolog, hogy ha ezek alapján akkor Junckerék 1300 
kvótakérőnek, vagy a kvótakérvényben Magyarország felé érvényesíteni próbált 
embernek vásároltak volna letelepedési kötvényt, ezek alapján szívesen fogadtuk 
volna őket. És még négyszeres haszonnal az uniós pénzt vissza is kapta volna néhány 
év után a Bizottság. Tehát azt kell mondanom, hogy ezek az érvek nem állják meg a 
helyüket.  

Az meg, hogy az emberek a gazdasági bevándorlást elutasítják, igen, így van, 
mi is elutasítjuk, az ellenzék nagy része a Jobbikon kívül is elutasítja. Tehát itt tenni 
kell, de hogy mindig egy olyan mantrát őrölni, ami egyébként teljesen eldöntött 
kérdés és a társadalom ezzel egyetért, ez nem más, mint propaganda.  
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Hozzátenném azt is, hogy ezt a közjegyzői iratot én is szeretném kérni, majd 
megnézzük valóban, hogy ki a közjegyző személye és pontosan mit tartalmaz. Erről 
nehéz bármit mondani, amíg nem láttuk részletesen.  

Azt még el szerettem volna mondani, hogy amilyen kérdéseket önök 
folyamatosan ezekben a konzultációs ívekben feltettek az elmúlt években, az 
körülbelül olyan, mintha azt kérdeznék, hogy szeretném-e azt, hogy hazafelé rablók 
jól megverjenek és kiraboljanak. A válasz igen vagy nem. Körülbelül ennyire lehetett 
érdemi választ adni, de még hagyok időkeretet Apáti István képviselőtársamnak is. 
Köszönöm. 

 
ELNÖK: Apáti István úrnak adom meg a szót. 
 
APÁTI ISTVÁN (Jobbik): Köszönöm szépen. Tisztelt Bizottság! Tisztelt 

Miniszter Úr! Elnézést kérek a késésért. Gyorsan összefoglalnám a kérdéseimet. 
Az egyik az… (Elnök: A véleménykörnél tartunk!) Ja, bocsánat! Egy pici 

fáziskésés belefér. 
Majdnem napra pont egy évvel ezelőtt a miniszter úr egy CSOK-hoz 

kapcsolódó jelentős adókedvezmény bevezetését ígérte. Ezzel kapcsolatban én idén 
júniusban kérdéssel fordultam önökhöz. Akkor azt a választ kaptam, hogy tárcaközi 
egyeztetésen van a javaslat. Csak így hozzászólás keretében érdeklődnék, hogy adott 
esetben lehet-e erről valamit tudni, mert nagyon kíváncsi erre a közvélemény, hogy 
terveznek-e adókedvezményt bevezetni a CSOK-hoz kapcsolódóan, és ha igen, akkor 
milyet. 

A másik: vérlázító, hogy önök több százmillió, vagy inkább milliárd forintokkal 
bérelnek ki olyan sajtótermékeket vagy sajtó-melléktermékeket, amelyek sorozatban 
veszítenek sajtópereket a Jobbikkal szemben. Nagyjából már tízmilliósra rúg az 
általuk kifizetendő jogkövetkezmények nagyságrendje. Véleményem szerint óriási 
pazarlás és nagyban csorbítja az állam tekintélyét ilyen sajtótermékeknek hirdetési 
pénzt adni. 

Végül pedig egy hozzáfűznivaló engedtessék meg nekem. (Az elnök egy pohár 
megkocogtatásával jelzi az időkeret leteltét.) Csak plusz 30 másodperc.  

Nem is tudom, hogy gondolták azt a letelepedésikötvény-üzlet kapcsán, amit 
józan paraszti ésszel egyszerűen nem lehet felfogni, még ha eltekintünk is - bár nehéz 
eltekinteni - a nemzetbiztonsági, rendvédelmi kockázatoktól, és mi semmiféleképpen 
nem értünk egyet ezzel a konstrukcióval, de ha már önök ehhez mindenképpen 
ragaszkodtak, akkor miért nem például az ön minisztériuma intézte - csak hangosan 
gondolkodom - azt az adminisztrációt (Az elnök ismételten jelzi az időkeret leteltét.), 
amelynek a fejenkénti 10-20 millió forintos díja legalább az államkasszát gyarapította 
volna, mert akkor legalább ennyi valós profitot elkönyvelhettünk volna. Vajon mi 
szükség lehetett arra, hogy ez is magánzsebekbe vándorolt? Csak hangosan 
gondolkodom. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Kérdezem, hogy véleményt kíván-e még valaki megfogalmazni. (Dr. 

Bárándy Gergely jelentkezik.) Bárándy Gergely képviselőtársunknak adom meg a 
szót. 

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

lenne egy ügyrendi javaslatom. Mivel a Fidesz és a KDNP még egyetlenegy percet sem 
használt fel az időkeretéből, tegye meg, hogy átadja az ellenzék számára, mi élnénk 
vele. (Derültség.) És erről kérnék szavazni. 
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Másrészt szeretném jelezni, hogy miniszter úr, ön jó pár kérdésemre nem 
válaszolt. A két legfontosabbat ismételném, tegye meg, hogy megválaszolja. Az egyik 
az volt, hogy nem tartja-e problémának, hogy a kormányzati tájékoztatás címén nyílt 
kormánypropagandát folytatnak a médiában. Ugyanis a közpénz nem erre való, 
fizesse ki a Fidesz az ilyen propagandát és ne a közpénzből költsenek erre 
milliárdokat. Ráadásul, ha már a közbeszerzésnél tartunk, akkor biztosan a teljesen 
tiszta közbeszerzésnek köszönhető az, hogy mindig ugyanazok a cégek nyerik el, az 
önhöz közel álló cégek egyébként ezeket a kormányzati megbízásokat, már ami a 
propagandát illet. Legalábbis én így tudom, miniszter úr, de akkor világosítson fel, ha 
ezt én rosszul tudom, de tartalmilag, kérem, ne csak azt mondja, hogy rosszul tudom. 

A másik kérdés, amire nem válaszolt, miniszter úr, hogy akkor hajlandóak-e 
támogatni egy ilyen nemzeti konzultációt, ahol mi tennénk fel a kérdéseket. Erre nem 
válaszolt, miniszter úr; szeretném kérni, hogy tegye meg. Még egyszer mondom, az 
önök konzultációja is közpénzből megy, ez is közpénzből menne, így lenne ez 
igazságos és méltányos, mert akkor föl tudnánk mi is tenni azokat a kérdéseket, 
amelyek szerintünk nagyon fontosak.  

Mellesleg, ha már programnál tartunk, szívesen elküldöm azt a talán 200-250 
oldalas programunkat, ami van, hátha meg tudnak belőle valósítani bizonyos 
elemeket, még a hátralévő időben is, már ha ön szerint nekünk ilyen nincs. 

Rátérve a meghallgatásokra, tisztelt miniszter úr, ha ön azt mondja, hogy mi 
csak bizonyos témákról tudunk beszélni, akkor nosza, itt lenne az igazi lehetőség arra, 
hogy ha a kormánytagok leülnek velünk vitázni, akkor nyilván az embereket érintő 
közpolitikai kérdésekről tudnánk vitatkozni, szakpolitikai kérdésekről tudnánk 
vitatkozni, és nem olyanról, ami az embereket nem érdekli. Nyilván ezt a 
kormánytagok tudnák garantálni az ilyen vitákban, hogy ilyen témákról lenne szó. 
Tehát megint csak azt mondom, és ezt kérem öntől, miniszter úr, támogassa azt, hogy 
kormánytagok és vezető kormánypárti politikusok leülnek ellenzéki politikusokkal 
vitázni. Egy-két ilyenre sor került, jómagam is Gulyás Gergely frakcióvezető úrral 
folytattam egy ilyen vitát; én azt gondolom, a közvéleménynek ez hasznára vált, 
rengeteg tudósítás, s a többi lett belőle, és értelmezték így-úgy-amúgy a mi 
mondandónkat. Ennek igenis a közéletben van helye, és nemcsak egy-két ilyennek 
kellene lenni, ami fehér hollónak számít, hanem ennek rendszeresnek kellene lennie.  

És arra is kíváncsi leszek, miniszter úr - most már csak mondom önnek, hátha 
rá tud hatni -, hogy például erről a miniszteri meghallgatásról milyenek lesznek majd 
a tudósítások. Hogy a Habony- meg a Vajna-média csak az ön dicshimnuszát hozza 
majd le, vagy azokat a kényelmetlen kérdéseket és véleményeket is megfelelő módon, 
amelyeket ellenzéki képviselők megfogalmaznak. (Az elnök jelzi a rendelkezésre álló 
idő leteltét.)  

Tisztelt Képviselőtársaim! Mivel sajnos az idő fogytán van, ezért azt tudom 
mondani csak összefoglalásul, hogy látjuk azt, hogy a propagandaminisztérium 
létrehozása óriási hiba volt, létre sem lett volna szabad jönnie. Ilyenek a diktatúrában 
szokásosak, és így is működik, tisztelt képviselőtársaim. Mielőbb meg kell ezt 
szüntetni, akárki is van kormányon! 

S végül, tisztelt miniszter úr, a sikertelen népszavazást, én azt gondolom, 
érdekes volt sikerként beállítani. Tehát ha valami mutatja azt, hogy ez a rendszer 
hogyan működi, akkor ez: elbuktak egy népszavazást, eredménytelen és érvénytelen 
volt, önök mégis úgy kommunikálták, hogy az eredményes volt. Elképesztő!  

Természetesen nem támogatjuk a beszámolót. Köszönöm. 
 
ELNÖK: Mielőtt megkérdezném, kíván-e még valaki véleményt 

megfogalmazni, Bárándy Gergely képviselőtársunk egy ügyrendi kérdést vetett fel 
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azzal kapcsolatban, hogy szavazzunk arról, hogy átad-e időt a Fidesz és a KDNP. 
Ügyrendi felvetésnél nekem erre nyilván reagálnom kell. Ez egy formális ügyrendi 
felvetés volt, hiszen tartalmát tekintve ez nem lehet ügyrendi kérdése, hogy ki kinek 
ad át időt. Ezért ebben a kérdésben nem szavazunk. (Dr. Bárándy Gergely: De 
miért? A házszabály szerint erre van lehetőség, elnök úr!) Házszabály szerint arra 
nincs lehetőség, hogy az egyik párt arról kívánja megszavaztatni a többi pártot, hogy 
egy harmadik párt adjon át részére időt. Erre nincs lehetőség. (Dr. Bárándy Gergely: 
Akkor tegyék meg maguktól! Köszönöm.) Vas Imre alelnök úrnak adom meg a szót. 

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

Fidesz-frakció álláspontja szerint a minisztérium, benne a miniszterrel és 
munkatársaival az elmúlt egy évben jól végezte a munkáját. (Dr. Staudt Gábor: Ezt 
fel kell olvasni?) A mi álláspontunk szerint azt, amit a miniszter úr a miniszterjelölti 
meghallgatásán feladatként tűzött ki, illetve a bizottság számára elmondta, hogy ő mit 
tart a minisztérium feladatának, és ez alapján a bizottság támogatta a miniszteri 
kinevezését, azt az elmúlt két év során - ugye, most már több mint két éve miniszter - 
jól teljesítette. 

Az, hogy ellenzéki képviselőtársaim egyébként a reménytelenségben olyan 
kérdéseket tesznek föl, mint amit itt hallhattunk is (Dr. Bárándy Gergely: Bizottsági 
ülés keretében! Ezt tedd hozzá!), sőt még egyébként a büntető igazságszolgáltatás 
feladatait is igyekeztek itt átvenni - hát, ez az ő politikájuknak a minősítését jelzi.  

Én egyébként sokkal jobban hiszek bármelyik magyar közjegyzőnek, mint 
Hadházy Ákos képviselőtársunknak. Merthogy amíg a közjegyzőnek kötelezettsége az 
elé tárt adatoknak megfelelően okiratot készíteni, addig országgyűlési képviselő 
bármilyen véleményt mondhat információk, félinformációk birtokában. Úgyhogy 
nekem az az álláspontom, hogy mondom, sokkal inkább hiszek bármelyik magyar 
közjegyzőnek (Dr. Staudt Gábor: Devizás ügyekben aláírtak azok mindent!), így 
nyilvánvalóan egyértelműen igazolható az, hogy mennyien küldték vissza a nemzeti 
konzultációs íveket.  

Úgyhogy köszönjük miniszter úrnak és munkatársainak a munkáját, és további 
jó munkát kívánunk. (Dr. Bárándy Gergely: 2 perc 6 másodperc. Maradt több mint 
6!)  

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

röviden szeretnék arra reagálni, hogy ön most is megismételte azt a szerepfelfogását, 
feladatmeghatározását, hogy az ön munkájának a lényege, hogy segítse a 
miniszterelnököt abban, hogy továbbra is elnyerje a választók bizalmát. Megítélésem 
szerint, annak ellenére, hogy itt különböző maliciózus megjegyzéseket tettek erről az 
ellenzéki képviselők, minden kormánytagnak az a feladata, hogy segítse a 
miniszterelnök munkáját abban, hogy a feladatát sikeresen el tudja végezni. Tehát én 
nem látok ebben semmi kivetnivalót, és hogy ön ezt ilyen nyíltan vállalja, az 
legföljebb csak az ellenzéki képviselőket lepte meg. (Dr. Bárándy Gergely: Nem ezt 
mondtam!) Én azt gondolom, minden kormánytagnak az a feladata, hogy a 
miniszterelnök újraválasztását, vagy ha úgy tetszik, a bizalom újbóli megadását 
segítse. És ehhez képest szeretnék önnek gratulálni, mert ha jól hallottam a ma 
reggeli híreket, akkor elég komoly esély van arra, hogy a miniszterelnök úr tudja 
folytatni a kormányzását, szemben az ellenzéki pártok esélyeivel (Dr. Staudt Gábor: 
Várd ki a végét!), amelyek egyre soványabbak, egyre inkább szertefoszlóak. De 
természetesen erről majd a választók fognak néhány hónap múlva dönteni. De azt 
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gondolom, hogy ha önnek ez volt az egyik fontos saját feladatmeghatározása, akkor 
ebben sikeres volt. 

Annak is örülök, hogy itt tényekkel, bizonyítékokkal támasztotta alá az 
állításait, hiszen korábban, hogy úgy mondjam, levegőben röpködtek vádak, kritikák 
a nemzeti konzultációval kapcsolatban. Ez az első olyan eset, hogy a nemzeti 
konzultáció adatait egy külső hitelesítő szerv is visszaigazolja. Ezért azt gondolom, ez 
a módszer helyes, és továbbra is javaslom ezt a módszert. Ha egyébként szükséges, 
akkor legközelebb meg kell hívni talán az ellenzéki képviselőket is a közjegyzői 
irodába, hogy ott maguk is megszemléljék azt (Dr. Staudt Gábor: Így van! Ezt 
kellene tenni!), ami egyébként a közjegyző mint hiteles személy által teljes bizonyító 
erővel bizonyított adat.  

Köszönöm még egyszer a beszámolóját. 
 
ELNÖK: Vigh László képviselőtársunknak adom meg a szót. 
 
VIGH LÁSZLÓ (Fidesz): Köszönöm szépen a szót. Staudt Gábor képviselő úr 

jelzésére szólnék. Megegyeztünk a múltkor, hogy személyében egymást nem bántjuk. 
A múltkor Apáti képviselő úr többször is belegyalogolt képviselőtársunkba, és akkor 
azt mondtuk, hogy tiszteletben tartjuk egymást. Tehát ha vitatkozunk, akkor pártok 
között van a vita. (Dr. Bárándy Gergely: Ezt gondolod Gyuláról is? Csak kérdezem.)  

A szocialista képviselőtársam jelzésére, hogy mennyi ez a… (Közbeszólások.)  
 
ELNÖK: Hallgassuk képviselőtársunkat, akinél a szó van! Köszönöm szépen. 
 
VIGH LÁSZLÓ (Fidesz): …mennyi ez a 2,3 millió ember, aki visszaküldte az 

íveket, csak annyit, hogy önökre 1,3 millió ember szavazott. Nagy gondban vannak, 
hiszen most ennek a tábornak is a felét elvesztették. 

Ugyancsak gondban van a Jobbik, hiszen Morvai Krisztina is és Gaudi-Nagy 
Tamás… (Dr. Staudt Gábor: Most ez mennyiben tartozik ide, elnök úr? Belevigyorog 
a képünkbe Vigh László, erre reagálva…)  

 
ELNÖK: Staudt alelnök úr, véleményformálás van, most a véleményét 

mondhatja el mindenki, akinek még van ideje. (Közbeszólások.) Köszönöm. 
VIGH LÁSZLÓ (Fidesz): Egyébként ez is minősíti az ellenzéket. Amíg ők 

beszéltek, mi csendben meghallgattuk. (Dr. Staudt Gábor: Te vigyorogtál a 
képünkbe! Nagy vigyorral vigyorogtál a képünkbe, Laci! ) 

 
ELNÖK: Alelnök úr, beszámítjuk az időt, természetesen. Tessék folytatni! 
 
VIGH LÁSZLÓ (Fidesz): Ez is a viselkedés egyik formája, hogy megtisztelem-e 

a másikat azzal, hogy meghallgatom. (Dr. Staudt Gábor: És nem vigyorgunk bele a 
képébe!)  

Szeretnék gratulálni a miniszter úrnak a beszámolóhoz és ahhoz a 
tevékenységhez, amelyet folytatnak. Azt gondolom, hogy fontos az a tevékenység, 
amelyet önök végeznek (Dr. Bárándy Gergely: A Fidesznek fontos, ez tény!), és az a 
kérésünk, hogy továbbra is segítsék a miniszterelnök munkáját. Az, hogy milyen 
kérdéseket teszünk fel a következő időszakban, azt gondolom, hogy 3-4 hónap múlva 
kiderül. Feltesznek egy kérdést, hogy szükség van-e önökre kormányzásban vagy 
miránk van szükség, és szerintem erre egyértelmű választ fognak adni a 
választópolgárok. 
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ELNÖK: Kérdezem akkor a képviselőtársaimat, hogy a véleménykörben, 
akinek még van ideje… 

 
DEMETER MÁRTA (LMP): Bocsánat, csak annyi, hogy a közjegyzői okirat 

fénymásolatát szeretném kérni, mert... 
 
ELNÖK: Sajnos nincs ideje a képviselő asszonynak! A véleménykört lezárom. 

Kérdezem a miniszter urat, hogy kíván-e a véleménykörben elhangzottakra reagálni. 
(Rogán Antal: Igen.) Megadom a szót. 

Rogán Antal reflexiói 

ROGÁN ANTAL, a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter: Köszönöm 
szépen, elnök úr. Nagy röviden.  

Hadházy Ákost pénteken jelentettük fel és természetesen részben ennek a 
közjegyzői okiratnak alapján, másrészt pedig azon hazugságok alapján, amelyeket 
nyílt rágalomként fogalmazott meg, amikor magnóval a zsebében sétálgatott 
kormányzati intézményekben. Egyébként ez is egyfajta stílus, de úgy tűnik, hogy 
Hadházy képviselő úrnak ez már egy megrögzött szokása. Korábban is rendszeresen 
magnóval a zsebében közlekedett minden egyes esetben. LMP-s képviselőtársaim is 
készüljenek fel erre, mert minden bizonnyal ezt teszi LMP-frakcióüléseken is. 
Korábban más frakcióüléseken is ez volt a szokása. (Demeter Márta közbeszólása.) 

Ami pedig a közjegyzői okiratot illeti, tisztelt képviselőtársaim, azt még ma 
délután fel fogjuk tölteni a kormányzat megfelelő honlapjára. Természetesen a 
vonatkozó személyes adatok kitakarásával, mert arra szükség van, azt számunkra az 
adatkezelési szabályok előírják. Teljes egészében és részleteiben elolvashatják és 
természetesen a sajtó képviselői is megtekinthetik ugyanúgy, ahogy önök.  

Azt gondolom, hogy mindannyiunk munkáját a választók fogják megítélni 
tavasszal. Ez ki fog derülni, tisztelt képviselőtársam. Az is ki fog derülni 
természetesen, hogy a kormány tette fel a helyes kérdéseket a nemzeti konzultációban 
vagy önök fogalmazták meg ezeket helyesen. De fogadjanak meg tőlem is egy 
tanácsot, ha már nekem olyan nagyon sok tanácsot megfogalmaztak. Szerintem a 
legfontosabb dolog nem arról szól, hogy hogyan kell a hatalmat megragadni, amiről 
önök beszélnek. Mert úgy tűnik, hogy erről a választóknak van véleménye, ha 
másként nem, akkor ezt tegnap Solymáron elmondták önöknek, ahol mindannyian 
összefogtak egy közös cél érdekében, és ha jól láttam, 56-42 lett a végeredmény. 
Megint csak sajtótudósítások, ha jól láttam, a HVG úgy tudósított erről, hogy 
rendkívül szoros eredmény született. Az 56-42-t lehet szorosnak minősíteni, de azt 
tudom mondani önöknek, tisztelt képviselőtársaim, hogy mi minden esetre tavasszal 
aláírnánk minden további nélkül, főleg az egész ellenzékkel szemben, ahogy ezt önök 
itt Solymáron megtették. Azt gondolom, a választók teljesen egyértelműen és 
világosan látják, hogy mi az, amit önök valójában csinálnak.  

Itt szeretnék kitérni jobbikos képviselőtársaimra is. Én hosszú időn keresztül 
hallgattam azt, amikor a népszavazásról volt szó, hosszú időn keresztül hallgattam 
Staudt Gábor képviselőtársamtól is, szó szerint ön azt mondta, hogy a kvótákat 
egyértelműen elutasítjuk és a bevándorlás kérdését olyan fontos pontnak tartjuk, 
amelyben nemzeti egységnek kell lennie. (Dr. Staudt Gábor: Így van!) De ez kicsit 
olyan, tudja, képviselő úr, hogy az ön képviselőtársa, Apáti képviselő úr is teljesen 
mást mond a Szent Korona Rádióban, amikor zsidózik nyíltan és egyenesen, amiért 
ma sem kért bocsánatot és egyébként utána egészen mást mond, mondjuk, itt a 
bizottsági üléseken meg máshol. Az ön pártelnöke is így van ezzel. Egyik oldalról ezt 
mondják egy helyen, és amikor bemegy, mondjuk, a RTL Klubba és Baló Györggyel 
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szemben üldögél, akkor már elfogadhatónak tartja a kvótákat, amikor a 
parlamentben szavazni kell, akkor is a végeredménye minden körülmények között az 
lesz, hogy bár önök megígérik, aztán a végén mégis nemmel szavaznak. Azt 
gondolom, ez jelenik meg aztán majd a későbbiekben az emberek ítéletében, de majd 
el fogják dönteni egyébként 2018 tavaszán. 

Bárándy képviselő úr, hadd mondjam önnek azt, ha már népszavazásról 
beszélünk, hogy 2004. december 5-én is volt egy népszavazás. Azon a december 5-ei 
népszavazáson az emberek lehet, hogy kicsi többséggel, de letették a voksukat a 
határon túli magyarok állampolgársága mellett. Önök egész egyszerűen 
szembeköpték azoknak az embereknek a véleményét. 2010-ben megkapták rá a 
választ a magyar választópolgároktól és azóta van egyébként a határon túli 
magyaroknak állampolgársága. Mi soha semmilyen kérdésben, amikor az emberek 
elmondják a véleményüket, nem hagyjuk figyelmen kívül azt, hanem annak a 
véleménynek megfelelően cselekszünk. (Dr. Bárándy Gergely: Nem ezt kérdeztem, 
miniszter úr! Teljesen mást kérdeztem!) Ez így van ennek a népszavazásnak a 
tekintetében is. Szerintem teljesen egyértelmű volt az emberek véleménye és mi e 
mellett ki fogunk tartani, ugyanúgy, ahogy a nemzeti konzultációban is minden 
embernek köszönöm, aki elmondta a véleményét és természetesen minden egyes 
véleményt folyamatosan figyelembe is fogunk venni. 

Végül még egy valamire szeretnék kitérni, ez a lakásteremtési 
kedvezményekkel, tehát a CSOK-kal, a családi otthonteremtési kedvezménnyel 
kapcsolatos. Körülbelül 60 ezren vették eddig igénybe. A kormány mindvégig óvatos 
volt abban a tekintetben, hogy a költségvetési keretek elegendőek-e. Szerencsére ezek 
elegendőnek bizonyultak és az adókedvezményt továbbra is fontolgatjuk. De amit 
most különösen fontosnak tartunk, és azt gondolom, hogy arról döntést kell hozni, az 
az, hogy a családi otthonteremtési kedvezmény felvételét meg kell könnyíteni. Ebből 
az következik, én személyesen azt gondolom, hogy mivel ez az egyetlenegy olyan 
államigazgatási eljárás, amit nem az államigazgatás folytat le, itt szerintem nem kell 
betartani a legszigorúbb szabályokat. Mindenképpen azt fogom javasolni a 
kabinetiroda nevében a kormánynak, hogy a következő évben térjünk át a nyilatkozati 
elvre, tehát hogy ne kelljen az embereknek felesleges papírokat beszerezni, olyan 
papírokat, amelyek után egy hónapig kell rohangálni, hanem fogadjuk el, hogy 
minden ember felnőtt, büntetőjogi felelőssége teljes tudatában nyilatkozzon arról, 
hogy egyébként a követelményeknek megfelelően töltötte ki azokat és értelemszerűen 
azt követően el tudjon indulni az eljárás. Ez fel fogja gyorsítani a CSOK 
igénybevételének lehetőségét és szerintem könnyebbséget is jelent a legtöbb ember 
számára.  

Én ennyit kívántam elmondani reakcióként és nagyon szépen köszönöm a 
meghallgatás lehetőségét. Az Igazságügyi bizottságban most sem csalódtam, a vita 
úgy zajlott, ahogy egy évvel ezelőtt is. (Dr. Staudt Gábor: Nem, mert akkor nem volt 
időkeret!) Azt gondolom, hogy képviselőtársaim nem véletlenül egyszerre ülnek az 
igazságügyi és az ügyrendi bizottságban, mert itt az ügyrendi vitának is mindig külön 
súlya és szerepe van. Köszönöm szépen, elnök úr.  

Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönöm szépen, miniszter úr. Határozathozatalra kerül sor. 
Kérdezem a bizottság tagjait, támogatják-e a miniszter úr beszámolójának 
elfogadását. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 
Tartózkodás? (Senki sem jelentkezik.) Megállapítom, hogy 8 igen, 5 nem szavazattal, 
tartózkodás nélkül a bizottság úgy döntött, hogy a beszámolót elfogadja.  
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Köszönöm, miniszter úr, köszönöm, államtitkár urak. Ezzel ezt a napirendi 
pontot lezárom és egyperces technikai szünetet rendelek el. (Rogán Antal és 
munkatársai elhagyják a termet.) 

Az Európai Parlament Soros-terv végrehajtásáról szóló 
határozatával szemben címmel benyújtott H/18817. számú 
határozati javaslat  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Folytatjuk az ülést. Soron következik második 
napirendi pontunk az Európai Parlament Soros-terv végrehajtásáról szóló 
határozatával szemben benyújtott határozati javaslat. Gulyás Gergely, Balla György, 
Hollik István, Németh Szilárd István, Répássy Róbert képviselő urak önálló 
indítványa. Megadom a szót az előterjesztők képviseletében Répássy Róbert 
képviselőtársunknak, hogy javaslatát röviden indokolhassa.  

Dr. Répássy Róbert szóbeli kiegészítése 

DR. RÉPÁSSY RÓBERT (Fidesz) előterjesztő: Köszönöm a szót, elnök úr. 
Valóban rövid leszek, mert a határozati javaslathoz fűzött indoklás, amely 
gyakorlatilag hosszabb is, mint a határozati javaslat, részletesen tartalmazza azokat a 
tényeket, amelyek miatt az előterjesztők úgy gondolták, hogy szükség van határozati 
javaslat benyújtására. Az Európai Parlament 2017. november 16-án elfogadott 
határozatára kíván reagálni ez a magyar országgyűlési határozat. 

S ahogy az is egyfajta politikai tartalmú nyilatkozat, úgy gondoltuk, hogy erre a 
magyar Országgyűlés is politikai tartalmú nyilatkozatot, illetve válasznyilatkozatot 
kell hogy adjon. S persze a határozati javaslat tartalmaz a kormány számára egy 
felhívást, felkérést, annak érdekében, hogy az Európai Parlament vonatkozó 
határozatának az érvényesülését a lehető leghatározottabban utasítsa el a magyar 
kormány és kísérje figyelemmel. Ennyit kívántam elmondani, köszönöm. 

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

tagjait, ki kíván hozzászólni. Megadom a szót Staudt Gábor alelnök úrnak. Tessék 
parancsolni! (Demeter Márta visszatér a terembe.)  

Hozzászólások 

DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen, elnök 
úr. Való igaz, az utolsó pillanatban jött be egy ilyen javaslat, tehát nehéz nem politikát 
látni benne, megmondom őszintén. Amikor itt az előbb átbeszéltük, hogy 
tulajdonképpen a bevándorlás ellen tenni kell, és nem csak beszélni róla, és 
folyamatosan egyfajta demagóg politikai vitát folytatni, én egyébként azt gondolom, 
itt is azzal ez esetkörrel állunk szemben, amikor egy jól megfőzött, finom levesbe 
némi melléktermék belekerül, és úgy már kicsit nehezebben lehet megítélni az egész 
történetet, mert lehet, hogy az alapja jó, de van egy-két olyan dolog, ami nem úgy és 
nem olyan formában szerepel, mint ahogy az objektív módon az Országgyűléstől 
elvárható lenne.  

A kijelentések javarészével bizonyíthatóan egyet lehet érteni, hiszen a 
bevándorlási helyzet néhány éve valós probléma volt. És amennyiben nyilván 
újranyílnak ezek a frontok - az is lehet -, akkor nem szeretnénk, ha az Európai 
Unióban döntenének olyan kérdésekben, amelyek Magyarország szuverenitását 
érintik; ezzel is egyet lehet érteni. És a megállapítások javarésze ilyen a határozati 
javaslatban. 
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Azt nem tudom, mert nem derül ki belőle - és ez a Mirkóczki Ádám 
képviselőtársunk által tett, Soros György elleni feljelentés kapcsán is elmondható -, az 
derül ki, hogy valójában semmilyen dokumentum nem támasztja azt alá, hogy azon 
túl, hogy Soros Györgynek voltak olyan nyilatkozatai, amelyben a bevándorlást mint 
nyilatkozó támogatta - hogy milyen mértékben, erről több információ jelent meg, és 
természetesen ezt elutasítjuk -, de hogy az egész bevándorlási helyzetet ő egy 
személyben irányítaná a háttérben, fehér lovon, egy nagy pallos karddal, ha ilyen van, 
akkor szerettük volna látni ezeket a bizonyítékokat. (Demeter Zoltán visszatér a 
terembe.) És ha ez így van, akkor valóban, a Jobbik által tett feljelentés indokolt, és 
indokolt lenne, hogy akár a bűnüldöző szervek, magyar bűnüldöző szervek is 
eljárjanak. 

Na most, mivel elutasították ezt a feljelentést, és a nyomozó hatóságok azt 
mondták, hogy ilyen nem merült fel, ilyen bizonyítéka a nyomozó hatóságoknak 
nincs, ezért én elég álságosnak tartom ezek után egy országgyűlési határozatba ezt így 
beleírni. És nem is indokolásba, hanem magába a törzsszövegbe. Ha még az 
indokolásban szerepel, hogy ki volt az, kik voltak azok, akik olyan nyilatkozatot tettek, 
amellyel a multikultit támogatják vagy a bevándorlást támogatják, egy felsorolást 
kaphatunk, ez még egy másik dolog, és ez egy másik helyzet lenne; de magában a 
határozat szövegében, úgy, hogy nincs kellőképpen alátámasztva, én ezt nem 
feltétlenül tartom a legjobb megoldásnak.  

Ettől függetlenül, pont emiatt, hogy a felvetések javarésze valós probléma, a 
tárgysorozatba vételt mindenképpen támogatjuk. Az egy másik kérdés, hogy az 
Országgyűlés előtt - és kérem a jelen lévő fideszes képviselőtársaimat, nagy tudású 
Vas Imrét, akinek minden információ mindig rendelkezésére áll, legfőképpen őt -, 
hogy hozzák be azokat a bizonyítékokat, amelyek Soros Györgynek a közvetlen 
érintettségét alátámasztják. És ezek után akkor induljon akár egy büntetőeljárás is 
ellene. Mert ha valóban ilyen nagy a probléma, akkor azt gondolom, a magyar 
bűnüldöző szerveknek is van mit tenniük. Ha meg csak egy kampányfogás, akkor a 
határozati javaslatnak is a deklarált céloknak a megfogalmazásánál kellene 
megmaradni, amivel egyébként javarészt egyet is lehet érteni. 

Úgyhogy ezzel a kiegészítéssel és önöknek ezt a házi feladatot adva - ha tehetek 
ilyet; vagy javasolva, inkább így fogalmazok -, mert ha majd megérkezik a 
minisztériumtól valamiféle válasz, akkor azt ott úgyis fel tudják olvasni, de az legyen 
tényszerű, és gondolják végig, hogy ha tények vannak, akkor feljelentésnek is kellene 
lennie - illetve már volt, csak elutasították -, de ha új tények vannak, akkor 
természetesen egy büntetőeljárás újra elindulhat. Ha meg nincsenek, akkor ezt a 
határozati javaslatot a tényekkel összefüggésben összhangba kell hozni, mert az úgy 
eléggé gáz szerintem, hogy elfogad az Országgyűlés egy olyan határozatot, amelyben 
tudvalevően nem pontos dolgok szerepelnek. De az alap kiindulási pont, ami a 
bevándorlást illeti - az nyilván egy mellékvágány volt, amit elmondtam -, és azok a 
kijelentések javarészt tényszerűek, úgyhogy a tárgysorozatba vételt mindenképpen 
támogatjuk. Nem tudjuk, miért kellett egyébként azzal annyit várni, hogy az 
Országgyűlés kifejezze a véleményét. Az más kérdés, hogy lehet, hogy ezt nem így 
kellett volna pontosan megfogalmazni, de hát jöjjön a parlamenti vita! Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Demeter Márta képviselő asszonyé a szó. 
 
DEMETER MÁRTA (LMP): Köszönöm, elnök úr. Egészen elképesztő ez a 

határozati javaslat! (Dr. Vitányi István visszatér a terembe.) És tényleg látszik, ez a 
kétségbeesett sorosozás tényleg csak azt mutatja, hogy szétesett az oktatás, az 



31 

egészségügy (Derültség.), a foglalkoztatás, minden szétesett Magyarországon 
(Közbeszólások.), nem működnek az alapvető ellátórendszerek, és ezeket… 

 
ELNÖK: Hallgassuk képviselő asszonyt! 
 
DEMETER MÁRTA (LMP): …fedi el a kormányzat azzal a kétségbeesett 

sorosozással, amit most látunk pontosan. Elképesztő bérválság van ma 
Magyarországon, és azt sem tudják elfedni ezzel a sorosozással és ezzel a végtelen 
hisztivel, amit művel a magyar kormány az adófizetők pénzén, sok-sok tízmilliárd 
forintért, hogy milyen nehéz helyzetben vannak ma a nyugdíjasok, hogy milyen sok 
fiatal hagyta el ma Magyarországot.  

Látszik, hogy a Fidesznek semmilyen terve nincs arra, hogy megoldja ezt a 
helyzetet. És itt is szeretnék emlékeztetni, hogy míg bevándorlásellenes kampányt 
folytatnak, addig a magyar kormány volt az egyetlen, amely ténylegesen 
megvalósította és meg is szervezte a bevándorlást Magyarországon és az Európai 
Unióban a letelepedési kötvényekkel. Ellenőrizetlenül több mint 20 ezer ember 
jöhetett már így be.  

És arra is szeretném felhívni a figyelmet, hogy Orbán Viktor ott ül az Európai 
Tanácsban. Ő bármikor vétózhatna a döntések ellen, amit még soha nem tett meg. 
Tehát Orbán Viktor eddig minden migrációval kapcsolatos döntést, akár a 
menekültüggyel, akár bevándorlással kapcsolatos döntést megtámogatott az Európai 
Unióban. Úgyhogy nem hisztizni kell az európai parlamenti folyamatokon, hanem 
Orbán Viktornak talán a magyar nemzeti érdeket és nem a saját üzleti érdekét meg a 
bizniszeit kellene képviselnie az Európai Tanács ülésén, és valamilyen elképesztő 
kettős beszédet folytatni. 

Úgyhogy semmiképpen nem elfogadható az az eljárás, amelyet a magyar 
kormány folytat. Nem létező tervekre hivatkoznak, és politikai ügyekből csinálnak 
nemzetbiztonsági ügyeket, és nemzetbiztonsági ürügyre hivatkoznak számtalanszor, 
ami valami elképesztő veszélyes. Nem gondolom, hogy bárki szeretné ebben az 
országban, hogy Milošević- vagy Mečiar-időket idéző módszerek honosodjanak meg. 
Most efelé tart ez az ország, 2018 áprilisában pontosan ezért van szükség 
rendszerváltásra. Köszönöm. 

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

Bizottság! A képviselőcsoportunk ki fogja alakítani erről az álláspontját érdemben, és 
el is fogjuk mondani az általános vitában a parlamentben. 

Itt mindösszesen annyit szeretnék hozzátenni, hogy ahogy ezt most tárgyaljuk, 
azt én felháborítónak tartom. És nem azért, mert hogy a házszabály mire ad 
lehetőséget vagy mire nem, hanem azért, mert léteznie kellene egy politikai 
kultúrának is Magyarországon, az pedig ezt nem tenné lehetővé, hogy ezt most 
tárgyaljuk. 

Tisztelt Képviselőtársaim! A kiosztott anyagban, amit itt ismerhettünk most 
meg a bizottság ülésén reggel, nyilvánvalóan kevés olyan képviselő van, aki éjjel 11-
kor is a parlament honlapját nézegeti, hogy nem nyújtottak-e be esetleg véletlenül egy 
indítványt a másnapi ülésre. Ezt az indítványt 22 óra 33 perckor nyújtották be a 
dokumentum szerint a tegnapi napon. Ehhez képest most a reggeli bizottsági ülésen, 
amely 8 órakor kezdődött el, már tárgyaljuk. (Dr. Staudt Gábor kimegy a teremből.) 
Én szeretném megkérdezni, hogy miért. Ha ellenzéki javaslatot egyébként rendre 30 
nappal a benyújtást követően tárgyalnak, rendre kitolják a maximumra, bármilyen 
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aktuális is legyen az, akkor hogy van az, hogy egy tegnap éjjel benyújtott javaslatot ma 
már a bizottság tárgyal? Hogy van az, tisztelt képviselőtársaim (Dr. Apáti István: Az 
éjjel soha nem érhet véget!), hogy annyi lehetőséget nem biztosítanak a frakcióknak, 
hogy egyébként érdemben meg tudják tárgyalni és vitatni ezt a javaslatot. Azért, 
gondolom, önök sem gondolják komolyan, hogy tegnap éjjel 22 óra 33 perc és ma 
reggel 8 óra között minden parlamenti frakció össze tud ülni és meg tudja vitatni, 
hogy milyen álláspontot alakít ki a javaslattal kapcsolatban. (Dr. Apáti István: Hát, 
miért nem? – Dr. Répássy Róbert közbeszólása.) Mondja, képviselőtársam! (Dr. 
Répássy Róbert: Tárgysorozatba vétel van! – Elnök: Bárándy képviselőtársamnál 
van a szó!) A tárgysorozatba vételről, azt gondolom, érdemi döntést kéne hozni. 
Nem? Tehát hogy egy tárgysorozatba vételt támogat-e egy frakció vagy nem, az azért 
jelentősen múlik azon, hogy mit tartalmaz az adott javaslat. Szerintem. (Dr. Staudt 
Gábor visszajön a terembe.) Azért kell érdemi döntést hozni róla. Ha nem kéne, 
akkor nem lenne ez a jogintézmény.  

Szóval azt gondolom, tisztelt képviselőtársaim, nincs rendben, hogy a 
bizottság, ha jól számolom, gyakorlatilag 8 és fél órával - és ezek éjjeli órák - azután 
tárgyalja a javaslatot, hogy benyújtották. (Dr. Vas Imre: 9 óra 27 perc.) Úgyhogy a 
magunk részéről nem veszünk részt a szavazásban éppen ezért. Az érdemi 
álláspontunkat az általános vitában fogjuk elmondani. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Apáti István képviselőtársunké a szó! 
 
APÁTI ISTVÁN (Jobbik): Köszönöm szépen. Csak részben egészíteném ki a 

Staudt Gábor által elmondottakat.  
A Soros György elleni feljelentéshez kapcsolódóan jó lenne, ha tisztáznák, hogy 

van-e bármilyen nyoma rendőrségnél, nyomozó hatóságoknál, titkosszolgálatoknál 
Soros György veszélyes tervének. Van vagy nincs? Ha nincs, akkor az is egy válasz. Ha 
van, akkor azok az információk titkosítás alatt állnak-e avagy nyilvánosak, titkosítás 
vagy korlátozás nélkül elérhető információk-e. Ugyanis ha vannak és ezeket akár 
titkosítással, akár a nélkül, főleg ha a nélkül visszatartják azok, akiknek ezzel 
kapcsolatban kötelezettségük lenne, akkor az önök szerint hogyan viszonyul a 
kiemelten súlyos bűncselekmények, az állam elleni bűncselekmények esetén a 
feljelentési kötelezettség elmulasztásához? Hiszen kiemelten súlyos deliktumok 
esetén, ilyen például a hazaárulás, a hűtlenség, az alkotmányos rend elleni 
szervezkedés, alkotmányos rend erőszakos megváltoztatása, köztörvényes 
bűncselekmények között is van néhány kiemelten súlyos tényállás, mint az 
emberrablás, ha bárkinek hitelt érdemlő információja van, hogy ilyen 
bűncselekmények előkészületi szakaszba kerültek vagy ilyen bűncselekmények 
elkövetésére készül valaki vagy készülnek valakik, akkor annak feljelentési 
kötelezettsége van. Különösen akkor, ha nyomozó hatóság vagy titkosszolgálat 
munkatársa. 

Tehát kérdezném, hogy ezzel kapcsolatban mi az álláspontjuk. Mert, megint 
mondom, én magam is hajlok arra, hogy a Soros Györggyel szemben megfogalmazott 
kritikákban észérvekkel lehet találni megalapozott pontokat vagy mondatokat, csak jó 
lenne, ezeket alátámasztani. Hiszen egy ennyire veszélyes tervnek nyoma kell hogy 
legyen valamilyen elektronikus vagy papír alapú formában. Erre várnék tehát érdemi 
válaszokat.  

Egyébként most jelezném, hogy a végén ügyrendben kérnék szót Vigh László 
kijelentésével kapcsolatban. Most ezzel nem zsibbasztanám a bizottságot, de a végén 
szeretnék helyretenni egy-két apróságot. Köszönöm.  
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ELNÖK: Van-e még hozzászólás? (Senki sem jelentkezik.) Jelentkezőt nem 
látok. A vitát lezárom. Megadom a szót az előterjesztőnek. Kérdezem, válaszolni 
kíván-e? (Dr. Répássy Róbert: Igen.) Tessék parancsolni! 

Dr. Répássy Róbert válaszadása 

DR. RÉPÁSSY RÓBERT (Fidesz) előterjesztő: Köszönöm szépen, csak röviden. 
Köszönöm szépen az értékes hozzászólásaikat. Most idő hiányában nem válaszolnék 
minden kérdésre, úgy gondolom, hogy erre a plenáris ülésen még lehetőség lesz.  

Csak azt jegyezném meg Demeter Márta értékes hozzászólására, aki azt 
mondta, hogy szétesett az oktatás és az egészségügy, hogy szerintem meg az ellenzék 
esett szét. De nyilván ennek a két megjegyzésnek annyi köze van ehhez a napirendi 
ponthoz, mint Demeter Márta felvetésének. Köszönöm szépen. Kérem akkor, hogy 
támogassák a javaslatot.  

Határozathozatal 

ELNÖK: Kérdezem a bizottság tagjait, támogatják-e a törvényjavaslat 
tárgysorozatba vételét. Ki támogatja? (Szavazás.) Ki nem támogatja? (Szavazás.) Ki 
tartózkodott? (Szavazás.) Köszönöm. Megállapítom, hogy 10 igen szavazattal, nem 
szavazat és tartózkodás nélkül a bizottság tárgysorozatba vette a törvényjavaslatot.  

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

Dr. Trócsányi László igazságügyi miniszter éves meghallgatása  
(Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 41. §-a alapján) 

Soron következik harmadik napirendi pontunk. Várjuk a miniszter urat. 
(Rövid szünet. – Dr. Trócsányi László megérkezik az ülésre.) Mint ahogy az imént 
bejelentettem, soron következik harmadik napirend pontunk, dr. Trócsányi László 
igazságügyi miniszter éves meghallgatása az Országgyűlésről szóló törvény 41. §-a 
alapján. Nagy tisztelettel köszöntöm miniszter urat, dr. Vízkelety Mariann államtitkár 
asszonyt, dr. Völner Pál, Kecsmár Krisztián és Molnár Zoltán államtitkár urakat. 

A tárgyalás menetrendjét már a bizottság elfogadta. Mivel miniszter úr és 
kollégái nem voltak jelen, röviden elmondom, hogy kétolvasatos tárgyalást tartunk és 
frakciónként nyolcperces, a független képviselőnek négyperces időkeretet 
biztosítottam a kérdések feltételére és a vélemények elhangzására együttesen. Először 
megadom a szót miniszter úrnak, hogy expozéját tartsa meg. Tessék parancsolni! 

Dr. Trócsányi László tájékoztatója 

DR. TRÓCSÁNYI LÁSZLÓ igazságügyi miniszter: Köszönöm szépen. Tisztelt 
Elnök Úr! Képviselő Asszonyok! Képviselő Urak! Hölgyeim és Uraim! Köszönöm a 
lehetőséget, hogy beszámolhatók az Igazságügyi Minisztérium munkájáról.  

Talán engedjék meg, hogy egy aktualitással kezdjek, figyelemmel arra, hogy 
olyan ügyről van szó, amelyet mindenképpen a képviselő hölgyek és urak figyelmébe 
szeretnék ajánlani. Nevezetesen pénteken volt ülése a Velencei Bizottságnak, ahol az 
ukrán oktatási törvény volt a téma. Az Igazságügyi Minisztérium közelről figyelte és 
figyeli nyilvánvalóan a Velencei Bizottság munkáját. Szeretném jelezni, hogy egy 
amicus curiae beadványt is az Igazságügyi Minisztérium eljuttatott a Velencei 
Bizottsághoz. A Velencei Bizottság pénteken ült össze és tárgyalta az ukrán oktatási 
törvényt. Azt tudni kell, hogy 1991-ben Magyarország és Ukrajna között egy 
nemzetközi megállapodás született, amelynek értelmében Ukrajna garantálta, hogy az 
oktatás valamennyi szintjén biztosítja a magyar nyelvű oktatást. Ehhez képest a 
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jelenlegi oktatási törvény drasztikusan megváltoztatja a magyar nyelv oktatását 
Ukrajnában, ami mondjuk a 150 ezres közösségnek - idézőjelbe téve - nagyon komoly 
problémát, halálát fogja okozni. Ergo a magyar kormány mindent megtett annak 
érdekében, hogy felhívja a Velencei Bizottság figyelmét erre. Nemcsak magyar ügyről 
van szó, román, görög, bolgár közösségekről is, és még sorolhatom azokat a 
kisebbségeket, akik Ukrajnában élnek.  

A román igazságügyi miniszter kollégámmal kedd este hosszú 
telefonbeszélgetéseket folytattam. Ő jelezte, hogy támogatja a mi amicus curiae-nkat, 
a miniszterelnökével megbeszélte. Ehhez képest másnap reggel kaptam egy értesítést, 
hogy Románia nem csatlakozik a magyar beadványhoz. A mai nap közzétételre kerülő 
jelentésben a Velencei Bizottság fel fogja hívni Ukrajnát, hogy változtasson bizonyos 
szabályokon. Hozzá kell tenni, hogy megállapítást nyert: a kisebbségekkel való 
mindennemű egyeztetés nélkül került ez elfogadásra, jelentősen csökkenti a nyelvi 
jogait a közösségnek és egy olyan értelmezésre hívja fel az ukrán hatóságokat, amely 
biztosítja, hogy megfelelő módon legyen az oktatás valamennyi szintjén, így a 
secondary schoolban, tehát a középiskolákban is a nemzetiségi nyelveken történő 
oktatás. Úgy gondolom, hogy a magyar kormánynak és az Országgyűlésnek is 
feladata, hogy a magyar nyelvű kisebbségek jogvédelme érdekében minden lehető 
fórumon szólaljon fel, hisz egy alapvető kérdésről van szó.  

Azért akartam ezt elöljáróban elmondani, mert aktuális hírről van szó. Ma jön 
ki a jelentés, és úgy gondolom, hogy valamennyi képviselőnek jó, ha tudja, hogy mi 
lesz ennek a jelentésnek a tartalma. És én bízom abban, hogy az országgyűlési 
képviselők minden segítséget megadnak abban, hogy ez a kérdés kulturált módon 
rendeződjön, hiszen ebben vagyunk érdekeltek valamennyien, hogy kulturált módon 
tudjuk ezt a kérdést lezárni. 

Engedjék meg, hogy ez után az aktualitás után rátérjek az éves beszámolóra. 
Azt kell mondani, az Igazságügyi Minisztérium hatásköre nemzetközi viszonylatban is 
széles, bizonyos értelemben meg szűk. Olyan szempontból széles, hogy hozzánk 
tartoznak az európai uniós ügyek, és azt kell mondanom, ez európai kitekintésben is 
egyedülálló, hogy az Igazságügyi Minisztériumnak ilyen jelentős európai uniós 
hatásköre van. Ugyanakkor nem tartozik hozzánk sem a büntetés-végrehajtás 
felügyelete, a bíróságok igazgatása és az ügyészség felügyelete sem, szemben más 
országokkal, ahol ilyen hatáskörökkel rendelkezik az Igazságügyi Minisztérium. 

Négy területről fogok röviden szólni: a jogalkotásról, a parlamenti 
kapcsolatokról, a hivatásrendekkel való kapcsolatokról, és nagyon röviden az európai 
uniós ügyek viteléről. 

Kezdem a jogalkotással. Az Igazságügyi Minisztérium előkészítette azokat a 
fontosabb törvényeket, amelyeket az Országgyűlés elfogadott, és 2018. január 1-jével 
fognak hatályba lépni. Tehát egy olyan időszakban vagyunk decemberben, amikor jól 
tudjuk, hogy január 1-jén új kódexek lépnek hatályba. Nevezetesen a polgári 
perrendtartás, a közigazgatási perrendtartás, az általános közigazgatási rendtartás, a 
nemzetközi magánjogi kódex, az ügyvédi törvény és a választottbírósági törvény. Ez 
azt jelenti, hogy a magyar jogrendszert sikerült megújítani, 2018. január 1-jével 
teljesen új jogszabályok lépnek hatályba. Ez óhatatlanul is nagy munkát adott mind a 
minisztériumnak, nyilvánvalóan a jogalkotásban, másrészt a jogalkalmazókkal való 
napi kapcsolattartásban és a jogalkalmazók felkészítésében az új kódexek alkalmazása 
tekintetében. Szeretnék köszönetet mondani egyrészt a képviselőknek, hogy 
támogatták a munkánkat, és több alkalommal is ötpárti egyeztetést tudtunk folytatni. 
2018. július 1-jével pedig a büntetőeljárási kódex lép hatályba. Szeretném külön 
megköszönni a Jobbik képviselőinek, hogy szavazatukkal pozitívan támogatták az új 
büntetőeljárási kódex elfogadását. (Dr. Apáti István: Hallottátok? Ilyen is van!)  



35 

Ami a jogalkotási menetrendet illeti, ott el kell mondanom azt, hogy 
kodifikációs bizottságokat hoztunk létre, miniszteri biztosok vezették a kodifikációt. 
Igyekeztem olyan miniszteri biztosokat megbízni, akik a tudásuk révén, 
személyiségük révén közismertek, így Rozsnyai Krisztina és Wopera Zsuzsa, 
mindketten egyetemi oktatók, az ELTE-ről, illetve a Miskolci Egyetemről, ők vezették 
a kodifikációt, vagy Miskolczi Barna a büntetőeljárási kodifikációnak volt a vezetője. 
Azt kell mondani, hogy ezek a jogalkotások hosszú időt vettek igénybe, számos 
egyeztetésre került sor az egyetemek képviselőivel is, és lehetővé vált tehát, hogy 
ezeknek a kódexeknek a hatályba léptetésére sor kerülhessen január 1-jétől. Itt a 
munka természetesen nem áll meg, hiszen folyamatosan vizsgálni kell a 
jogalkalmazás menetében, hogy felmerül-e olyan kérdés, amit esetleg figyelembe kell 
még venni; tehát egy állandó nyomon követés van az új kódexeknél.  

Szeretném jelezni, hogy a migráció tekintetében is számos jogszabálynak az 
elfogadásában működtünk közre. Nem véletlen, hogy európai szinten is bel- és 
igazságügyi együttműködésről beszélünk és bel- és igazságügyi tanácsülésről. Az 
Igazságügyi Minisztérium rendkívül szoros együttműködésben dolgozott a 
Belügyminisztériummal annak érdekében, hogy a migrációs jogszabályaink 
elfogadásra kerüljenek.  

Talán egy általános képletet mondanék a jogalkotásról zárásként, hogy mégis 
igazságügyi miniszterként négy év tapasztalatát hogyan tudnám összegezni. Én azt 
gondolom, sok pozitívum mellett vannak olyan kérdések, amelyeket én magam is föl 
tudok vetni problémaként. Az egyik az - és ez sajnos nemcsak Magyarországra igaz, 
hanem egész Európára -, hogy van egy túlszabályozási helyzet egész Európában, 
másrészt egy felülszabályozás. Ez azt jelenti, hogy sok mindent törvényben akarunk 
szabályozni, akkor is, amikor nem törvényi szinten kellene, és a részletszabályok is 
gyakran törvényi szinten kerülnek elfogadásra, holott azt alacsonyabb szint is 
tulajdonképpen el tudná látni. Ha a Magyar Közlönynek az oldalszámát 
megvizsgáljuk a rendszerváltozáskor és ma, akkor azt kell mondani, hogy hihetetlen 
mértékben megnövekedett a jogalkotás. Ebben persze az is benne van, hogy az 
európai uniós irányelveket nyilván át kell ültetni, de ma vitathatatlanul igaz, hogy 
még a szakavatott jogászok számára is a jogrendszer átláthatósága sokszor nem 
egyszerű, nyilván az egyszerű polgárok számára még kevésbé. De hozzá kell tennem, 
hogy ez tehát egy általános európai jelenség, tehát nem Magyarországról beszélek. 
Úgy gondolom mindazonáltal, hogy 2018-tól napirendre kell tűzni ezt a kérdéskört, 
hogy hogyan lehetne a jogrendszer egyszerűsítése, átláthatósága érdekében még 
fokozni az odafigyelésünket.  

Ezek után áttérek a parlamenti kapcsolatokra. Itt meg kell említenem azt, hogy 
a politikai pártokkal a viszonyunk rendezett. Több alkalommal is ötpárti egyeztetést 
tudtunk tartani. A büntetőeljárásról 2017. január 10-én, márciusban tartottuk a titkos 
információgyűjtésre vonatkozó szabályozásról, 2017. november 10-én a 
büntetőeljárási salátatörvénynek a kidolgozásakor. Akartunk tartani egy ötpárti 
egyeztetést az ügyvédi törvényről is, azonban nem volt rá érdeklődés, ami azt jelenti, 
hogy tulajdonképpen a koncepció, amit mi felterjesztettünk, elfogadást kapott.  

Ugyanakkor azt is mondanom kell, hogy számos képviselői kérdést kapunk, 
amire az Igazságügyi Minisztérium igyekszik mindig időben választ adni. 

Szeretnék szólni néhány szólni nyilvánvalóan a hivatásrendekkel való 
kapcsolatokról is, mert azt gondolom, ez rendkívül fontos. Ezért van egy külön 
államtitkárunk, aki a hivatásrendekkel való kapcsolatokért felelős. 

Kezdem talán az ügyvédekkel. Az ügyvédi törvénynek a legfontosabb üzenete a 
jogtanácsosok integrációja az ügyvédi kamara rendszerébe. Egy 1980-as törvényerejű 
rendelet foglalkozott a jogtanácsosokkal, és a jogtanácsosokra nézve, ha szabad így 
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mondanom, nem volt igazából nyilvántartás, hogy ki az, aki valóban jogtanácsos a 
mai napon vagy nem jogtanácsos, bizonytalanságok álltak fönn; ugyanakkor a 
jogtanácsos, ugyanúgy, mint az ügyvéd, okiratot szerkeszt, ellenjegyez és a bíróság 
előtt képvisel. Ezért volt szükség arra, hogy őket integráljuk az ügyvédi kamarába, 
természetesen sui generis jelleggel, tehát a sajátosságok megtartásával. Itt egy 
hosszas egyeztetés volt egyrészt a jogtanácsosok képviselőivel, másrészt az ügyvédi 
kamarával. Én azt gondolom, hogy egy sikeres megoldást találtunk, hiszen a kamarai 
integráció oly módon valósul meg, hogy a jogtanácsosi tagozat önállósága biztosítva 
van az ügyvédi kamarán belül.  

Jelenleg az ügyvédi kamara legfontosabb feladata a szabályzatok elkészítése. 
Jövő tavasszal választásra kerül sor az ügyvédi kamarán belül, tehát nyilvánvalóan a 
szabályzatok elkészítése rendkívül fontos, hogy sikeres legyen. Ehhez az Igazságügyi 
Minisztérium mindennemű segítséget megad, de jól kell tudni, hogy az ügyvédi 
hivatás egy szabad foglalkozás, független, tehát az Igazságügyi Minisztériumnak a 
befolyása, rátekintése maximum az alkotmányossági szintig terjed; ezek után az 
ügyvédi kamara autonómiájáról van szó, hogy belső szabályzatait a törvény keretei 
között miként határozza meg.  

Szeretnék szólni a bíróságokkal való viszonyunkról is; itt több dologról 
szeretnék szólni. Egyrészről azt gondolom, hogy egy alkotmányos dialógus alakult ki a 
bíróságokkal. Nevezetesen az, hogy számos közös konferenciára kerül sor, amikor 
adott kérdésről szervezünk konferenciát, az egyik ilyen volt az Alkotmánybíróságon 
szervezett konferencia. Közös joggyakorlat-elemző csoportok alakulnak meg, ami azt 
jelenti, hogy az Igazságügyi Minisztérium is mindig tehet javaslatot arra, hogy milyen 
kérdést kell napirendre tűzni, és akkor egy joggyakorlat-elemzés keretében történik a 
joggyakorlat áttekintése. Ebbe az Igazságügyi Minisztérium minden alkalommal tud 
delegálni, és ezek a joggyakorlat-elemző csoportok rendkívül jól működnek. 

Fontosnak tartottuk azt, hogy az igazságügyi alkalmazottak fizetése rendezésre 
kerüljön. Én ezt sikerként könyvelem el, hiszen ténylegesen az igazságügyi 
alkalmazottaknak a bérrendezésére sor kerül. A bírák fizetésének az emelése is 
megindult, már háromszor 5 százalékos emelése történt meg a bíráknak. Úgyhogy azt 
gondolom, a bíróságok költségvetése is alapvetően rendezettnek tekinthető. 
Természetesen a bírói fizetés mindig vita kérdése, de én úgy gondolom, elindultunk 
egy olyan irányba, amelyik jó, és nyilvánvalóan ezt figyelemmel kell a jövőben is 
kísérnünk. 

Szeretnék itt egy témáról mindenféleképpen szót ejteni, hiszen a képviselők 
úgyis föl fogják tenni: ez nevezetesen az igazságszolgáltatást érintő jogszabály, az 
úgynevezett pontrendszer a közigazgatási bíráskodás területén. Azt gondolom, jobb, 
ha előhozom ezt a témát magam is, figyelemmel arra, hogy egy olyan kérdésről van 
szó, amely a sajtóban is napvilágot látott, és úgy gondolom, valóban kell erről 
beszélni. 

A bírói jogállásról szóló törvény egy kétharmados törvény, amely meghatározza 
a bírók kinevezésének rendjét. Ez egy olyan törvény, amely alkotmányos, a Velencei 
Bizottság is megvizsgálta. Az Igazságügyi Minisztériumnak az égvilágon semmilyen 
befolyása nincs arra, hogy a bírói kinevezéseknél, meghallgatásokon részt vegyen, 
döntsön. Ez teljes mértékben az OBH és az OBT kezében van. Ami felhatalmazása van 
az Igazságügyi Minisztériumnak, az az, hogy egy meghatározott tényezőkhöz, 
szempontrendszerekhez pontszámokat igazítson. A közigazgatási bíráskodás 
megújításánál egy lényeges szempont volt, hogy egy nagyon fontos közigazgatási 
perrendet fogadtunk el, amely egyedülálló módon egy generálklauzulával határozza 
meg a közigazgatási bíróságok hatáskörét. Magyarország történetében először került 
elfogadásra a közigazgatási perrend, amely, azt gondolom, európai szinten is egy 
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nagyszerű munka és olyan, amelyiket bátran lehet mutatni bárhol, hogy a 
közigazgatási perrendünk hogy néz ki. 

A másik tényező azonban a jó közigazgatási bíró. A jó közigazgatási bíró pedig 
azt jelenti számomra, hogy közigazgatási szaktudással rendelkezik. A jelenlegi 
pontrendszer, amit kialakítottunk, azt kell mondanom, átláthatóbbá tette a rendszert, 
objektívebbé tette, a szubjektív elemeket igyekezett csökkenteni benne és ergo, 
rátekinthet mindenki, hogy mely pontra hol milyen pontot kapott. A másik, ami 
nagyon fontos, hogy esélyegyenlőséget akartunk teremteni, hogy bárki, aki pályázik 
közigazgatási bírói pozícióra, az egyenlő eséllyel pályázzon erre a tisztségre. Nem 
akarok belemenni egy nemzetközi összehasonlításba, de az a helyzet, talán 
szerénytelenség nélkül mondhatom, hogy miután a kandidátusi értekezésemet is e 
témából írtam, ismerem a nemzetközi szabályozást. A magyar szabályozás mindenben 
megfelel a nemzetközi szabályozásnak. Franciaországban például az Ecole Nationale 
d’Administration hallgatóiból lesznek közigazgatási bírók, s nem a rendes bíróképző 
akadémiáról kerülnek ki a közigazgatási bírák. De sorolhatnám az osztrák és más 
szabályozást is, ahol a közigazgatási szaktudást értékelik.  

Amit ma megtettünk, az az, hogy esélyegyenlőséget biztosítottunk mindenki 
számára, aki pályázni akar. Ugyanúgy meghallgatásra kerül mindenki, ugyanúgy a 
pontrendszer objektívvé válik. Tulajdonképpen egy olyan szabályozást vezettünk be, 
amely kiállja az alkotmányosság ellenőrzését is határozott álláspontom szerint. 
Egyébként meg azt, hogy a bíró ne lenne független, azt gondolom, vissza kell 
utasítanom, mert a bíró, aki esküt tesz, független személy, csak a törvényeknek van 
alárendelve. Kizárólag a törvényeknek van alárendelve a bíró. Amit szeretnék itt 
hangsúlyozni, hogy ebben a teremben is számos olyan képviselő ül, akiből kiváló 
közigazgatási bíró lenne. De ha megnézi, milyen sansza lett volna a korábbi 
pontrendszerben, akkor azt kell mondani, hogy semmi sansza nincs arra, hogy 
közigazgatási bíró legyen. Tehát úgy gondolom, hogy igenis szükség volt erre a 
jogalkotásra és igenis ez a jogalkotás az esélyegyenlőséget tökéletesen biztosítja. 

Én nem örülök annak, amikor szakmai kérdésből politikai kérdést csinálunk. 
Természetesen lehet, mindazonáltal én a szakmai kérdésekre szakmai válaszokat 
fogok adni. Úgy gondolom, ebben a kérdéskörben a jogalkotás rendjén való. 
Természetesen a kérdésekre szívesen válaszolok e tekintetben is. 

Az ügyészséggel való kapcsolatunkra azt kell mondani, hogy szinte formális. A 
büntetőeljárási kódexnél meghallgattuk természetesen az ügyészség véleményét, hisz 
fontos, hogy tudjuk azt. Mind a nyomozó hatóság véleménye fontos volt számunkra, 
mind a vádhatóságé, mind a bíróké, mind pedig a védelem, az ügyvédek véleménye, 
hogy egy kiegyensúlyozott büntetőeljárási kódex szülessen.  

Fontosnak tartom a szakértői és a végrehajtói rendszerrel kapcsolatos 
munkánkat. Azt gondolom, hogy a végrehajtókat illetően is sikerült egy olyan 
szabályozást kialakítani, amely nagyobb fegyelmet vár el a végrehajtóktól. 

Foglalkoztunk valamennyit nyilvánvalóan a devizahiteles ügyekkel is, ezek 
azonban lezárultak, nem ebben az évben kerültek napirendre. A magáncsőd 
intézménye bevezetésre került. Tehát olyan szabályozásokat fogadtunk el, amelyek, 
azt gondolom, a legtöbb kérdésre választ tudnak adni. 

Nagyon fontosnak tartom az áldozatsegítés érdekében tett munkánkat. 
Áldozatsegítő központot nyitottunk Budapesten, áldozatsegítő központ megnyitására 
került sor Szombathelyen és Miskolcon is. Azt gondolom, ez is a szociális arcát, a soft 
arcát mutatja az Igazságügyi Minisztériumnak és úgy gondolom, hogy ez fontos 
kérdés. 

Az európai uniós ügyekben is van hatáskörünk. Itt nyilvánvalóan a kvótaperről 
tudnék beszélni hosszasabban, de mindenki által közismert. A kötelezettségszegési 
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eljárásokról is szó eshet. Nyilvánvalóan az Európa Tanács előtt is képviseljük a 
magyar államot. Itt a börtönzsúfoltság megoldása tekintetében kellett szabályozást 
hozni. Azt gondolom, hogy sikerrel járt. 

Összességében úgy gondolom a 2017-es év az Igazságügyi Minisztériumnak az 
az éve volt, amikor a függő ügyeket kellett lezárnunk. Tehát az év végével azokat a 
feladatokat, amelyekre vállalkozott a ciklus elején az Igazságügyi Minisztérium, 
befejezettnek lehet tekinteni. Nyilvánvalóan a 2018-as évtől kezdődően új feladatok 
határozathatók meg az Igazságügyi Minisztérium számára, bárki is legyen az 
igazságügyi miniszter, és vannak olyan feladatok, amelyeket tovább kell vinni. Ilyen 
alapvetően elsősorban a gazdasági versenyképesség elősegítését szolgáló jogszabályok 
megteremtése, felszámolás, csőd, végelszámolás. Úgy gondolom, számos olyan terület 
van, ahol további munkára van szükség, de 2014 és 2018 között a ránk bízott munkát 
igyekeztünk becsülettel ellátni. 

Nagyon röviden ennyiben kívántam az expozémat megtartani. Köszönöm 
szépen. 

 
ELNÖK: Miniszter úr, nagyon szépen köszönjük. Megnyitom a kérdéskört. 

Kérdezem, kíván-e valaki hozzászólni. (Dr. Staudt Gábor jelentkezik.) Staudt Gábor 
alelnök úrnak adom meg a szót. 

Kérdések 

DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik), a bizottság alelnöke: Köszönöm, elnök úr. 
Igyekszem nagyon tömören összefoglalni a kérdéseimet. Egyrészt az ukrán 
nyelvtörvény kapcsán nagyon köszönjük a fellépést. Természetesen ebben minden 
segítséget és támogatást megadnunk. 

Viszont ami a kérdéseket illeti. Miniszter úr, nem is olyan régen Handó 
Tündét, az OBH elnökét meghallgattuk és nagyon komoly jogi aggályok és 
törvénytelenségek merültek fel az OBH működésével kapcsolatosan. A kérdésem az, 
hogy ön szerint van-e teendőjük, mint Igazságügyi Minisztérium, hogy az 
Alaptörvénynek megfelelő jogszabályok szerint történjen a bíróságok igazgatása, 
gondolok itt a 2013-as alkotmánybírósági döntésre, amely egyértelműen kijelölte a 
kereteket, illetve akkor mulasztásos alkotmánysértést is megállapított, ami részben 
korrigálva lett, de úgy tűnik, hogy a gyakorlat, amit ki kellett volna alakítani és a 
törvénynek meg kellett volna felelni, végeredményben nem került megvalósulásra. 
Handó Tünde gyakorlata jelentősen eltér attól, amit az Alkotmánybíróság határozata 
meghatározott mint törvényes gyakorlatot. Eredménytelenné nyilvánításokkal 
kapcsolatosan napi gyakorlat, ezt önnek is tudnia kell, hogy már nemcsak bírósági 
vezetők, hanem egyes bírók kinevezésénél is kamu indokokkal kerül sor az 
eredménytelenné nyilvánításra, valós indoklás nélkül. Úgy gondolom egyébként, hogy 
ebben az Igazságügyi Minisztériumnak akár törvényalkotási javaslatok benyújtásával 
teendője lenne. 

Konkrét kérdésem, hogy mi van akkor és mit lehet tenni akkor, ha 
munkaszervezési indokra hivatkozással Handó Tünde eredménytelenné nyilvánít egy 
pályázatot, majd ugyanezzel a tollvonással kiírja ugyanoda azt a munkahelyet, aminek 
meg kellett volna szűnnie a döntése alapján. Ezt megcsinálja addig, ameddig egy 
olyan pályázó nem végez az első helyen, aki neki kedvező. Egyébként Vasvári Csaba 
bíró be is perelte Handó Tündét és ezt a gyakorlatot. Nyilvánvalóan a kérdésem ebben 
a körben az, hogy mennyire tud egy bíró a bíróságok előtt az OBH ellen pert indítani. 
Jogilag nyilvánvalóan tud, de az OBH elnökének jelentős ráhatása van a bírósági 
vezetőkre, az egyszerű bírók előmenetelére. Tehát mennyire tekinthetők 
elfogulatlannak a bíróságok, amikor ilyen ügyekben a saját csúcsvezetőik ellen kell 
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dönteni? De erre a munkaszervezési kérdésre és ennek indokoltságára mindenképpen 
várnám a válaszát.  

Aztán nem tartja-e kellemetlennek, hogy az integritási szabályzat, illetve annak 
a legfőbb pontjai az Alkotmánybíróság előtt elkaszálásra kerültek. Egyébként, ha jól 
emlékszem, bírók indították ezt a beadványt, és ugyanúgy a strasbourgi bíróság előtt 
is beadványok vannak, ezt is bírók küldték oda. Ez elég kellemetlen helyzet, azt 
gondolom, a magyar igazságszolgáltatásban példátlan, hogy a bíráknak kell, mivel 
senki más nem lép, Handó Tünde gyakorlatát akár külföldi, akár belső fórumokon 
felvetnie. És már nyert ügyek is vannak ebben a körben. Azt gondolom, hogy ebben az 
esetben az igazságügyi miniszter nem hallgathat.  

Ami viszont a közigazgatási bíráskodást illeti, nagyon röviden idő szűkében, az 
a probléma, miniszter úr, hogy nemcsak közigazgatási bírák kinevezésére kerül sor, 
hanem bírák, akik közigazgatási ügyszakban fognak ítélkezni, utána áthelyezhetők 
akárhova. Tehát nem egy önálló közigazgatási bíróságról beszélünk természetesen. 
Ilyenformán én azt gondolom továbbra is, hogy alaptörvény-ellenes az, ha oly 
mértékben belenyúlunk a pontozásba, amely esetben a bíróvá válás 
kritériumrendszerét meghatározó módon átalakítjuk, oly mértékben, hogy 
gyakorlatilag nagyságrendekkel könnyebb a közigazgatásból bekerülni. Miközben az 
ötéves összeférhetetlenséget pedig eltörölték, ami azt jelenti, hogy egy nap 
főosztályvezető, holnap bíró lesz, tegnap még a NAV-nál volt, és akkor ezekben az 
ügyekben, akár NAV-os ügyekben is dönthet. Ez egyébként egy most elfogadott 
törvényben került szabályozásra.  

Ezek lennének első körben a kérdéseim, és várom a választ. Köszönöm. (Kész 
Zoltán visszatér a terembe.)  

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

másodperc, csak beállítom az órát, mert ugye sajnos időkeretes. 
Szóval, tisztelt miniszter úr, először persze kicsit provokatívan kérdezem, hogy 

akkor ön szerint Soros György egy pozitív figura-e. Azért kérdezem mindezt, 
merthogy ugye azt mondja, hogy az ukrán nyelvtörvény ügyében - és ezt örömmel 
hallom - a Velencei Bizottság várhatóan számunkra pozitív döntést fog hozni. Kósa 
Lajos pedig azt nyilatkozta nem túl régen, hogy Soros pénzeli a Velencei Bizottság 
tagjait, és amit a gazda mond, azt kell csinálni. Akkor ezek szerint most Soros György 
egy pozitív utasítást adott a Velencei Bizottság tagjainak, ha jól értem. (Derültség.) De 
majd kíváncsi vagyok a véleményére, miniszter úr. 

Aztán kíváncsi lennék arra is, hogy miniszter úr, ön szerint rendben van-e, 
hogy ilyen mennyiségű kötelezettségszegési eljárás folyik Magyarországgal szemben. 
Én azt értem, hogy a minisztérium megtesz mindent azért, hogy ezt pozitívan zárja, 
de talán úgy kellene a kormánynak politizálnia, és ha úgy tetszik, önnek olyan 
tanácsokat adni a kormányban, hogy lehetőség szerint ezekre ne kerüljön sor.  

A harmadik, tisztelt miniszter úr, amit szeretnék megemlíteni, és kérdésként is 
meg lehet fogalmazni, de véleményként is, tetszés szerint, hogy én minden egyes 
alkalommal, amikor ilyen történik, és ez majdnem mindig megtörténik, a 
Törvényalkotási bizottság ülésén szóba szoktam hozni, hogy pont az Igazságügyi 
Minisztériumból érkező jogszabályok esetén kell a legnagyobb mértékben 
hozzányúlni módosító javaslatokkal a törvényekhez, nyelvhelyességi és 
koherenciazavaros problémák miatt. Pedig én azt gondolom, hogy éppen az 
Igazságügyi Minisztériumnak kellene tudni olyan munkát végezni, ahol erre nincs 
szükség. Van olyan, ahol több tíz oldalon keresztül koherenciazavaros módosítókkal 
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kell élni. (Vigh László kimegy a teremből.) Én nem tudom, miniszter úr, hogy az 
apparátusa, illetve ön erről tud-e, meg erről a felvetéssorozatról tájékoztatta-e önt 
Völner Pál államtitkár úr, és hogy ezen esetleg kívánnak-e változtatni, mert szerintem 
ez így nincs jól. 

Szeretném továbbá megkérdezni miniszter urat arról, hogy mit gondol az 
isztambuli egyezmény ratifikálásáról. Azért szeretném ezt megkérdezni, mert 
korábban az volt az álláspont, hogy a minisztérium már dolgozza ki ennek a 
rendszerét, és az Országgyűlés ezt meg fogja tenni; Völner államtitkár úr meg a minap 
úgy nyilatkozott, hogy nem is szándékoznak egyébként ratifikálni ezt az egyezményt. 
Tehát szeretném megkérdezni azt miniszter úrtól, hogy akkor szándékoznak-e ezt 
előkészíteni, szándékoznak-e ratifikálni vagy nem. Szerintem ez egy fontos dolog. 

Szeretném megkérdezni szintén a bírák javadalmazásának tekintetében, hogy 
azon az egyébként semmire nem jó háromszor 5 százalékos emelésen - 12 év után, 
mondom, 12 év után háromszor 5 százalékos emelésen - kívül lát-e miniszter úr 
normális esélyt arra, hogy ez egy egyébként elfogadható mértéket fog ölteni. 
Kérdezem ezt azért, mert azt pontosan tudjuk, hogy Orbán Viktornak mi az 
álláspontja a bírói karról - nyilván az ő illiberális államfelfogásába egy független 
intézmény nem fér bele -, de kérdezem miniszter urat, lát-e tehát ennek ellenére 
esélyt arra, hogy ez megtörténjen. Ugyanis amire önök, ha úgy tetszik, büszkék, hogy 
az igazságügyi alkalmazottak bérét megemelték, hát, azt valóban sikerült 
megakadályozni, hogy tömegesen a Tescóba menjenek árufeltöltőnek a munkájuk 
helyett, azt viszont nem, amire már akkor fölhívtuk a figyelmet, hogy ez komoly 
bérfeszültséget fog okozni a bíróságokon. Ma a bírák egy jó része, a kezdő bírák 
kevesebbet keresnek, mint a bírósági titkárok közül egyesek. Én azt gondolom, ez 
nincs jól. Ezek a bérfeszültségek csak eszkalálódni fognak abban a rendszerben, amit 
önök bevezettek. Magyarán, hozzá kellene kötni újra a bírák fizetéséhez százalékos 
arányban az igazságügyi alkalmazottakét, és azzal párhuzamosan kellene hogy 
emelkedjen mindez. Akkor lehetne ezeket a bérfeszültségeket kiküszöbölni, nem 
pedig behozni olyan szempontokat, amelyek a közigazgatásban egyébként máshol 
érvényesülnek a bérezés tekintetében. Szóval, mi a véleménye a bérfeszültségről, 
hogyan kívánják ezt feloldani? 

Staudt képviselőtársam már utalt arra, hogy igen, itt valóban vannak 
problémák az OBH körül, méghozzá nagyon komoly problémák, olyanok, amelyek a 
bírói függetlenséget érintik. Miniszter úrnak mi a véleménye, hogyan lehetne ezeket 
orvosolni? A mi meglátásunk szerint strukturális módosítással; ez a modell nem 
váltotta be a hozzáfűzött reményeket. Kérdezem miniszter urat, hogy esetleg önnek 
van-e valamilyen más véleménye ezzel kapcsolatban.  

A többiről pedig majd, hogy úgy mondjam, a véleményrovatban fogom 
kifejteni az álláspontomat, így például a pontrendszerről, közigazgatási bíráskodásról 
meg az ötpárti egyeztetésekről. Köszönöm szépen, egyelőre. 

 
ELNÖK: Répássy Róbert képviselőtársunknak adom meg a szót. 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT (Fidesz): Tisztelt Miniszter Úr! Egy rövid kérdést 

szeretnék föltenni, Staudt Gáborhoz és Bárándy Gergelyhez kapcsolódva, illetve az 
őáltaluk felvetett egyik témához kapcsolódva: ez az Országos Bírósági Hivatal 
elnökének, mondjuk úgy, hogy normaalkotási tevékenysége. Csak igyekszem a Staudt 
és Bárándy képviselő urak felvetését úgy megfogalmazni, hogy a válasz az ön 
hatáskörébe tartozzon. Mert azt gondolom, hogy egyébként az OBH-val kapcsolatban 
viszonylag kevés hatásköre van az Igazságügyi Minisztériumnak. (Dr. Staudt Gábor 
és dr. Bárándy Gergely közbeszól.) Egy pillanat! Egy pillanat, hadd mondjam végig! 
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Viszont a Staudt képviselő úr által felvetett esetben bírók fordultak a 
strasbourgi Emberi Jogi Bírósághoz. Márpedig a strasbourgi Emberi Jogi Bíróság 
előtt a kormány képviseletét az Igazságügyi Minisztérium látja el. Nekem az a 
kérdésem, hogy egyáltalán olyan stádiumban vannak-e ezek az ügyek, tehát ezek az 
X. Y. bíró kontra Magyarország ügyek olyan stádiumban vannak-e, hogy már az 
Igazságügyi Minisztérium kialakította-e az álláspontját, szükség volt-e már esetleg 
előzetesen egyeztetni az OBH-val a kormány álláspontja tekintetében. (Vigh László 
visszatér a terembe.) És ha ez most itt előadható, akkor mi a kormány álláspontja 
azokban az ügyekben, ahol bírák Handó Tünde OBH-elnök egyes utasításait 
támadták meg a strasbourgi Emberi Jogi Bíróságon? Kérdezem úgy, hogy egyáltalán 
van-e olyan stádiumban az ügy, hogy erről már be tud számolni az igazságügyi 
miniszter úr. 

 
ELNÖK: Apáti István képviselőtársunknak adom meg a szót. 
 
DR. APÁTI ISTVÁN (Jobbik): Köszönöm szépen. Tisztelt Miniszter Úr! Igen 

érzékeny kérdéseket fogok feltenni önnek. Nem érzi-e visszásnak, ellentmondásosnak 
vagy egyenesen összeférhetetlennek, hogy az ön nevével fémjelzett ügyvédi iroda az 
állammal szemben lát el jogi képviseletet, illetőleg a jelentős banki erőfölénnyel 
szemben hadakozó ügyfelekkel szemben lát el jogi képviseletet? 

Az első kérdés rendkívül fontos, hiszen a Fidesz minden idők legnagyobb 
korrupciós botrányának minősítette a 4-es metró botrányát. Kétségkívül kirívó, tehát 
kiemelt súlyú bűncselekmény-sorozatról lehet szó. Csak nem érdekes-e az az ön 
számára, pontosabban a kormány számára, hogy a bankok jogi képviseletét, ha jól 
tudom, az ön nevével fémjelzett iroda látja el? És nem gondolják-e vérlázító kettős 
mércének ezt az egész helyzetet? Ugyanis ha emlékezetem nem csal, akkor majdnem 
másfél évtizeddel ezelőtt egy szocialista miniszternek közel hasonló helyzet miatt le 
kellett mondania. Egy percig sem védem azt a volt szocialista minisztert, távol áll 
tőlem, de akkor a mérce legyen egységes. Tehát ha neki egy hasonló helyzet miatt le 
kellett mondania, akkor ez egy fideszes miniszter esetében, legalábbis az 
elgondolkodás fázisáig miért nem jut el? És hogyan tudja azt összeegyeztetni 
lelkiismeretileg is, hogy a bankok oldalára állva, az erő sötét oldalára állva lát el jogi 
képviseletet az ön ügyvédi irodája? 

További kérdések miniszter úrhoz. Van-e tulajdoni hányada jelen pillanatban 
ebben az irodában? Ha igen, akkor mekkora? Vett-e fel osztalékot? Illetőleg jogi és 
politikai felelőssége teljes tudatában ki tudja-e jelenteni, hogy abban az esetben, ha 
netán nem vett volna fel osztalékot, akkor azt a következő években sem kívánja 
megtenni? Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Úgy látom, Szabó Timea képviselő asszony jelentkezett. Ezzel 

kapcsolatban viszont hivatkozom az Országgyűlésről szóló törvény 40. § (3) 
bekezdésére, mely szerint „más képviselő számára az országgyűlési bizottság 
hozzászólási jogot adhat”. Ezért kérdezem a bizottságot, hogy kíván-e hozzászólási 
jogot biztosítani most e napirendi pont keretében Szabó Timea képviselő asszony 
részére. Aki ezzel egyetért? (Szavazás.) Öt igen. (Demeter Márta: Jaj, de gyáva 
dolog! - Szabó Timea: Országgyűlési képviselő nem kap szót bizottsági ülésen?) Aki 
nem? (Szavazás.) Öt nem. (Szabó Timea: Micsoda gyáva népség! Akkor majd külön 
teszem fel a folyosón a miniszter úrnak a kérdésemet.) És aki tartózkodott? 
(Szavazás.) Akkor 5 igen, 5 nem és 3 tartózkodás mellett a bizottság úgy döntött, 
hogy nem ad szót. (Kész Zoltán: Gyávák vagytok!)  
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Kérdezem, kíván-e még valaki kérdést feltenni. (Demeter Márta jelentkezik.) 
Demeter Márta! Tessék parancsolni! 

 
DEMETER MÁRTA (független): Köszönöm, elnök úr. Egészen elképesztőnek 

tartom, hogy még mindig folyamatosan azzal próbálnak kibújni a kérdések 
megválaszolása alól, hogy bizonyos képviselőket nem engednek szóhoz jutni. Tényleg 
ez a gyávaság magas foka, azt gondolom. Nyilvánvalóan ezen a helyzeten majd 
rövidesen változtatni kell.  

Az én kérdéseim kifejezetten Ramil Safarov kiadatásával kapcsolatosak 
lesznek, hiszen ismeretes az azeri guruló dollárok ügye, minek során 9 millió 
dollárnyi pénz érkezett Magyarországra az azeri miniszterelnök-helyettes fiához 
köthető bankszámlára és kísértetiesen ez egy hónapon belül történt ahhoz képest, 
hogy Ramil Safarovot kiadta volna Magyarország, azt az azeri gyilkost, aki egy 
örmény katonatársát brutális kegyetlenséggel megölte itt, Magyarországon. A mai 
napig teszek fel kérdéseket az ügyben és nagyon meg voltam rökönyödve azon, hogy 
az Igazságügyi Minisztérium is egy bizonyos kérdésben beállt abba a 
kommunikációba, amit a kormányzat folytat. Nem sikerült érdemi választ adni a 
kérdésemre, ami például arra vonatkozott - és kérném miniszter urat, hogy most 
válaszoljon -, hogy ön vagy az ön által vezetett minisztérium államtitkárai, helyettes 
államtitkárai az elmúlt hét évben milyen formális és informális találkozókon, 
megbeszéléseken, egyeztetéseken vettek részt azeri kormányzati illetékesekkel, 
gazdasági és üzleti szereplőkkel. Erre nem sikerült válaszolni, hanem egy félmondatos 
propagandaválaszt kaptam, pedig azt gondolom, hogy ez fontos kérdés, és 
amennyiben nincs titkolnivaló, akkor erre egészen nyugodtan lehet válaszolni igennel 
vagy nemmel is akár.  

A következő kérdésem az, amire szintén nem kaptam megfelelő választ, hogy 
kért-e és kapott-e Magyarország írásos garanciát az azeri kormánytól arra nézve, hogy 
az elítélt személyt hazájában a büntetés-végrehajtás átadása után nem fogják 
kegyelemben részesíteni, vagy ha igen, az azeri fél erről kikéri a magyar kormánynak 
és a magyar félnek a véleményét. Erre nem sikerült a minisztériumnak válaszolnia. 
Mint ahogy arra sem, hogy 2012-ben a Budapesten átadott, a kiadatásról szóló azeri 
kérelemről rendkívüli gyorsasággal hozta meg az igazságügyi miniszter akkor a 
döntését. Oly annyira gyorsan, hogy az azeri fél még nem is értesítette arról 
Magyarországot, hogy az átszállítást követően a büntetés-végrehajtást miként fogják 
majd foganatosítani. Tehát látszik, hogy semmilyen garancia nem volt rá, hogy Ramil 
Safarovot egyébként Azerbajdzsánban nem engedik szabadon. És mondom, arra sem 
kaptunk semmilyen megnyugtató választ, hogy ez az ügy ne állna összefüggésben 
annak a 9 millió dollárnak a Magyarországra érkezésével és offshore eltűnésével. 

Illetve a következő kérdésem még ezzel kapcsolatban, hogy az alapvető jogok 
biztosa 2012-ben egy határozatban már megállapította azt, hogy egyértelműen 
garanciák nélkül adta ki a magyar állam Ramil Safarovot Azerbajdzsán számára. Ez az 
AJB 7085/2012. alapvető jogi biztosi határozat és az alapvető jogok biztosa még 
ajánlást is tett e határozat végén a miniszterelnök számára, hogy tekintse át az 
eljárásrendet, mert egyébként ez nagyon nem stimmel és rengeteg olyan kiskapu és 
probléma van, amivel ilyen esetek kivitelezhetőek és elképesztő módon rombolják 
Magyarországnak nemcsak a diplomáciai kapcsolatait, hanem a nemzetközi 
megítélését és a hitelességét is. Nem tudom, mi a helyzet ennek a határozatnak a 
végrehajtásával, tesz-e ebben konkrét lépéseket. 

A konkrét kérdésekre szeretném kérni a választ, és arra, hogy volt-e bármilyen 
írásos garancia. Köszönöm szépen. 
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ELNÖK: Staudt Gábor alelnök úr. 
 
DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik): Köszönöm. Nagyon röviden még egy kérdés. 

Felmerült, hogy több bíróságnak esetleg nem volt érvényes ügyelosztási rendje. Ez 
igaz a Szegedi Törvényszékre is a hírek alapján. Miniszter úr, mi lesz akkor, ha az 
összes migránspert meg kell semmisíteni, mert ez az ügyelosztási rend nem került 
időben elfogadásra? Ki lesz a felelős, fel vannak-e erre készülve? Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Répássy Róbert képviselőtársam. 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT (Fidesz): Tisztelt Bizottság! Demeter Márta képviselő 

asszony kérdéseihez szeretnék kapcsolódni.  
Nem tisztem, hogy az igazságügyi miniszter úr helyett válaszoljak, viszont a 

kérdéses időszakban nem Trócsányi miniszter úr volt az igazságügyi miniszter, 
hanem Navracsics Tibor, én pedig igazságügyért felelős államtitkár voltam. Ezért 
szeretném elmondani a bizottság tájékoztatása céljából, hogy az Országgyűlés Külügyi 
bizottsága meghallgatta Martonyi János külügyminiszter urat és Navracsics Tibor 
igazságügyi miniszter urat ebben a kérdésben. Ráadásul a Közigazgatási és 
Igazságügyi Minisztérium az érdeklődő országgyűlési képviselők számára betekintést 
engedett a kiadatási, vagy pontosabban átadási ügyben, ezt így hívják, hogy büntetés 
végrehajtásának átadása. Tehát az átadási ügy irataiba betekintést engedett és többek 
között a jelenlévő Bárándy Gergely is betekinthetett az iratokba és más országgyűlési 
képviselők is. Tehát Demeter Márta szerintem lemaradt egy történetről, de nem baj 
az, végül is, gondolom, (Demeter Márta: Azért még lehet válaszolni!) most kapta ezt 
a feladatot. Ezért kicsit szeretném felfrissíteni az információit. 

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

szót, mert Répássy képviselő úr megemlítette. Egyetértek Répássy képviselő úrral, 
valóban láttam annak idején az azeri aktákat és valóban az derült ki, hogy 
gyakorlatilag, azt kell mondanom, édesapám minisztersége óta Navracsics Tiborig 
bezárólag minden egyes igazságügyi miniszter ellenezte Ramil Safarov kiadatását. Ezt 
csak azért szeretném ide tenni az asztalra én is, mert ilyen formán Orbán Viktor 
személyes felelőssége, hogy a baltás gyilkost, a baltás terroristát kiadták 
Azerbajdzsánnak. Mindenki tájékoztatta a miniszterelnököt arról, hogy ez nem tehető 
meg (Dr. Apáti István: És jó pénzért?), hogy ennek olyan veszélyei vannak, amiről 
Demeter képviselő asszony beszélt. Ennek ellenére a miniszterelnök személyesen 
döntött arról, hogy kiadják. Pontosan így van, ahogy államtitkár úr mondta, láttam az 
aktákat, és ez a levonható következtetés. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Tisztelt hölgyeim és uraim, a kérdéskörnél tartunk. Kérdezem, kíván-

e még valaki kérdést feltenni a miniszter úr részére. (Senki sem jelentkezik.) 
Jelentkezőt nem látok. Lezárom a kérdéskört. Mielőtt megadnám a szót a miniszter 
úrnak, tájékoztatom, hogy nyilván csak arra a kérdésre kell válaszolnia, amely a 
hatáskörébe tartozik és az elmúlt évről kell beszámolnia. Miniszter úr, megadom a 
szót, hogy válaszoljon a vitában elhangzottakra. Tessék parancsolni! 

Dr. Trócsányi László válaszadása 

DR. TRÓCSÁNYI LÁSZLÓ igazságügyi miniszter: Nagyon szépen köszönöm. 
Elsőre Apáti István képviselő úr kérdésére szeretnék válaszolni figyelemmel arra, 
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hogy személyemet érintő kérdést tett fel. Mint ahogy a beiktatásomkor elmondtam, 
2007 óta szünetelő ügyvéd vagyok. Tehát most már több mint tíz év óta nincs 
kapcsolatom az ügyvédi irodával, ügyvállalásaira nincs semmilyen ráhatásom, még 
tudomásom sincs. 2007-től ’10-ig alkotmánybíró, 2010-től ’14-ig párizsi nagykövet 
voltam. Ekkor egyetlenegy képviselő nem sérelmezte azt, hogy én hogy lehetek 
alkotmánybíró, sőt kétharmados többséggel választott meg az Alkotmánybíróság 
tagjának a parlament. 2010 és ’14 között, amikor nagykövetnek nevezett ki a 
köztársasági elnök úr Martonyi János úr előterjesztésére, szintén nem merült fel. Ezt 
követően május 31-én hazaérkeztem és június 6-tól látom el a feladatokat. Ismétlem, 
2007 óta 2017 decemberében sincs tudomásom arról, hogy az ügyvédi iroda kinek 
akar ügyet vállalni és kinek nem akar. Ez egy ügyvédi iroda, amely önálló. Én onnan 
osztalékot nem kaptam 2007 óta és ezt követően sem fogok osztalékot felvenni. Ez 
volt a deal, amikor elhagytam az ügyvédi irodát figyelemmel arra, hogy a 
függetlenséget biztosítani tudjam magamnak. 

A másik dolog az, hogy igen, van benne egy tulajdoni hányadom, ez minden 
évben csökken figyelemmel arra, hogy nem veszek részt a munkában. Ez az én saját 
döntésem volt, hozzá kell tenni. Tehát azt gondolom, hogy ezt minden egyes 
alkalommal írásban is megválaszoltam minden egyes kérdésre. Kicsit méltatlannak 
tartom, hogy 2014 óta minden egyes ügyben előjön ez a kérdés, hiszen ugyanazt 
tudom minderre válaszolni. Tehát azt gondolom, hogy 2017 decemberében sem tudok 
mást mondani, mintha 2007-ben kérdeztek volna, tíz évvel ezelőtt. Ha nem leszek 
ügyvéd netán tíz év múlva, akkor ugyanezt fogom válaszolni bárkinek a kérdésére. 
Tehát az én lelkiismeretem teljesen tiszta, azt pedig nem tisztem megítélni, hogy 
tizenvalahány évvel ezelőtt egy adott ügyben mi történt. Én a saját ügyemről tudok 
nyilatkozni. Nem ismerem annak az ügyvállalásnak a részleteit. Egyet tudok 
mondani: ha az ügyvédi iroda az államot képviseli, az a baj, ha az állammal 
szembemegy, az a baj. (Derültség.) Nehéz így igazából, mert vagy van sapka a fején, 
vagy nincs sapka a fején, de tulajdonképpen mindig rosszat tud csak ilyen 
szempontból tenni.  

Vissza kell utasítanom a leghatározottabban mindazokat a vádakat, amelyek az 
én ügyvédi hátteremmel kapcsolatosak. Azért, mert több mint tíz éve szünetelő 
ügyvédként, aki az államnak beállt közszolgaként dolgozni, és naponta tizenvalahány 
órát igyekszik dolgozni, lehet, hogy hibákkal dolgozva, de méltatlannak érzem azokat 
a támadásokat, amelyeket ezen a téren kapok, és ezért úgy gondoltam, hogy elsőként 
erre a kérdésre kívánok válaszolni. 

Ezt követően térnék rá a következő kérdésekre, amelyek elvi jelentőségű és 
nagy jelentőségű kérdések, és úgy gondolom, hogy megérnek valóban egy hosszabb 
elemzést, mindegyik kérdéskör. 

Nyilvánvalóan az első, ami úgy gondolom, hogy fontos, ez a bíróságok 
viszonya. Azt gondolom, valóban olyan kérdésről van szó, amely a jogkereső 
polgárokat valóban érdekli: a bíróságok működése. A 2011-es időszakban, amikor a 
kétharmados sarkalatos törvényekkel a bírósági igazgatási rendszer modellje 
kialakításra került, akkor egy olyan modell került kialakításra, amely a végrehajtó 
hatalomtól teljes mértékben elválasztja a bírói hatalmat. Ergo gyakorlatilag az 
igazságügyi miniszternek tanácskozási joga van részt venni az OBT ülésein, 
döntéshozatali joga nincs, sőt, amikor személyi kérdésekről van szó, akkor ki is kell 
mennie. Ugyanez vonatkozik az ügyvédi kamara elnökére, ugyanígy működik 
mindenki, aki nem bíró. Tehát ma a bírók kinevezése tárgyában az összes személyi 
kérdéskörben való döntés alapvetően egy olyan belügy, amiről a bírók maguk 
döntenek. Tehát nincs rálátása és ráhatása sem az igazságügyi miniszternek, sem az 
ügyvédi kamara elnökének, hogy ebben állást tudjon foglalni, amikor egy adott 
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kérdésben eredménytelennek nyilvánítanak valamit, mert az OBT-nek kell 
gyakorlatilag véleményt mondani ebben a kérdésben. 

Azt gondolom, minden rendszer, amely bevezetésre kerül, természetesen öt-
hat évenként mindenképpen megéri, hogy értékeljék, hogy mik voltak az előnyei, 
hátrányai. Tehát nyilvánvalóan lehet értékelést végezni, és véleményt is alkotni arról, 
ahogy egy rendszer működik, hogyan működik, jobban hogyan lehetne működtetni; 
ezek legitim kérdések, ezekkel foglalkozni kell. Erről a magyar jogalkotó és a magyar 
politika is nyilvánvalóan véleményt nyilvánít, ez vizsgálat tárgyát képezi.  

Azt azonban látni kell, hogy az OBH elnök asszonyára rendkívül nagy 
munkateher hárult, hiszen a külső igazgatás az ő egy személyére, illetőleg az OBT-re 
összpontosul. Kialakult nyilván az Országos Bírósági Hivatalnak egy személyi 
állománya; ezt ugye én nem ismerem, nem az én hatásköröm ennek a felügyelete, 
hogy miképpen működik.  

Óhatatlanul is nyilván minden országban minden minisztériumnak - ugye, az 
OBH is egy kis minisztérium - vannak olyan ügyei, amelyek napvilágra kerülnek, és 
amelyekre választ kell adni. Azt gondolom, amikor az Alkotmánybíróság döntést 
hozott az integritási szabályzat vagy annak egyes pontjainak a megsemmisítése 
tárgyában, akkor pont azt bizonyította, hogy Magyarország jogállam; az 
Alkotmánybíróságra nem lehet azt mondani, hogy fideszes Alkotmánybíróság, hiszen 
ténylegesen egy olyan döntést hozott, amelyben cikkelyeket semmisített meg egy 
olyan személytől, akit az Országgyűlés választott meg kétharmados többséggel. Tehát 
a jogállam működik. 

Ami pedig azt illeti, az OBH elnöke beszámolással tartozik az Országgyűlésnek. 
Nyilvánvalóan az Országgyűlés dönt arról, hogy a beszámolóját elfogadja vagy nem 
fogadja el. Az igazságügyi miniszternek ebben a tekintetben semmilyen hatásköre 
nincs. 

Informális egyeztetéseket természetesen folytatunk az OBH elnökével, hiszen a 
bíróságokra vonatkozó jogi szabályozásoknál szükséges megismernünk az OBH 
véleményét. Van, amikor el tudjuk fogadni az OBH véleményét, és van, amikor nem 
tudjuk elfogadni az OBH véleményét, de ez természetesen így is van rendjén.  

Ami pedig a konkrét ügyeket illeti, a strasbourgi ügyek még nem kerültek a mi 
látókörünkbe. Tehát azok az ügyek, amelyek Strasbourgba fölkerülnek bírók részéről, 
ma még nem fekszenek az Igazságügyi Minisztérium asztalán, tehát nem kaptunk 
Strasbourgból értesítést. Amennyiben megkapjuk ezeket, nyilvánvalóan elemezni 
fogjuk, és a válaszokat legjobb tudásunk szerint tisztességesen meg fogjuk e 
tekintetben adni.  

Ami a pontrendszereket illeti, szeretnék két szót mondani, mert van itt egy 
tévedés. Amikor a közigazgatásban eltöltött éveket is ugyanúgy kell figyelembe venni, 
mint a bíróságokon vagy az ügyvédi hivatásban eltöltött éveket, ez gyakorlatilag 
kizárólag a közigazgatási bírákra vonatkozik, és nem vonatkozik a többi bíróra. Tehát 
nincs az, hogy a családjogi bíróra, a munkaügyi bíróra, büntetőbíróra vonatkozna - ez 
tehát egy tévedés. Ez az egyik dolog. 

A másik dolog az ötéves időtartam kérdése. Szeretném megjegyezni, hogy 
amikor valaki kívülről kerül be, akkor az ő személyében az adott ügyben, amiben 
eljár, ott van egy összeférhetetlenségi szabály - ez benne van valamennyi kódexben -, 
hogy aki döntést hozott egy ügyben, az nyilvánvalóan már nem járhat el abban az 
ügyben. De ez in concreto arra az ügyre vonatkozik, amit ő hozott. És ez így is van 
rendjén. Ergo az összeférhetetlenség a konkrét ügyben biztosítva van. Annak 
azonban, hogy valaki egy hasonló ügyet, adóügyet tárgyaljon, amiben nem ő volt az 
előadó, annak az égvilágon semmi akadályát nem látom, ott összeférhetetlenség 
nincsen. Tehát úgy gondolom, hogy ez a szabályozás egyébként alkotmányos. Én 
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szívesen veszem, ha az Alkotmánybíróság véleményt mond; ez nyilvánvalóan 
legitimációs kérdés is, mert onnantól kezdve a viták e tekintetben nyilván 
megszűnnének. 

Mindazonáltal javaslom a pontos tanulmányozását ennek a 
rendelettervezetnek, hiszen egyetlen új szempontrendszert nem tettünk hozzá. 
Minden egyes szempontrendszer meg van határozva a bírók jogállásáról szóló 
törvényben, és ezt alkalmaztuk a közigazgatási bírák pontrendszerének a 
megállapításakor is. Tehát azt gondolom, itt alapvetően rend van.  

A következő, amiről szeretnék beszélni, nagyon röviden a Velencei 
Bizottságról. Magam is tagja voltam nyolc éven keresztül a Velencei Bizottságnak, így 
belülről ismerem a munkáját. A Velencei Bizottságnak a véleményei, azt kell 
mondanom, sokszor kétértelműek, hiszen ha valaki kézbe veszi a Velencei 
Bizottságnak egy véleményét, akkor nagyon sok cikkelyben elmondja, hogy ez 
tulajdonképpen jó és üdvözli, majd utána bizonyos cikkekben elmondja, hogy 
azonban nagyon sérelmes és ez nagyon rossz. Tehát ma, amikor látjuk ezt a vitát, 
akkor azt is látjuk, hogy az ukrán hatóság, illetve az ukrán politika kiválaszt néhány 
cikkelyt önkényesen, és azt mondja, minden rendben van, nekünk van igazunk. De ha 
ezt mélységében nézzük és egyes cikkelyeit annak a huszonvalahány oldalnak, 
összetesszük a negatív jelzőket, amelyek ezzel kapcsolatosak, akkor messze több a 
negatív jelző, és benne van a 7. cikkely módosítása, tehát amelyik gyakorlatilag az 
inkriminált passzus, akkor én úgy gondolom, nekünk adott igazat a Velencei 
Bizottság.  

Az más kérdés, hogy a Velencei Bizottság nem bírói testület; a Velencei 
Bizottság egy véleményt formáló testület, amelyet vagy meghallgatnak, vagy nem 
hallgatnak meg. Magyarországnak az a feladata viszont, hogy az ebben a véleményben 
foglalt cikkelyek alapján, amelyek egyértelműen elmondják, hogy az ukrán hatóság, az 
ukrán törvényhozó hol és milyen módon sértette meg a kisebbségeknek a jogait, 
ennek az orvoslása érdekében egységesen, a párthovatartozástól függetlenül álljunk 
ki, mert azt gondolom, hogy a kinti magyarság ezt várja tőlünk, és ez az 
Alaptörvényből fakadó kötelezettségünk is.  

Ami pedig a következőt illeti, az az isztambuli szerződés ratifikációja. Valóban, 
ez egy folyamat, ami azt jelenti, hogy különböző aspektusok alapján egy 
hatásvizsgálat folyik, hogy ennek az implementálása milyen feladatokat ró a 
Belügyminisztériumra és egész más minisztériumokra; ez folyamatban van. Azt 
gondolom, ez belátható időn belül be fog fejeződni. De azt azért hozzá kell tenni, hogy 
az isztambuli szerződésben foglalt legtöbb cikkely tulajdonképpen szerves részét 
képezi a magyar jogrendszernek. Ezenkívül az Igazságügyi Minisztérium által 
létrehozott áldozatsegítő központokkal, amelyek felállításra kerültek Budapesten, és 
mint említettem, vidéken szintén, egy hálózatot alakítunk ki; sőt európai uniós 
színtéren 17 igazságügyi miniszter támogatta azt a kezdeményezésünket, hogy egy 
uniós pályázatot a magyar Igazságügyi Minisztérium nyerjen meg, és az Európai Unió 
úgy döntött, hogy ennek keretében az áldozatsegítés tekintetében a magyar 
igazságügyi miniszter fogja koordinálni az áldozatsegítés európai irányát. Azt 
gondolom, ez is azt jelzi, hogy a magyar Igazságügyi Minisztérium a feladatát el fogja 
látni, amikor az áldozatok segítéséről kell szólnia. 

Számos rendezvényt fogunk ebben tartani, hiszen az uniós pályázat elnyerése 
tulajdonképpen egy uniós keretet ad, nemcsak Magyarországon kell megnyerni, 
hanem a magyar Igazságügyi Minisztérium feladata, hogy külföldön is jelenítse meg 
az áldozatsegítés témakörét. Tehát azt gondolom, hogy igenis ez egy fontos téma és a 
minisztérium a maga eszközeivel ezt mindvégig támogatni fogja. 
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Ezt követően szeretnék nagyon röviden szólni az azeri baltás ügyről. Én 
nagykövetként éltem ezt át, hiszen elég nagy örmény közösség él Párizsban, akik 
megjelentek a nagykövetség előtt. Én szívesen fogadtam őket, hosszasan beszélgettem 
velük. Természetesen felkészültem a velük való találkozó előtt. Beszereztem azokat az 
iratokat, amelyekről azt mondták, hogy garanciát kap Magyarország arra nézve, hogy 
a büntetés-végrehajtás átadása során az azeri hatóságok be fogják tartani és a 
börtönbüntetését le fogja tölteni. Az örmény kollégáknak, akik jöttek hozzám, 
nagykövetségi munkatársaknak, illetve tüntetőknek ezt be tudtam mutatni és ezáltal 
az örmény diaszpóra, amely nem csekély Párizsban, hozzá kell tenni, tudomásul vette 
az én válaszomat. 

Ami pedig azt illeti, hogy fogadtam-e azeri delegációt, igen, egy Európa tanácsi 
delegáció járt nálam, az igazságszolgáltatás rendjét kérdezték és kérték, hogy 
magyarázzam el. Igazságügyi Minisztériumi egyszerű köztisztviselők voltak nálam, 
háromtagú delegáció, akiknek bemutattam a minisztérium szervezeti felépítését. Egy 
Európa tanácsi keretprogram keretében több országot látogattak meg, így kerültek 
Magyarországra és egyáltalán semmilyen ügy nem került elő, ami más lett volna, mint 
szigorúan szakmai beszélgetés. Háromtagú delegáció volt, akiket fogadtam. Ennyi 
volt összesen, amit tudok mondani az azeri ügyről. Egyebekben, mint említettem, a 
Párizsban töltött időszakban azokat a leveleket megkaptam, amelyek ezzel 
kapcsolatban a magyar Külügyminisztérium, illetve a Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium rendelkezésére álltak. 

Ami a bírák fizetését, javadalmazását illeti, azt gondolom, hogy egyrészről azt 
értékelni kell, amit elindítottunk. Azt gondolom, az állami tisztviselők bérét is, 
nyilvánvalóan a minisztériumi alkalmazottak bérét is folyamatosan napirenden kell 
tartani és az ország gazdasági teherbíró-képességének megfelelően a béremelésekre 
szükség van. Nyilvánvalóan ezért én, mint magyar igazságügyi miniszter mindig 
támogatom, amikor ez a kérdés napirendre kerül és a kormányüléseken a bírák 
védelmében szólalok meg annak érdekében, hogy a bírói fizetések, ugyanúgy, mint az 
állami tisztviselőké, akik az államért dolgoznak csak más területeken, valóban 
olyanok legyenek, hogy mindenki jól érezze magát benne. 

Azt gondolom, hogy az kötelezettségszegési eljárásokról azt kell mondani 
Bárándy Gergely képviselő úrnak, hogy tulajdonképpen a számok mást mutatnak. 
Csekély a kötelezettségszegési eljárás Magyarországgal szemben és kevés a bírói út is. 
Ami van, azok szimbolikus ügyek. Azok mind politikai ügyek, amelyek felmerülnek, és 
a Bizottsággal vagyunk vitában. Mi a problémám e tekintetben? A problémám az, 
hogy van 3-4 ügy és ebből vonunk le egyfajta, ha szabad így mondanom, 
megállapításokat, hogy mi is a viszonyunk a Bizottsággal. A Bizottsággal igyekszünk 
egyébként harmonikus viszonyt fenntartani szakmai alapon. Természetesen minden 
egyes pilot megkeresésre válaszolunk és igyekszünk, hogy erre az irányelveknek 
megfelelő határidőben kerüljön sor.  

Ami vitánk van a Bizottsággal, az az, hogy vannak olyan ügyek, amelyek 
szimbolikusak és itt a Bizottság a védekezéshez való jogunkat sérti meg akkor, ha 
rendkívül rövid határidőket ad a válaszadásra. Úgy gondolom, a tisztességes eljárás is 
azt kívánja meg, hogy ne rövid határidőket kapjunk, hanem megfelelő értelmes, 
rezonábilis határidőkben kelljen a válaszokat megadni. Nevetségesnek tartom, hogy 
kapunk egy megkeresést, mondjuk, júliusban, hogy augusztus közepére adjunk 
választ, amikor jól tudjuk, hogy a Bizottság augusztusban zárva van. Hozzá sem 
fognak nyúlni a válaszunkhoz. Egyébként más ország 60 napot kap, ehhez kapunk mi 
30 napot és a beadási idő augusztus 14. (Dr. Apáti István: Kettős mérce! Ugye, 
milyen rossz?) Szeretném én azt megkérdezni, hogy ki fogja a Bizottságnál felelősen 
megvizsgálni azt, amikor a biztosok szabadságon vannak, a bizottsági tisztviselők 
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szabadságon vannak és szeptemberben kezdenek a munkához. De minket 
természetesen arra kényszerítenek, hogy már július végén, augusztusban a 
szabadságunkat felejtsük el és adjuk be. Megcsináljuk természetesen. Soha nem 
fordult elő, hogy nem adunk határidőben választ, kivéve egy alkalommal, amikor 
direkt azt mondtuk, hogy ez most már a védekezéshez való jogot sérti és ezáltal csak 
rendes 60 napon belül adjuk meg a választ. Nekünk ez a legnagyobb problémánk. 

Lehet szakmai alapon vitatkozni, lehet szakmailag mást gondolni, 
demokráciában élünk, joga van mindenkinek a Bizottságban is mást gondolni, mint 
nekem. Joga van és majd a bíróság eldönti. De azt, hogy egymást tekintsük 
partnernek és megfelelő időket adjuk arra, hogy a válaszokat megadjuk, az azért 
mindenkitől elvárható, azt gondolom, függetlenül attól, hogy ki mit gondol. 
Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen, miniszter úr, a kérdésekre adott adekvát válaszait. 

Megnyitom a második kört, a véleménykört. Kérdezem, hogy kíván-e valaki 
hozzászólni. (Demeter Márta jelentkezik.) Demeter Márta képviselőtársunknak 
megadom a szót. 

Vélemények, hozzászólások 

DEMETER MÁRTA (LMP): Köszönöm, elnök úr. Továbbra is azt gondolom, 
miniszter úr, hogy ki kell tartsunk az Isztambuli Egyezmény ratifikációja mellett. 
Lehet sok mindenre hivatkozni, hogy milyen jogalkotási folyamatok történtek meg és 
egyébként a magyar jogrendszer tartalmaz nagyon sok olyan elemet, amelyet az 
Isztambuli Egyezmény is előír. Ez nagyon jó, ennek örülünk, hogy ez ilyen állapotban 
van. Viszont pontosan tudják azok, akik a témában szakavatottak, és önt is ilyennek 
gondolom, hogy pusztán nem csak erről szól az Isztambuli Egyezmény. Nyilván 
legalább annyira fontos a megelőzés is és maga az a környezet, ahol a jogszabályok 
megvalósulnak, és egyáltalán végrehajthatóvá válnak. Mert kérdés, hogy mit érünk 
azzal, hogy mondjuk a családon belüli erőszakot lehet büntetni. Nagyon jó, hogy ez 
például külön tényállás, de nem megfelelően végrehajtható, amennyiben az 
intézményrendszer, a bírák felkészítése nem történik meg, a rendőrök felkészítése 
nem történik meg, nem kétségbe vonva a jó szándékukat ezekben az ügyekben, de 
nyilván ezek mindig nagyon szenzitív kérdések, ahol nagyon pontosan tudniuk kell, 
hogy mi a teendőjük.  

Úgyhogy azt gondolom, az Isztambuli Egyezmény kivételesen fontos 
körülményeket tudna biztosítani, és nem egy nagy összegről beszélünk, hiszen 8 
milliárd forint az, amennyire szükség lenne ennek az elindításához és leginkább 
politikai akaratra a ratifikálásához. Azt gondolom, emellett mindenképpen ki kell 
tartani. Önt is arra kérem, hogy igazságügyi miniszterként tegye meg ezt és harcoljon 
azért, hogy ez mielőbb ratifikálásra kerüljön. 

Visszatérve az azeri kérdésekre, amennyiben ön be tudta szerezni ezeket a 
garanciákat tartalmazó iratokat, akkor felmerül bennem a kérdés, hogy egyrészt ezt az 
írásbeli kérdésemre válaszolva miért nem lehetett leírni, másrészt akkor hol vannak 
ezek az iratok és hol megtekinthetőek. De jelezném is most, hogy szeretném látni 
ezeket a garanciát adó iratokat, amelyekben az azeri fél garanciát vállalt arra, hogy 
semmiképpen sem fogják szabadon engedni Ramil Safarovot.  

A másik dolog pedig, hogy ön említette, hogy volt egy Európa tanácsi 
delegáció, amely itt járt Magyarországon azeri igazságügyi minisztériumi 
köztisztviselővel és így történt találkozó. Akkor azt szeretném megkérdezni, hogy 
miért azt az egymondatos választ kaptam öntől, hogy ez a kérdés egy kétségbeesett 
párt propagandája, vagy valamilyen egészen elképesztő kormányzati szöveg volt. 
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Akkor miért nem lehetett ezt leírni (Dr. Staudt Gábor: Ez nem érdemi válasz!), 
amikor megkérdeztem önt írásban, hogy volt-e ilyen találkozó, mikor, kikkel? Ahogy 
erre most tudott válaszolni, nem tudom, akkor miért nem sikerült. Nyilvánvalóan ez a 
mostani válaszába vetett bizalmat is erősen megnyirbálja. Köszönöm szépen. 

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

Együttérzek miniszter úrral egy-két kérdésben. Megmondom őszintén, ilyen az 
Orbán-kormányban igazságügyi miniszternek lenni, sajnos ez egy ilyen világ.  

Annak örülök, hogy nem kíván felvenni osztalékot, de azt azért miniszter úr 
megértheti, hogy ha az ember megtartja a saját nevét az irodában, ilyen kérdéseket 
kaphat és gyakorlatilag még rossz szándék sem kell hozzá, ezeket a kérdéseket fel kell 
tenni, illetve választ kell kapnunk rájuk. 

Törvényjavaslatot tudnak benyújtani. Tehát ha az igazságszolgáltatás 
működéséről van szó, benyújthatják, kétharmados törvényt el tud fogadni az 
Országgyűlés, ha ez egy jó javaslat. Tehát ne zárjuk ki ezt a lehetőséget. Handó Tünde 
az egyszemélyes döntnöke a bírósági ügyeknek, személyzeti ügyeknek, és lehet, hogy a 
kormánytól független, de például Szájer József Fidesz-alapítótagtól bizonyosan nem 
és lehetne tovább sorolni a dolgot. Tehát itt van az érvelésben kis ellentmondás.  

Miniszter úr, a közigazgatási bírók, mint ilyenek nem léteznek. Közigazgatási 
ügyszakban közigazgatási bíróságokon dolgozó, oda beosztott bírók vannak. Tehát ha 
valaki már bíró lesz és mondjuk kezd egy közigazgatási bíróságon, akkor később 
pályázhat is, átvehetik büntető, polgári ügyszakba is. Tehát ennek megvan a 
lehetősége. 

A végén nem konkrét ügyekről beszéltem, nyilvánvalóan összeférhetetlen a 
bíró, ha korábban eljárt az ügyben. De pontosítom. A közigazgatási perrendtartás, 
ami még nem lépett hatályba, úgy lépett volna hatályba, hogy kizárta volna, ha valaki 
a perben érdekelttel foglalkoztatási jogviszonyban volt. Az nem járhatott volna el és ez 
változott meg úgy… (Az elnök megkocogtat egy poharat jelezve az időkeret leteltét.) 
Egy másodperc elnök úr. …hogy költségvetési szerv ez alól kivétel. Tehát a NAV-nál 
dolgozó főosztályvezető NAV-os ügyekben tud dönteni és ezt most módosították. 
Köszönöm. 

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

rövid időm van csak, tényleg slágvortokban; sajnos nem tud érdemi vita kialakulni itt, 
miniszter úr. Szóval, a pontrendszerről, a közigazgatási bíróságokról annyit, hogy 
nem az a probléma, miniszter úr, nem ott van a vita köztünk, hogy helyes-e vagy be 
lehet e számítani azt, hogy közigazgatási tapasztalata van-e valakinek, az értékelhető-
e. Hanem az, hogy a struktúra vajon biztosítja-e valóban a bírói függetlenséget, és a 
gyakorlatban is tud-e érvényesülni egy olyan modell és egy olyan pontrendszer 
alapján, és a mi meglátásunk szerint nem. És ez az, amit kifogásolunk, ha már szóba 
hozta ezt; én meg a habilitációs előadásomat tartottam erről.  

A másik: az eredménytelenné nyilvánítással kapcsolatban. Tisztelt Miniszter 
Úr! Ez a botránykő az OBH-nál. Én azt szeretném kérdezni miniszter úrtól, hogy nem 
kívánnak-e ebben törvénymódosítást. Mert ez talán indokolt volna az OBH-elnök 
jogköreit illetően.  

A velencei bizottsági vélemény értékelésével kapcsolatos megjegyzését illetően, 
miniszter úr, azt tudom mondani, hogy Ukrajna jól megtanulta Magyarországtól, 
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hogy hogy kell ezt csinálni, hogyan kell ezt értelmezni. A kormány annak idején pont 
ugyanígy csinálta, ahogy ön most elmondta.  

A kötelezettségszegési eljárásoknál azt tudom mondani, hogy igen, szimbolikus 
ügyek, ráadásul a 7. cikk szerinti eljárások; tehát ennek azért nagy jelentősége van, itt 
valóban a minőségnek és nem a mennyiségnek van jelentősége.  

Azeri ügyben, Demeter Márta képviselő asszony, egy sajtpapírnyi garancia 
nincs - így adta ki Orbán Viktor az azeri baltás gyilkost, ezt most mondom önnek.  

S végül, tisztelt miniszter úr, szeretném kérni arra, hogy tegye meg, hogy 
elhatárolódik Budai Gyulának a pont az Igazságügyi bizottságban tett azon 
kijelentésétől, hogy minden bíró komcsi. Ezt a miniszterelnök sem tette meg. Azt 
gondolom, jó lenne, ha ön miniszterként megtenné. (Zaj, közbeszólások.) 

S végül hálás lennék, tisztelt miniszter úr, ha az általam felvetett problémára, 
ami a jogalkotás színvonalát, a sok koherenciazavaros módosítót illeti, arra is kitérne.  

Nagyjából, azt hiszem, ennyi időm volt, úgyhogy ezt itt most kénytelen vagyok 
befejezni, pedig jó lenne még önnel érdemi vitákat folytatni. Köszönöm szépen. 

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

Fidesz-frakció támogatja a miniszter úr tevékenységéről szóló beszámoló elfogadását. 
Mi úgy ítéljük meg, hogy a minisztérium az elmúlt egy évben is jól végezte a 
munkáját. Eleget tettek minden feladatnak, amit akár az Országgyűléstől, akár a 
kormánytól kaptak. Úgyhogy támogatjuk a beszámoló elfogadását. 

Köszönjük miniszter úrnak és munkatársainak munkáját, és továbbra is jó 
munkát kívánunk. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Teleki László képviselőtársunknak adom meg a szót. 
 
TELEKI LÁSZLÓ (MSZP): Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt 

Miniszter Úr! Örülök annak, hogy tavalyi felvetésemre komolyan vette azt, hogy a 
roma antidiszkriminációs hálózatot továbbgondoljuk, és ebben partnerként is 
viselkedett. Remélem, hogy azt a folyamatot, amely 2011-ben megszakadt, a 
következő években az ön tevékenységével tovább lehet gondolni, mert fontosnak 
tartanám, hogy ez az antidiszkriminációs hálózat tovább is tudjon működni. 
Köszönöm. 

 
ELNÖK: Kérdezem, kíván-e valaki még véleményt megfogalmazni. (Nincs 

jelentkező.) Jelentkezőt nem látok. 
Kérdezem miniszter urat, hogy a véleménykörben elhangzottakra kíván-e 

reagálni röviden. (Jelzésre:) Igen, megadom a szót miniszter úrnak. 

Dr. Trócsányi László reflexiói 

DR. TRÓCSÁNYI LÁSZLÓ igazságügyi miniszter: Nagyon röviden szeretnék 
csak szólni. 2017. november 13-án írtunk választ Demeter Márta képviselő asszony 
részére, és abban benne van, hogy Azerbajdzsán az eljárás során megküldte az 
átszállítási kérelem alátámasztására szolgáló, az egyezményben előírt 
dokumentumokat, és nyilván ezeket figyelembe véve került ez a döntés meghozatalra. 
S ebben benne volt a garancia, tehát az azeri hatóságok adtak garanciát arra nézve, 
hogy tovább folytatják a büntetés-végrehajtásnak az eszközlését. Ezek tehát 
tulajdonképpen rendelkezésre álltak, és mi erre a választ megadtuk november 13-án. 
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A következő kérdés, ami itt fölmerült - megint visszamegyünk a bíróságokhoz -
, itt azért a kétharmadhoz kellene egy kis segítség. Mert ugye az látható volt (Dr. 
Bárándy Gergely: Ehhez megadjuk. Azonnal.), hogy a Pp.-ben nem kaptam 
segítséget, pedig egy polgári perrendtartásról van szó, nem kétharmados dologról; a 
közigazgatási felsőbíróság létrehozásához nem kaptam segítséget, pedig úgy 
gondoltam, hogy szakmailag igyekeztünk alátámasztani és 
kompromisszumkészségünket is bizonyítani a kérdésekben, mégsem kaptam. 
Egyedül a büntetőeljárási kódexhez kaptam segítséget a Jobbiktól; egyébként az 
összes többi kétharmados törvény esetében semmifajta sanszom nem volt, hogy 
kétharmados dolgot elő tudjak hozni. Most a Be.-saláta van napirenden, amelyik 
nyilván azért fontos, mert az új büntetőeljárási kódex hatálybalépéséhez arra lenne 
szükség, hogy a Be.-saláta is megkapja a kétharmados többséget. Tudomásom szerint 
erre nem kaptunk garanciát legutóbb, amikor az ötpárti egyeztetés volt. Tehát 
aggályaink vannak a támogatásukat illetően.  

Ami pedig a bírók kinevezését illeti, a közigazgatási ügyszakra jelölt bírók 
nyilvánvalóan a közigazgatási ügyszakban kívánnak elhelyezkedni, és nem családjogi 
bíróként, mert aki a közigazgatásban dolgozott, az a közigazgatási perrend alapján, 
ráadásul egy megnövekedett hatáskörrel, ami a jogállamiságot éppen erősíti, 
szerintem biztosak lehetnek, hogy ők közigazgatási bíróként - ami komoly presztízs, 
hozzá kell tenni - kívánnak nyugdíjba menni.  

A másik az, hogy az ötéves időtartamot az OBH kérésére vettük ki, figyelemmel 
arra, merthogy egyébként a beérkező bírák akkor igazából nem fognak tudni ítélkezni. 
Tehát az Igazságügyi Minisztérium az OBH kérésére vette ki ezt az ötéves 
időtartamot, márpedig az OBH e tekintetben bizony kemény tárgyalófél volt, amikor 
a pontrendszert valójában kialakítottuk, és hozzá kell tenni, ott is Völner Pál 
államtitkár legalább hatszor találkozott vagy hétszer az OBH-val, szakértői szinten is 
nagyon sok tárgyalásra került sor, és ez elfogadásra került. 

Mint említettem, minden egyes nagy intézmény működését öt-hat évenként 
nyilvánvalóan értékelni kell. Az Igazságügyi Minisztérium ezt a feladatának is fogja 
érezni. De úgy gondolom, túlzott dramatizálásra nincs ok. Nyilvánvalóan az OBH és 
az OBT ellátja a feladatát, és hogy vannak konfliktusok, amelyek napvilágra kerülnek, 
azt gondolom, ezt nyilván kellő bölcsességgel kell kezelni mindenkinek.  

Ami pedig a következő kérdést illeti, hogy Budai Gyulától határolódjak el: erre 
én azt tudom mondani, hogy a bíróságokat nem ismerem, nem tudok hozzászólni. 
Egyet tudok mondani: én az ügyvédi világból jövök, azt jól ismerem - ott kevés a 
komcsi. (Derültség.) Azt garantálni tudom. Az ügyvédi világot mindannyian jól 
ismerjük, és tisztában vagyok azzal, hogy ott igazából mi történik.  

A magam részéről ennyit kívántam mondani. Szeretném megköszönni 
mindenkinek a támogatását. A szakmai vitákat én nagyon szeretem, ezt Bárándy 
Gergely ugyanúgy tudja, és nyilván Staudt Gábor is. Tehát a szakmai vitákra az 
Igazságügyi Minisztérium, azt gondolom, mindig nyitott, de akkor azok szakmai viták 
legyenek, a politikai színtér a parlament; arra viszont mindig fölajánlottam azt a 
készségemet, az ajtóm nyitva áll, a szakmai vitákra bármilyen kérdésben szívesen 
állok rendelkezésre. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Miniszter úr, köszönjük szépen, hogy a véleménykörben 

elhangzottakra is válaszolt. 

Határozathozatal 

A határozathozatalra kerül sor. Kérdezem a bizottság tagjait, támogatják-e 
miniszter úr beszámolójának elfogadását. Aki egyetért vele? (Szavazás.) Hét igen. Aki 
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nem? (Szavazás.) Öt nem; tartózkodás nem volt. Megállapítom, hogy 7 igen, 5 nem 
szavazat mellett, tartózkodás nélkül a bizottság úgy döntött, hogy a beszámolót 
elfogadja.  

Köszönöm, miniszter úr. Ezzel ezt a napirendi pontot lezárom, és egy perc 
technikai szünetet rendelek el. (Rövid szünet. - Dr. Trócsányi László és munkatársai 
távoznak az ülésről. - Szabó Timea távozik az ülésről. - Dr. Bárándy Gergely kimegy 
a teremből.)  

A természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. 
törvénynek az adósságcsapdába került családok hatékonyabb 
megsegítéséhez szükséges módosításáról szóló T/18367. számú 
törvényjavaslat 
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Tisztelt Bizottság! Soron következik a 4. napirendi 
pontunk, döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről. Azon belül is az 
a) alpont, a természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. 
törvénynek az adósságcsapdába került családok hatékonyabb megsegítéséhez 
szükséges módosításáról szóló törvényjavaslat. Schmuck Erzsébet képviselő asszony 
önálló indítványa. Köszöntöm az előterjesztő képviseletében Demeter Márta 
képviselő asszonyt, mert közben csatlakozott hozzá. Megadom a szót, hogy javaslatát 
indokolhassa. Tessék parancsolni! 

Demeter Márta szóbeli kiegészítése 

DEMETER MÁRTA (LMP) előterjesztő: Köszönöm szépen, elnök úr. Sajnos az 
elmúlt hónapokban is bebizonyosodott, hogy a kormánynak nincs esze ágában sem 
valódi megoldást nyújtani a több tízezer bajba került devizahiteles számára. Látszik 
az, hogy mivel a moratóriumot is csak 2018 áprilisáig hosszabbították meg, ezért 
tényleg ezt kizárólag sajnos kampányfogásnak nevezhetjük és a valódi segítségnyújtás 
elmarad. Nyilvánvalóan ezeknek az embereknek nemcsak 2018 áprilisáig kellene 
tudni tervezni.  

Viszont az LMP évek óta harcol az eladósodott emberek hitelproblémáinak 
méltányos megoldásáért és pontosan ezért mutattunk rá, hogy olyan lépések, mint az 
előtörlesztés, mint a végtörlesztés, magáncsőd intézménye, ezek mind-mind 
olyanoknak kedveztek, akik megfelelő anyagi körülmények között élnek és jómódúak. 
A végtörlesztéssel csak a felső 15 százalék tudott élni és az adósságrendezési eljárást 
eddig mindössze 175 esetben rendelte el jogerősen a bíróság. Az árfolyamgát is 
egyértelműen csak kitolta a problémát és nem oldotta meg. A tisztességes eredeti 
árfolyamon való forintosítás helyett a Nemzeti Bank, emlékszünk rá, alapítványokat 
hozott létre a forintosításon nyert összegekből. A forintosításból 136 milliárd forint 
nyeresége származott a Magyar Nemzeti Banknak, az Eszközkezelőbe pedig alig 
raktak pénzt és eddig 35 ezer lakás megvásárlását zárták le összesen. 

Tehát szerintünk a kormány nem dőlhetne hátra, amíg nem adott érdemi 
választ a közel 140 ezer nem teljesítő adós helyzetére. A korábbi devizahitelesek közül 
több ezer családot fenyeget a kilakoltatás a moratórium lejárta után és tudjuk, hogy 
mindennaposak az elkeseredett tüntetések és minden eszközzel igyekszünk felhívni a 
problémára a figyelmet. De nemcsak ezt tesszük, hanem konkrét törvényjavaslatot is 
benyújtottunk a devizahitelesek helyzetének megoldása és az adósrabszolgaság 
felszámolása érdekében. Ezeknek egy része nemcsak a devizahiteleseket segíti, hanem 
mindenkit, aki valamilyen fizetési zavarba, fizetésképtelenségbe került és emellett 
veszélyben forog a lakhatása. Ennek keretében bevezetnénk az elsétálás intézményét, 
egy adósságplafont, amelynek lényege, hogy a követelés nem lehet nagyobb, mint a 
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fedezetül szolgáló ingatlan értéke. Tehát amennyiben az értékesítésre kerül, nem áll 
fenn több követelés az adóssal szemben. A másik pedig egy működőképes magáncsőd 
intézménye lenne. Elmondhatjuk, hogy a mostani rendszer nem működik 
megfelelően, túlzottan bürokratikus. Itt egy hatékony magáncsőd intézmény kell, 
amiben a kétmilliós adóssághatárt 500 ezer forintra kell csökkenteni. A 
törlesztőrészletet 5 százalékra csökkentenénk a jelenlegi 7,8 százalékról és a 
nyugdíjminimum 2 és félszerese lenne a megélhetésre fordítható havi összeg.  

Azt gondolom, ez egy nagyon jó csomag, egy megvalósítható lépéssorozat és 
éppen ezért kérem ugyanúgy a kormánypárti képviselőtársaimat is, hogy támogassák 
az LMP-nek ezt a javaslatát. Köszönöm. 

Hozzászólás 

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

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

törvényjavaslat teljesen megegyezik a T/12588. számon Schmuck Erzsébet által 
beterjesztett törvényjavaslattal. Akkor is elmondtuk, most is elmondjuk, hogy nem 
alkalmas a tárgysorozatba vételre, mert nem nyújt megoldást azokra a problémákra, 
amelyeket felvetett. Köszönöm szépen. 

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

Jelentkezőt nem látok. Demeter Márta képviselő asszonyt kérdezem, kíván-e reagálni 
a vitában elhangzottakra. (Demeter Márta: Igen.) Megadom a szót. 

Demeter Márta reflexiója 

DEMETER MÁRTA (LMP) előterjesztő: Nyilván kíváncsi lennék Vas Imre 
képviselőtársam szakmai érveire, hogy miért gondolja, hogy ez nem jelent megoldást. 
Egyértelműen látszik, hogy a Fidesz-KDNP részéről sajnos a politikai akarat hiányzik 
arra, hogy ezeken az embereken érdemben segítsenek. Az LMP 2018-ban a 
rendszerváltást követően ezt meg fogja tenni. Köszönöm szépen.  

Határozathozatal 

ELNÖK: Kérdezem a bizottság tagjait, támogatják-e a törvényjavaslat 
tárgysorozatba vételét. Ki az, aki egyetért vele? (Szavazás.) Ki nem ért egyet? 
(Szavazás.) Tartózkodás? (Szavazás.) Köszönöm. Megállapítom, hogy 4 igen, 7 nem 
szavazattal, tartózkodás nélkül 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 pontot 
lezárom. 

A nemzetiségi névjegyzékben szereplő választópolgárok 
szavazatának titkosságával összefüggő törvénymódosításokról 
szóló T/18343. számú törvényjavaslat  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

Soron következik 4. napirendi pontunk b) alpontja, a nemzetiségi 
névjegyzékben szereplő választópolgárok szavazatának titkosságával összefüggő 
törvénymódosításokról szóló törvényjavaslat. Kész Zoltán képviselőtársunk önálló 
indítványa. Megadom a szót a képviselő úrnak, hogy javaslatát indokolhassa. 
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Kész Zoltán szóbeli kiegészítése 

KÉSZ ZOLTÁN (független) előterjesztő: Köszönöm szépen, elnök úr. Mielőtt a 
javaslat indoklásába belekezdenék, szeretnék egy állásfoglalást kérni a bizottságtól, 
hogy hogy fordulhat elő az, hogy nem fér bele a kijelöléstől számított 30 napba a 
tárgysorozatba vétel. És nemcsak a 4., hanem az 5. napirendi ponttal kapcsolatban is, 
hiszen abban is kicsúszott a bizottság a 30 napból. 

 
ELNÖK: Ügyrendi kérdés volt. Szavazást fogunk benne végrehajtani. De 

tájékoztatom a tényállapotról a tisztelt bizottságot. Nem járt le a 30 napos határidő. 
(Kész Zoltán: De!) Nem járt le a 30 napos határidő. Konkrétan dátumra ma 11-e van, 
10-én járt le a 30 napos határidő, az vasárnap volt, a határidő-számítás miatt pedig, 
mivel a napokban számított határidő, ha munkaszüneti napon járna le, akkor az első 
azt követő munkanapon lehet még határidőben teljesíteni. Most a 10-ét követő első 
munkanap az 11-e mindkét esetben, tehát határidőben vagyunk.  

Kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy elfogadja-e akkor azt a tényállást, hogy 
határidőben történik a tárgyalása. Aki ezzel egyetért, kérem, jelezze! (Szavazás.) 
Nyolc igen szavazat. Ki nem ért egyet? (Senki sem jelentkezik.) Ilyen nem volt. Ki 
tartózkodott? (Szavazás.) Három szavazat. A bizottság megállapította, hogy 
határidőben történik a törvényjavaslat bizottsági tárgyalása.  

Visszaadom a szót képviselőtársunknak. 
 
KÉSZ ZOLTÁN (független) előterjesztő: Köszönöm szépen, elfogadom a 

bizottság döntését. (Elnök: Köszönjük szépen.) Most meg tudtam én is nézni. 
Köszönöm szépen. 

Térjünk rá a javaslatra. Próbálok nagyon rövid lenni, mert szorít minket az idő, 
oda kellene érni a szavazásra. Úgy látom, hogy a választási törvényben a 
nemzetiségieket érő diszkriminációról van szó, hiszen nem teljesül az a joga az 
embereknek, akik nemzetiséginek vallják magukat, hogy pártlistára is 
szavazhassanak, hiszen már regisztrálniuk kell előre. Azt szeretném elkerülni, hogy 
mikor még belépnek a szavazófülkébe, azelőtt már ki kelljen mondani azt, hogy ők egy 
nemzetiségi listára szavaznak és nem pártlistára. Azt gondolom, azért, hogy ne 
sérüljön ez a fajta esélyegyenlőség és egyszerűsödjön a törvény, adjuk meg a 
lehetőséget a nemzetiségieknek is arra, hogy a szavazófülkében döntse el, hogy ő 
nemzetiségi listára akar szavazni vagy pártlistára. 

A számokból azt is látjuk, ami az elmúlt választásnál volt, hogy összesen 34 787 
állampolgár kérte a felvételét ebbe a regiszterbe. Összehasonlításképpen 2010-ben 
228 038 ember vallotta magát nemzetiséginek. Én ebben az ügyben Veszprém 
megyében konzultáltam az ottani roma, német és szlovák nemzetiségekkel, 
mindannyian támogatják ezt a javaslatot. Köszönöm szépen. Kérem, hogy önök is 
támogassák a tárgysorozatba vételt. 

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

tagjait, ki kíván hozzászólni. Vas Imre alelnök úrnak megadom a szót. 

Hozzászólás 

DR. VAS IMRE (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen a szót. A mi 
álláspontunk szerint a jelenleg hatályos szabályozás is megfelel az alaptörvényi 
követelményeknek. Másrészt pedig ebben a tekintetben támaszkodnánk a 
nemzetiségi szószólókra, akik, legalábbis nem tudok róla, hogy a Kész Zoltán-féle 
javaslatot támogatták volna. 
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ELNÖK: Több felszólalót nem látok, ezért a vitát lezárom, és visszaadom a szót 
az előterjesztőnek. (Jelzésre:) Nem kíván válaszolni. Köszönöm. 

Határozathozatal 

Kérdezem a bizottság tagjait, támogatják-e a törvényjavaslat tárgysorozatba 
vételét. Aki igen? (Szavazás.) Négy igen. Aki nem? (Szavazás.) Hét nem. És 
tartózkodás? (Szavazás.) Egy tartózkodás. Köszönöm. Megállapítom, hogy 4 igen, 7 
nem és 1 tartózkodás mellett 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 
lezárom. 

A társasházi és lakásszövetkezeti lakók megsegítéséről szóló 
H/18344. számú határozati javaslat  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

Soron következik a 4. napirendi pontunk c) alpontja: a társasházi és 
lakásszövetkezeti lakók megsegítéséről szóló határozati javaslat, szintén Kész Zoltán 
képviselőtársunk önálló indítványa. Megadom a szót képviselőtársunknak, hogy a 
javaslatát indokolhassa. 

Kész Zoltán szóbeli kiegészítése 

KÉSZ ZOLTÁN (független) előterjesztő: Köszönöm szépen. Az elmúlt most már 
másfél évben rengeteg egyeztetést folytattam helyben, Veszprémben a 
lakásszövetkezeti és társasházi törvény kapcsán az érintettekkel. Ez Magyarországon 
körülbelül 3,5 millió embernek okoz problémát; nem akarom ezt sem bő lére 
ereszteni, bent van az indoklásban. Azt gondolom, a nem fizetők olyan 
adósságspirálba juttatják a lakóközösségeket, mint például hogy a végrehajtásoknak a 
költségei a lakóközösséget terhelik, amely viszont a végrehajtási összegből nem vagy 
csak elvétve részesül, mert a sorban megelőzik őket más hitelezők is. A nem fizetők 
adósságát a fizetőknek kell megelőlegezni, mert a szolgáltatók nem a lakókkal, hanem 
a lakóközösségekkel állnak szerződéses viszonyban. Az eszközkezelő sem váltotta be a 
hozzáfűzött reményeket. Tehát az érintettek egyöntetű álláspontja az, hogy a jelenlegi 
társasházi törvény, lakásszövetkezeti törvény és a hulladékgazdálkodási törvények 
sem töltik be a jogalkotónak az eredeti célját, és károsak a jogkövető állampolgárok 
számára.  

Ezért kérem képviselőtársaimat, fontolják meg, hogy tárgysorozatba veszik. 
Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönjük. Megnyitom a javaslat vitáját. Kérdezem a bizottság tagjait, 

ki kíván hozzászólni. Megadom a szót Vas Imre alelnök úrnak. 

Hozzászólás 

DR. VAS IMRE (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen. Nem 
javasoljuk tárgysorozatba venni. Ez egyébként alapvetően régi probléma. Akkor 
történtek ezek a dolgok, mármint hogy a bank megelőzte a társasház követelését a 
lakóval szemben - illetve most is megelőzi, kivéve, ha jelzálogjogot jegyeztetnek be a 
közösköltség-tartozásra, de ez akkor okozott igazából komoly problémát -, amikor a 
bankok az ingatlan értékének 90-100 százalékát hitelezték, az ingatlant pedig 70 
százalékon el lehetett adni. Most a bankok visszamentek arra, hogy 60-70 százaléknál 
többet nem hiteleznek, az ingatlant pedig csak 100 százalékon lehet eladni. Úgyhogy 
az esetek döntő részében a társasház követelése behajtásra kerül a társasház 
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tulajdonosától. De abban képviselőtársunknak igaza van, hogy ez régebben, amikor a 
szabályozás még nem ilyen volt, ez valóban komoly problémát jelentett. De éppen 
ezért nem javasoljuk tárgysorozatba venni. 

 
ELNÖK: Több felszólalót nem látok. Ezzel a vitát lezárom. Előterjesztő úr 

jelezte, hogy nem kíván válaszolni a vitában elhangzottakra. 

Határozathozatal 

Kérdezem a bizottság tagjait, támogatják-e a törvényjavaslat tárgysorozatba 
vételét. Aki igen? (Szavazás.) Négy igen. Aki nem? (Szavazás.) Nyolc nem; 
tartózkodás nem volt. Köszönöm. Megállapítom, hogy 4 igen és 8 szavazat mellett, 
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 
lezárom. 

Egyebek 

Az egyebek napirendi pontban szeretném megköszönni a bizottság tagjainak, 
munkatársainak, szakértőinek, gyorsíróinak, jegyzőinek is az egész évi kitartó, 
áldozatos munkáját. S szeretném Rubovszky György elnök úrnak is megköszönni a 
munkáját, és ha megengedik, álljunk föl egy fejhajtásra. (A teremben lévők néma 
felállással adóznak dr. Rubovszky György emlékének.) Köszönöm szépen. 

S mivel az év vége közeledik, engedjék meg, hogy áldott karácsonyt és békés, 
boldog új esztendőt kívánjak személy szerint a bizottság valamennyi tagjának, és 
engedjék meg, hogy egy pohár pezsgővel kedveskedjünk. 

Az ülés berekesztése 

Ezennel a bizottsági ülést berekesztem. Köszönöm szépen. 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 16 perc)  

 

 

Dr. Vejkey Imre 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezetők: Dr. Lestár Éva és Prin Andrea 
 
 


