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(Az ülés kezdetének időpontja: 17 óra 32 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirend 
elfogadása 

DR. GULYÁS GERGELY (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Jó napot kívánok! Az ülést megnyitom. Ismertetem a helyettesíti rendet: Vas Imre 
képviselőtársunk Répássy Róbert alelnök urat, Mátrai Márta háznagy asszony Bóna 
Zoltán képviselő urat, Dunai Mónika képviselő asszony pedig Mengyi Roland 
képviselő urat helyettesíti. A helyettesítésekre is tekintettel megállapítom, hogy a 
bizottsági ülés határozatképes. 

A napirendi javaslatot képviselőtársaim kézhez kapták. Kérem, hogy most erről 
szavazzunk! (Szavazás.)  

Megállapítom, hogy a bizottság a napirendet 22 igen szavazattal, 1 tartózkodás 
mellett elfogadta. 

Országos népszavazás elrendeléséről szóló H/10611. számú 
határozati javaslat   
(A bizottság eljárása az elfogadott határozati házszabályi 
rendelkezésektől való eltérés alapján)  

Ennek megfelelően az egyetlen napirendi pontunk az országos népszavazás 
elrendeléséről szóló H/10611. számú határozati javaslat, az Igazságügyi bizottság 
önálló indítványa. A bizottság eljárása a határozati házszabályi rendelkezésektől való 
eltérés alapján történik. A határozati javaslat összevont vitája az Országgyűlés mai 
ülésnapján utolsó napirendi pontként lesz majd, zárószavazásra pedig a holnapi 
ülésnapon kerül sor. 

Köszöntöm a kormány képviseletében Tuzson Bence és Biró Marcell 
államtitkár urakat, az előterjesztő képviseletében pedig Vas Imre képviselő urat. 
Egyetlenegy törvényalkotási bizottsági saját módosító javaslat van, ez egy egypontos, 
egy szóból álló módosító javaslat. A vitát megnyitom. Először megadom a szót az 
államtitkár urak közül Tuzson államtitkár úrnak.  

Hozzászólások és határozathozatalok 

TUZSON BENCE államtitkár (Miniszterelnöki Kabinetiroda): Köszönöm 
szépen a szót, elnök úr. Az előterjesztéssel ilyenformán és a bizottsági módosító 
javaslattal a kormány egyetért.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Az előterjesztőt is kérdezem. Vas Imre képviselő 

úr? 
 
DR. VAS IMRE (Fidesz) előterjesztő: Köszönöm szépen. Az Igazságügyi 

bizottság reggel tartott ülést, így ezt a módosító indítványt nem láttuk, úgyhogy nincs 
felhatalmazásom a támogatására.  

 
ELNÖK: Világos. Tehát az előterjesztő nem nyilatkozik a módosítóról, az 

előterjesztéssel értelemszerűen egyetért. A kormány pedig mind a Törvényalkotási 
bizottság módosító indítványát, mind az előterjesztést támogatja.  

(Jelzésre:) Fodor Gábor képviselő úr kért szót. Parancsoljon! 
 
FODOR GÁBOR (független): Köszönöm a szót, elnök úr. Én érdemben 

szeretnék néhány szót mondani a javaslatról, méghozzá azt szeretném megindokolni, 
hogy mi miért nem fogjuk támogatni ezt a javaslatot. Ennek több oka is van. Először 
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is az érdemi kérdésre, tehát magára a kérdésfeltevésre vonatkozik a mi „nem”-ünk. 
Azt gondoljuk, hogy ez a kérdésfeltevés helytelen, egyébként többek között ezért is 
fordultunk a Kúriához, illetve fordultam én a mai nap az Alkotmánybírósághoz, hogy 
az Alkotmánybíróság mondja ki az alkotmányellenességét, pontosabban az 
Alaptörvénybe ütközését ennek a kérdésnek. Szerintünk ez több okból is fennáll. A 
legfontosabb indok egyébként, ami aggodalmat kelt bennünk, hogy Magyarország a 
csatlakozási szerződéssel aláírt sok mindent, többek között azt is, hogy a tanácsi, 
tehát az európai tanácsi döntéseket elfogadja, méghozzá kötelező erővel fogadja el, 
ahogy egyébként a csatlakozási szerződés is ezt előírja.  

A népszavazási eredmény könnyen vezethet oda, hogy Magyarország 
szembemegy ezzel a döntéssel, amivel egyébként saját szuverenitásunk egy részét 
adtuk át az Európai Uniónak, ahogy ezt más elemekben is megtettük, és más országok 
is megtették ebben az esetben. E tekintetben tehát, amennyiben a népszavazás elvezet 
erre az eredményre, előállhat egy olyan helyzet, amely bizony Magyarországot 
szembehelyezi az Unióval, de olyan mértékben helyezi szembe, hogy abból akár az 
Unióból való kilépés is fakadhat. Ezt mi, liberálisok semmilyen körülmények között 
nem támogatjuk. 

Egyébként magának a kérdésfeltevésnek nemcsak ez a problémája, nemcsak ez 
a hibája, hanem a kötelező betelepítés fogalmának a használata is, ugyanis ilyen 
nincs, az Unió ilyet nem használ. Itt a menekültügyi eljárások áthelyezéséről van szó, 
és a menekültügyi eljárások áthelyezése egy olyan fogalom, amit használ egyébként az 
Unió. Ezt tévesen használja a kérdésfeltevésben is egyébként a kormányzat, és 
megtévesztő módon, ami helytelen, hiszen egészen más fogalmat takar. Más a 
menekültügyi eljárások áthelyezése, és más a kötelező betelepítés. Tehát nem 
érdemes valami olyasmivel operálni és olyasmit kérdésként föltenni, ami nincs, nem 
létezik, nem is volt és vélhetően nem is lesz az Unióban. 

Egyébiránt, ha már szóba hoztam az Alkotmánybírósághoz való fordulásunkat: 
ugyan nincs törvényi halasztó hatálya ennek, de én azt tartanám elegáns és helyes 
megoldásnak, ha az Alkotmánybíróság döntését bevárná a parlament. Úgyhogy ezen 
okok miatt mi nem tudjuk támogatni ezt az indítványt. Köszönöm a figyelmet. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Csak egy félig érdemi hozzászólást szeretnék tenni. 

Az Országgyűlés nincs abban a helyzetben, hogy bármilyen döntést bevárjon, mert 30 
napon belül a konkrét esetben döntenünk kell az elrendelésről. Mondjuk, kétségkívül 
ebből 6 telt el, de 24 napnál többet akkor se várhatunk, ha az Országgyűlés nem 
akarja a ránk vonatkozó kötelező törvényi rendelkezést megszegni, ha egyébként 
valaki Alkotmánybírósághoz fordul, aminek - ahogyan képviselő úr is említette - 
nincs halasztó hatálya. 

(Jelzésre:) Szilágyi György képviselő úr kért szót. Parancsoljon! 
 
SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Először is én 

el szeretném mondani, hogy a Jobbik támogatni fogja ezt a javaslatot, mert nem 
tehetünk mást, hiszen önök emellett döntöttek, de véleményünk szerint a helyzet 
megváltozott, és azzal, hogy a népszavazással csak húzzuk az időt, az Európai 
Uniónak adunk ismét lehetőséget arra, hogy a saját boszorkánykonyhájukban még 
bármit kifőzzenek.  

Véleményünk szerint az Alaptörvény módosítása egy sokkal gyorsabb, olcsóbb 
és erősebb, izmosabb megerősítés lenne, hiszen az Alaptörvénybe foglalt védelem 
Magyarországon a legerősebb jogi védelmet jelenthetné a bevándorlás ellen. 

Nem értek egyet egyébként Fodor Gábor képviselő úrral sem, hiszen van rá 
példa, pontosan Románia, amelynek az alkotmányában szerepel egy olyan passzus, 
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amely megtiltja azt, hogy Románia területére bármilyen népcsoportot és bárkit 
erőszakkal be lehessen telepíteni vagy onnan ki lehessen telepíteni. Amikor Románia 
az Európai Unió tagjává vált, akkor ez a passzus már szerepelt náluk ugyanúgy az 
alkotmányukban, és az Európai Unió semmiféle kifogást nem emelt ezzel 
kapcsolatban. 

Tehát mi még mindig azt mondjuk, hogy mi szeretnénk, hogy a kormány 
megfontolja és meggondolja azt, hogy tényleg az Alaptörvénybe való beemeléssel 
oldjuk meg, azt a mondatot kellene beemelni az Alaptörvénybe, amit egyébként a 
Fidesz nyújtott be és amiről most népszavazást akar tartani, innen csak egyszerűen el 
kellene hagyni a kérdőjelet és be kellene emelni az Alaptörvénybe. Ezzel sokkal 
gyorsabban, olcsóbban - hiszen nem kerülne 5 milliárd forintba - meg lehetne oldani 
ezt a helyzetet. Mi ezt szeretnénk. 

Ettől függetlenül, ha önök a másik utat választják, akkor nemzeti pártként 
kötelességünk minden olyan cselekedetet, minden olyan elképzelést támogatni, amely 
ha csak hosszú távon is és esetleg később - és lehet, hogy későn, de remélem, hogy 
nem - oldaná meg valamilyen szinten ezt a helyzetet, akkor elinduljunk ezen az úton. 
Tehát mi meg fogjuk szavazni, támogatni fogjuk, de ettől függetlenül nem ezt tartjuk a 
legjobb megoldásnak. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Révész Máriusz képviselő úr, parancsoljon! 
 
RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Köszönöm szépen. Csak nagyon röviden Fodor 

Gábornak mondanám, hogy szuverenitásunknak erről a részéről soha nem mondtunk 
le Brüsszel javára. Ez a fő gond. Többféle szerződést aláírtunk, de ez egyetlen 
szerződésben sem szerepel, nem mondtunk le róla. 

A másik dolog, amit Fodor képviselő úr felvetett, hogy kötelező kvóta, helytelen 
a szóhasználat. Gyakorlatilag ez történik. A mi álláspontunk az - ezt interpellációban 
vagy azonnali kérdésben is pontatlanul idézték -, hogy Magyarország dönthessen 
ebben a kérdésben. Ne más, mi dönthessünk ebben az országban. Egy olyan 
eljárásrendet, ami most körvonalazódik az Európai Unióban, nem lehet máshogy 
leírni, mint kötelező. Brüsszelben eldöntik, mi meg nem tehetünk semmit. 

És egyébként Fodor Gábornak mondanám, hogy a kérdés mennyire releváns, 
azt jól mutatja, hogy a luxemburgi külügyminiszter a hétvégén hogy felháborodott, 
hogy itt ezek a magyarok népszavazást mernek tartani egy ilyen kérdésről. Azt 
gondolom, hogy ez árulkodó, és igazán az, hogy a luxemburgi külügyminiszter ezen 
így felháborodott, igenis azt jelzi: ha itt népszavazásra kerül sor, annak nagy tétje van. 
Még azt is hozzátette: mert még lehet, hogy mások is követni merik ezt a galád példát, 
és még más országokban is, más demokráciákban is meg merik kérdezni egyébként a 
nép véleményét; ilyen szörnyű példát mutat Magyarország, hogy egy ilyen fontos 
kérdésben kikéri a nép véleményét. 

Úgyhogy az az igazság, hogy amit Fodor képviselő úr mondott, hogy rosszul 
használjuk a fogalmakat, pontatlanul, épp a luxemburgi külügyminiszter kirohanása 
az élő cáfolata ennek. Azt gondolom, hogy igenis ebben az ügyben meg lehet kérdezni 
a népet, és szerintem egyébként nem lenne baj, ha ebben a kérdésben akár 
Németországban, akár Ausztriában vagy más országokban is ezt a kérdést egyébként 
feltennék népszavazásra. És ha ezt más országokban is felteszik, és mi 
Magyarországon voltunk az elsők ebben a kérdésben, akkor én büszke leszek, hogy 
országgyűlési képviselőként ehhez hozzájárulhattam, hogy példát mutatunk Európa 
más országainak is. 
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ELNÖK: Köszönöm szépen. További felszólalási szándékot nem látok. 
(Jelzésre:) Fodor Gábor képviselő úr kért szót. Parancsoljon! 

 
FODOR GÁBOR (független): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Engedjék meg, 

hogy mivel Révész Máriusz megtisztelt azzal, hogy vitába szállt velem, akkor néhány 
mondatot szeretnék reakcióként elmondani arra, amit mondott. 

Nos, először is nem a konkrét ügyre vonatkozott a megjegyzésem a 
szuverenitásról való lemondásról, hanem amikor a csatlakozási szerződést aláírtuk, 
akkor vállaltuk azt, hogy az Európai Tanács rendeleteit Magyarország elfogadja. 
Amiről itt beszélünk, ez egy európai tanácsi rendelet. Ennek megvan a maga útja, 
hogy mit tehet egyébként Magyarország vagy bármely tagállam ebben az ügyben. 
Egyébként Magyarország, megjegyzem, a luxemburgi bírósághoz fordult, ezzel 
elismerte azt, lényegében magával a bírósághoz való fordulással is, hogy igen, ebben 
az ügyben nem a nemzeti parlamentnek van kompetenciája, hanem az Európai 
Tanácsnak, és ha az Európai Tanács rendelkezésével nem értünk egyet, akkor ott a 
luxemburgi bíróság. Ez a helyzet. 

A másik, hogy nem egyszerűen pontatlan fogalomhasználatról van szó, hanem 
annál többről, tehát nem kvótákról beszélek, hanem kötelező betelepítésről. 
Hangsúlyoznám még egyszer, nincs erről szó, tehát senki ne higgye azt, hogy az 
Európai Unióval bárhol bármilyen vitában ez szerepel. A menekültügyi eljárások 
áthelyezéséről beszélünk. A menekültügyi eljárások áthelyezését pedig egyébként, 
megjegyzem, Magyarország nyugodtan vállalhatná. Az a helyzet, hogy ezt azért is 
érdemes kimondanunk, mert ilyen értelemben ez a népszavazás egyáltalán nem a 
menekültkérdésről szól, hanem az Unióról szól, ahogy egyébként azt többen 
kormánypárthoz közel álló intézetek vagy elemző intézetek vezetői el is mondták a 
nyilvánosság előtt, hogy nem túl érdekes, nem is olyan lényeges szempont, hogy ez 
érvényes lesz vagy nem lesz érvényes, az Európai Uniónak küldendő üzenet a fontos, 
mondta többek között Orbán Balázs egy interjúban. 

Ez azért is érdekes és fontos, mert nem árt leszögeznünk, hogy tehát itt nem az 
a kérdés, a feltett kérdés valójában nem a menekültkérdésről vagy nem a 
menekültügyről szól, hanem az Európai Unióról, az európai uniós 
hovatartozásunkról. És ez az, amiben nekünk alapvitánk van. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Érdemi felszólalást tennék akkor én is ehhez. 

Természetesen a menekültügyi eljárások átadásáról van szó, de nem ez a lényege a 
kvótadöntésnek, átadják az embert magát is hozzá. Tehát nem az eljárást kell csak 
lefolytatni másik országban, hanem az azzal jár, hogy át kell venni az embert és ott 
lefolytatni az eljárást. És miután ez önmagában egyértelművé teszi, hogy nem 
menekültek átadásáról van szó, hanem bárkiről, aki ideérkezett, függetlenül attól, 
hogy ő valóban valahol megfelel a menekültstátusz feltételeinek, gazdasági okokból, 
jobb élet reményében érkező bevándorló vagy robbantani akaró terrorista, teljesen 
mindegy, melyik körbe tartozik, válogatás nélkül egy kvótarendszer alapján az 
embereket átadják és ezzel együtt az eljárás lefolytatását is. 

Tehát csak az eljárásról beszélni szerintem megtévesztő megfogalmazás, hiszen 
pontosan az a baj; és menekültekről beszélni is az, emberekről beszélünk, akikről nem 
tudjuk, hogy miért jöttek ide. Miután embereket osztanak szét, ezért ez nem is egy 
menekültügyi intézkedés, hanem egy bevándorláspolitikai intézkedés, miután a 
bevándorláspolitika tagállami hatáskör, ezért itt nincs az Európai Uniónak a mi 
megítélésünk szerint semmilyen döntési lehetősége. 

Ami pedig a luxemburgi bíróságot illeti, természetesen volt egy döntés, a 
népszavazás nem a múltról, hanem a jövőről szól, ezt a miniszterelnök is 
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egyértelműen elmondta, azt a döntést jogi úton tudtuk megtámadni a luxemburgi 
bíróságon. A mostani népszavazás arról szól, hogy túl azon a 160 ezer emberen, ahol 
már volt egy ilyen döntés, amit megtámadtunk a bíróságon, ezt követő döntések már 
ne legyenek, és ezt követően egyetlenegy embert se lehessen Magyarországra hozni. 
Ráadásul - és akkor ez az utolsó megjegyzésem - teljesen működésképtelen a 
kvótarendszer, legfeljebb vicclapokban lehet beszámolni arról, hogy ennek a 160 ezer 
embernek az elosztása milyen formában működik. Csehország nagy nehezen, hosszú 
unszolásra 8 embert átvesz, és 2 nap múlva már csak 4-en vannak ott. Eddig sikerült 
160 ezer emberből, ha jól tudom, 1100-at elosztani idestova 10 hónap alatt úgy, hogy 
amikor a bevándorlás korlátlan volt, akkor 160 ezren körülbelül 3 hét alatt érkeztek 
Európába. Tehát az Európai Unió, hogy finomak legyünk, nem ura a helyzetnek, és 
kétségkívül az európai uniós intézményrendszernek meg működésnek vannak olyan 
sírásói, mint amilyen a luxemburgi külügyminiszter, de ezekkel meg egyelőre együtt 
kell éljünk. 

(Jelzésre:) Révész Máriusz képviselő úr kért szót. Parancsoljon! 
 
RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Ezek után tényleg csak egy mondatot 

hangsúlyoznék ki, amit részben elmondott Gulyás elnök úr is. Nevezetesen azt, hogy 
az Unió egy automatizmust szeretne életbe léptetni. Automatizmust, és ha évente 500 
ezren jönnek, ha évente egymillióan jönnek, akkor itt egy automatikus elosztás lenne. 
Na, ebben nem szeretnénk semmiképpen részt venni. Már a 160 ezerre is azért 
mondtunk nemet, mert amikor a 160 ezret sikerült elosztani, már akkor voltak 
körülbelül egymillióan Európában, és teljesen nyilvánvaló volt, hogy ez csak a pilot 
projekt, ez csak a kísérleti dolog, aminek a végén egyébként nem a 120 ezerből ránk 
eső néhány ezer ember az igazán nagy probléma, hanem az, ha ebből egy automatikus 
rendszert kezdenek működtetni. Azt gondolom, hogy nekünk teljesen egyértelműen 
az a nemzeti, az a magyar érdekünk, hogy automatikusan ez a rendszer ne 
működhessen. Ha valakit be akarunk fogadni és eldöntjük, hogy 100, 200, 500 
embert, 1000-et befogadunk, azt Magyarországon a megválasztott képviselők a nép 
bizalmából döntsék el, ne pedig a luxemburgi külügyminiszter. Erről szól a dolog. 
Nem a 120, nem a 160 ezer emberről, hanem a jövőről, arról, hogy mi lesz két év 
múlva, három év múlva és négy év múlva. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Szilágyi György képviselő úr kért szót 

Parancsoljon! 
 
SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Köszönöm szépen. Egyetértek, egyértelmű, hogy 

itt most nemcsak egy bizonyos dologról döntünk, hanem döntenünk kell a jövőről, és 
tényleg nem vagyunk könnyű helyzetben. Ezzel maximálisan egyetértünk. Amire én 
még kíváncsi lennék egyébként - és ebben nem értünk egyet -, hogy hogyan lehetne 
megoldani ezt a jelenlegi helyzetet, és hogyan lehetne biztosítani maximálisan a 
jövőre nézve azt, hogy ne kelljen akár visszatoloncolással, akár új migránsokkal 
kapcsolatosan Magyarországon befogadni őket, és ne fordulhassanak elő olyan 
körülmények, mint ami a napokban előfordult, mondjuk, Körmenden vagy egyáltalán 
Békéscsabán. Tehát mi nem szeretnénk azt, ha a lányainkat vagy az asszonyainkat 
kergetnék bizonyos bandák és bizonyos hordák. 

Viszont most térjünk vissza arra, amiről most szó van! Népszavazással tudjuk 
ezt a kérdést megoldani a legkönnyebben, vagy pedig azzal, amit a Jobbik javasol? 
Mivel az Igazságügyi bizottság volt az, amely benyújtotta ezt a jelenlegi módosítást, és 
Vas Imre képviseli most itt a bizottságot, azt szeretném megkérdezni tőle, mert arról 
csak tud nyilatkozni, hogy mi változott meg az elmúlt egy-két hétben, hiszen engedjék 
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meg, hogy valamit felolvassak. „Népszavazásnak akkor van értelme, amikor a 
kormány álláspontja és az emberek többségének álláspontja élesen eltér egymástól. 
Ilyen volt egyébként 2008. március 9-én, ha jól emlékszem, a tandíjról, a vizitdíjról és 
a kórházi napidíjról rendezett népszavazás, ahol az Országgyűlés hozott egy törvényt, 
és az emberek döntő többsége ellene szavazott. De miután jelen helyzetben a kormány 
kikérte a konzultációban a választópolgárok állásfoglalását, a Fidesz pedig aláírást 
gyűjt e tekintetben, és már több mint 750 ezren támogatták a Fidesz aláírás-
kezdeményezését, a kormány álláspontja és az emberek döntő többségének 
álláspontja teljes mértékig egybeesik.” - mondta ezt Vas Imre az Igazságügyi bizottság 
ülésén, ebből a jegyzőkönyvből idéztem. 

Tehát ha ez volt a véleménye pár héttel ezelőtt, ezt mondta pár héttel ezelőtt, és 
gondolom, azóta nem változott meg a helyzet, hogy a kormány és egyébként a 
parlament többségének a véleménye egybeesik az emberek véleményével, akkor miért 
nem az a járható út, hogy mivel tudjuk, hogy az emberek véleménye ugyanaz, mint az 
országgyűlési képviselők többségének a véleménye, hogy az Alaptörvényben 
rendeznénk ezt mindenféle népszavazás, mindenféle felesleges kiadás és mindenféle 
időveszteség nélkül? Erre szeretnék választ kapni. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Vas Imre képviselő úr kért szót. Parancsoljon! 
 
DR. VAS IMRE (Fidesz) előterjesztő: Köszönöm szépen a szót. Az Igazságügyi 

bizottságban is elmondtam, ott is feltette ezt a kérdést Staudt Gábor frakciótársa, 
hogy vannak olyan nemzetstratégiai kérdések, amikben igenis kell népszavazást 
tartani, függetlenül attól, hogy mint jelen esetben is, az Országgyűlés többségének a 
véleménye és a választópolgárok véleménye álláspontom szerint egybeesik. Ilyen volt 
egyébként a NATO- és az európai uniós csatlakozás, és ez szerintem legalább olyan, 
ha nem nagyobb nemzetstratégiai kérdés, mint a NATO- és az európai uniós 
népszavazás. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Ne adjuk fel azt a reményt, hogy esetleg meggyőzhetjük egymást. 

Szilágyi képviselő úrtól azt szeretném megkérdezni, ha kérdezhetek, vagy inkább 
véleményként elmondom, aztán ha gondolja, akkor reagál rá, hogy ugyan miért nem 
hiszi azt el, hogy az Európai Unión belül, ha azt elfogadjuk, hogy az közös cél, hogy 
kötelező betelepítés ne legyen - most ne keressük meg a megfelelő jogi formát, tudjuk, 
mit értünk alatta -, akkor az miért nem hihető álláspont, hogy egy 
alkotmánymódosításnál, amit a Jobbikkal közösen fogadnánk el, hogy nemzetközileg 
is értékeljük a helyzetet, egy kicsit nagyobb jelentősége van, és nagyobb súlyt ad a 
kormány álláspontjának az európai politikában, ha egy érvényes népszavazási döntés 
áll mögöttünk. Ez miért nem hihető a Jobbiknak? Túl azon, hogy én azt elfogadom, 
hogy a Jobbiknak a diplomáciai tapasztalata, mondjuk, nem túlzott, főleg az Európai 
Unió nyugati államaival fennálló kapcsolatok tekintetében, de a személyes 
tapasztalatok nélkül sem tűnik hihetetlennek az én kérdésem.  

Addig beszéltem, amíg Szilágyi György képviselő úr szót kért, úgyhogy meg is 
adom akkor neki. Parancsoljon! 

 
SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Köszönöm szépen, elnök úr. Elég világosan 

elmondtam: nem a népszavazással van gondunk, hogy fontos kérdésekben kérdezzük 
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meg az embereket, hanem a jelenlegi helyzettel van gondunk, amikor azt mondjuk, 
hogy nincs időnk népszavazásra, nincs időnk arra, hogy majd valamikor ősszel egy 
népszavazáson az emberek döntsenek, és ráadásul egy olyan kérdésben, amit - 
hozzáteszem még egyszer - az alkotmányban tudnánk rendezni. A kettőt együtt nem 
lehet, ezt ön is pontosan tudja, tehát a kettőt párhuzamosan nem lehet, ezért dönteni 
kell: vagy népszavazás, vagy az alkotmányban rendezzük ezt a kérdést, vagyis az 
Alaptörvényben, bocsánat, még mielőtt utána kijavítanak. Tehát mi azt mondjuk, 
hogy erre jelenleg nincs időnk.  

Ha hallgattak volna ránk, és amikor először felvetettük a népszavazási 
kezdeményezést, és azt mondtuk, hogy tartsunk ebben a kérdésben népszavazást, 
akkor jelen pillanatban ott tartanánk, hogy lehet, hogy holnap, lehet, hogy a 
következő héten már népszavazást tarthatnánk, nem lenne semmi probléma, hiszen 
az idő nem múlna. Itt most mi azt mondjuk, hogy ezzel az egész procedúrával nagyon 
sok időt vesztünk, nagyon-nagyon sok időt vesztünk, és ráadásul meg tudnánk oldani 
másképp is. 

Önök ugyanezt tették, most emlékezzen rá, elnök úr, hogy a vasárnapi 
boltzárnál nagyon helyesen egyébként, amikor azt látták és azt érezték, hogy 
valószínűleg az emberek többsége úgy szavazna, hogy meg kellene változtatni a 
vasárnapi zárvatartást, akkor önök törvényileg megváltoztatták, és nem kellett 
népszavazást kiírni, és nem kellett semmi mást. 

Mi most ugyanezt javasolnánk, hogy mivel minden valószínűség szerint - 
gondolom, önök is hisznek benne - az emberek túlnyomó többsége amellett lenne, 
hogy védjük meg az országot ettől a kvótától és minden egyéb más 
visszatoloncolástól, bármitől, akkor miért nem egy rövidebb időt választunk, miért 
nem azt választjuk, hogy oldjuk meg most, ha lehet, akár a jövő héten megoldhatnánk 
vagy két hét múlva, és nem kellene ennyit várni. Ez a mi álláspontunk. Egyébként, 
most nem szeretnék még több mindent idézni, de ha már Kósa Lajost is felhozta, 
Kósa Lajos is pont emellett érvelt még alig pár héttel ezelőtt, és még sorolhatnánk 
azokat a fideszes képviselőket, akik szintén amellett érveltek. 

Tehát még egyszer mondom: nem probléma, hogy kérdezzük meg az 
embereket, mi is azt mondjuk, hogy minden fontos kérdésben kérdezzük meg az 
embereket. Itt most van egy olyan helyzet, amely helyzetet egyébként az Európai 
Bizottság idézett elő, az az Európai Bizottság, ahol sajnos, Magyarország érdekeit 
senki nem képviseli, mert hiába ül bent Navracsics Tibor, semmit nem tett ez ellen. 
Az Európai Bizottság idézte elő azzal, hogy megzsarolta Magyarországot, és kvázi 
nagyon súlyos pénzeket, nagyon súlyos milliárdokat kellene fizetnünk, ha azt 
akarnánk, hogy ide ne jöhessenek migránsok. Ez az egyik helyzet. A másik helyzet 
pedig az, hogy az elmúlt napokban mind Körmenden, mind Békéscsabán történtek 
olyan események, amiket nem szeretnénk, hogy ezek eszkalálódjanak vagy pedig még 
akár továbbfejlődjenek. Mi azt szeretnénk, hogy minél gyorsabban és minél 
hamarabb oldjuk meg ezt a helyzetet, ezért javasoljuk mi ezt. De mondtam, elnök úr, 
ha önök e mellett az út mellett döntenek, akkor a Jobbik Magyarországért Mozgalom 
most is, mint ahogy a kerítésépítésnél is, támogatja önöket, és minden olyan 
kérdésben, amiben az országot meg kell védeni.  

Hozzáteszem és hangsúlyozom, hogy a kerítésépítésnél is elmondtuk - és önök 
nem fogadták meg a tanácsunkat, de nem tudunk vele mit csinálni, mert egyelőre 
önök így gondolják -, hogy kevés lesz a kerítés. Azt mondtuk, hogy igenis vissza 
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kellene állítani a határőrséget, igenis erős emberi védelem is kell a kerítés mellé, mert 
különben nem fog sokat érni. Az elmúlt napok, az elmúlt hetek bizonyítják az 
igazunkat, hiszen hiába van kerítés, százával érkeznek át még mindig a határon azok a 
migránsok, akiket nem érdekel a kerítés, és átjönnek rajta. 

Mi azt mondjuk, hogy az élőerős védelem szükséges lenne, ezt is szeretnénk. 
De ha önök úgy döntöttek, hogy nem, akkor ez ellen jelen pillanatban nem tudunk 
mit csinálni, ugyanúgy, mint ahogy most sem tudunk mit csinálni, ha önök ezen az 
úton indulnak el, akkor támogatni fogjuk önöket, de azt el kell mondanunk, hogy ez 
véleményünk szerint most, a jelenlegi helyzetben egy hibás döntés az önök részéről, 
de ezt önök döntik el. Ennyi. 

 
ELNÖK: Egyrészt én örülök, hogy a Jobbik a mi hibás döntéseinket is 

támogatja ezek szerint. (Szilágyi György: Ha ezt szűrte le belőle, elnök úr…) Csak egy 
mondatban szeretnék arra reagálni, hogy a vasárnapi zárvatartás ügye nem tudom, 
hogy hogyan került ide. A vasárnapi zárvatartásnál a népszavazás az Országgyűlést 
kötelezte volna egy döntésre. Abban a kérdésben, hogy nyitva legyenek-e a boltok 
Magyarországon vasárnap vagy sem, az Országgyűlés dönthet. 

Most itt vitában vagyunk az Európai Bizottsággal, mert az Európai Bizottság 
úgy érzi, hogy dönthet egy olyan kérdésben, amiben szerintünk nem dönthet. Tehát 
itt van egy másik tényező, ami az országhatárok felett áll, az országhatárokon kívül 
van, és a parlament döntési kompetenciájához képest egy versengő alternatívát jelent. 

A kérdés, amit meg kell válaszolni - és ebben képviselő úr nem győzött meg, de 
mentségére legyen mondva, hogy meg sem próbált meggyőzni -, hogy ugyan az 
Európai Bizottság számára miért jelentene többet egy Jobbikkal együtt elfogadott 
alkotmánymódosítás, mint adott esetben egy több mint négymillió választópolgár 
részvételével megtartott választás egyértelmű eredménye. 

Arra pedig, hogy a Jobbik korábban ezt javasolta: akkor ez, mondjuk, 
önmagában is ok a támogatásra, csak nem értem, hogy mennyiben lenne akkor most 
a döntés hibás. Elkésett meg nem lehet, hiszen a döntéshozatali eljárásról pontosan 
tudjuk, hogy június 23-ig nem fog elkezdődni, mert a brit bennmaradásról vagy 
kilépésről szóló népszavazásnál ez olyan érvet adna a kilépés mellett kampányolók 
kezébe, hogy addig nem fog megkezdődni, utána pedig szinte lehetetlen nyáron 
véghez vinni a döntéshozatali eljárás egészét, akkor pedig őszre marad. Ha pedig 
valaki kiszámolja a határidőket - nyilván a köztársasági elnök úr dönt majd az 
időpontról -, az ősz első hónapjában, tehát már szeptemberben, ha a köztársasági 
elnök úr a legkorábbi időpontra tűzi ki, meg lehet tartani ezt a népszavazást. 

Lukács László György képviselő úr kért szót. Parancsoljon! 
 
DR. LUKÁCS LÁSZLÓ GYÖRGY (Jobbik): Köszönöm szépen. Egy ideig nem 

akartam szót kérni, mert figyeltem, hogy miként bontakozik ki a vita. 
Tehát a kérdést akként tehetjük fel, hogy akkor mi lesz az eredménye ennek az 

eredményes népszavazásnak, azaz ha négymilliónál többen vannak. Törvényszintű és 
törvényi jogszabályt kell akkor alkotni, ami a jogszabályi hierarchia alapján az 
Alaptörvény alatt fog állni, tehát az Alaptörvény magasabban helyezkedik el. Ezt még 
talán egyébként az Európai Unióban is érteni fogják, tehát hogy az európai uniós 
diplomáciai kapcsolatok milyenek, talán az alapvető jogi képzettségek még ott is 
megvannak, és ők maguk is osztják ezeket az elveket, és rá fognak jönni arra, hogy 
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egyébként amit a Jobbik is javasol - az Alaptörvényben rögzítetten ezt a kérdést, és 
lehet, hogy nemcsak a kérdőjelet kell kicserélni benne, hanem még a mondat elejét is 
-, meg lehet egy mondatban fogalmazni mindazt, amit a népszavazás is a zászlójára 
fog tűzni. De az alapprobléma az - többféle érvelés elhangzott, és ennyiben elnök 
úrnak sem helytálló az érvelése -, hogy sokkal erősebb, sokkal célravezetőbb, sokkal 
költséghatékonyabb lehetne az Alaptörvénybe való foglalása ennek a kérdésnek, 
ahelyett, hogy most egyébként azon izmoznánk magunkat, hogy lesz-e ebből egy 
olyan érvényes népszavazás, aminek az eredménye aztán egy olyan kötelezettséget fog 
róni az Országgyűlésre, aminek az eredménye az Alaptörvénynél nem lesz erősebb, ha 
a jogszabályi hierarchiát nézzük. 

 
ELNÖK: Egyrészt azt, hogy a népszavazás az Országgyűlés tekintetében 

törvényhozási kötelezettséget keletkeztet, én elfogadom, de hogy az Országgyűlés 
ennek a jogi hierarchiában milyen szinten tesz eleget, erről is az Országgyűlés saját 
maga dönt. 

Tényleg nem akarok a Jobbikra nézve sértő megjegyzéseket tenni, de azért az 
tényleg a teljes diplomáciai tapasztalat hiánya, hogy valaki nem gondolja azt, hogy az 
Európai Bizottság egy politikai döntéshozó testület, ott politikai érvek vannak. A 
politikai érvek között nincs súlyosabb annál, és egyszerűen nem hiszem el, hogy a 
Jobbik ezt nem érti meg, hogy politikai kérdésben nincs annál súlyosabb, mint hogy 
valahol a választópolgárok döntöttek. 

Miután én kudarcot vallottam a meggyőzésben, ezért Balla György alelnök 
úrnak, majd pedig Rubovszky képviselő úrnak fogom megadni a szót. Parancsoljon! 
Balla alelnök úré a szó. 

 
BALLA GYÖRGY (Fidesz) a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen a szót, elnök 

úr. Nem sokat tudok hozzátenni ahhoz, amit ön elmondott, de igyekszem a 
meggyőzést én is folytatni. 

Az egyik, amiben szerintem legyen már teljesen világos - és ezt Szilágyi 
képviselő úrnak mondom, amikor elmondta, hogy a Jobbik abszolút híve annak, hogy 
megkérdezzük az embereket, ez helyes, de -: a népszavazás nem arról szól, hogy 
megkérdezzük az embereket. A népszavazás arról szól, hogy az emberek döntenek. Az 
a közvélemény-kutatás, a szintén helyes nemzeti konzultáció, számtalan dolog, 
amikor megkérdezzük az embereket, a népszavazáskor pedig az emberek mindenki 
fölött állva - mert bárkinek is a szuverenitása egyébként a néptől származik, ennél 
erősebb döntés nincsen - döntenek. Szerintem egy közös feladatunk van ebben az 
ügyben a Jobbikkal - a liberálisokkal, úgy látom, nem -, hogy a népszavazás 
eredményes legyen. 

Tehát tegyünk meg mindent annak érdekében, hogy ne a nagyon erős 
véleményüket nyilvánítsák ki, hanem dönthessenek is, és akkor azt nem írhatja felül 
senki. Nem lehet köpönyeget forgatni, nem lehet az egyik pillanatban arról beszélni, 
hogy a népszavazás lenne jó, utána, amikor népszavazás van, akkor meg arról 
beszélni, hogy mégse a népszavazás lenne a jó, mint amire most éppen látunk példát. 
Az emberek döntenek a népszavazáskor. 

A másik, amit szeretnék mondani, hogy szerintem valaminek az alkotmányban 
rögzítése és a népszavazás az nem feltétlenül mond egymásnak ellent. Csak a sorrend 
nem mindegy. Először döntsön a nép, utána pedig az kerülhessen be az Alkotmányba, 
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ne fordítva. Egy ilyen kérdésben, ha lehet, ne fordítva. Ezért fontos a népszavazás. Én 
azt gondolom, hogy amíg Magyarországnak olyan kormánya van, amilyen most van - 
és ezt talán ebben a kérdésben önök is osztják -, addig az a fölvetés, hogy sürget az 
idő, és itt már holnap megjelennek ezek a bevándorlók, már holnaptól 
kényszerbetelepítés lehet Magyarországon; azt pontosan láthatjuk, hogy amíg 
Magyarországnak ilyen kormánya van, addig ez nem fog megtörténni. A határidőkkel 
nem vagyok tisztában, szeptember, október nagyjából, ami a népszavazásig eltelhet, 
tehát azt gondolom, hogy az aggodalomnak nincsen helye. A normális racionalitás 
pedig azt mondatja, hogy ebben a kérdésben ne csak megkérdezzük az embereket - 
azt megtettük egyébként, és ez helyes volt -, hanem adjunk lehetőséget arra, hogy 
közvetlenül ők döntsenek, mert ennél erősebb felhatalmazás az Európai Unióval 
szemben nincs. Ez legyen világos, és ebben az egyben egyébként osztom Fodor 
képviselő úr véleményét, nekünk valójában nem a menekültekkel van feltétlenül 
problémánk, ennek a népszavazásnak nem feltétlenül csak ezért kell megtörténnie, 
hanem az Európai Unió elképesztő, szuverenitást sértő magatartásával szemben kell 
egyébként Magyarországon népszavazást tartani, ezért van rá szükség. Legyen világos 
az Európai Unió számára, hogy akármennyire is szeretné, akkor sem lesz európai 
egyesült államok, hanem nemzetállamok szuverén közössége lehet az Európai Unió. 
Ez a népszavazás egyébként valójában erről szól, és ezért kell az embereknek erről 
dönteni. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Szilágyi képviselő úr, parancsoljon! 
 
SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Egy kicsit úgy érzem, mintha az elmúlt 

időszakban, az elmúlt hónapokban itt nem történt volna semmi. Tehát úgy érzem, 
mintha önök nem tudnának arról, hogy mennyit változott a helyzet, önök úgy tesznek, 
mintha semmit nem változott volna, tehát mintha az Európai Bizottság nem ült volna 
össze, mintha az Európai Bizottság nem fenyegette volna meg azokat az országokat, 
amelyek nem hajlandók bevenni migránsokat, mintha Körmenden semmi nem 
történt volna - bár ki tudja, mi történt, mert Lázár miniszter úr is mást mondott, meg 
a rendőrkapitány is -, mintha Békéscsabán semmi nem történt volna, mintha a 
határon nem nőtt volna meg az elmúlt hetekben azoknak a migránsoknak a száma, 
akik illegálisan Magyarország területére lépnek, tehát mintha semmi nem történt 
volna. Most ezt hallottam Balla képviselő úrtól is. 

Azt mondja, hogy amíg ilyen kormánya van, és akkor nem folytatta ezt a 
mondatot, mert általában ilyenkor szokták azt mondani, hogy amíg olyan kormánya 
van, amelyik kétharmaddal szerezte meg az emberek bizalmát, akik feljogosítottak 
minket arra, hogy a közbeszerzési törvénytől kezdve minden egyéb mást - de most 
nem akarok belemenni, és nem akarom elvinni a dolgokat. Milyen kormánya van, 
Balla képviselő úr? Azt mondja, hogy amíg ilyen kormánya van. Milyen kormánya 
van? Aki nem hajlandó most már több mint fél éve élőerőt levezényelni mondjuk a 
határra, nem hajlandó visszaállítani a Hatőrséget, hogy megvédje Magyarország 
határait úgy, hogy valóban lezárjuk a határokat, és ne jöhessenek át rajta az emberek? 
Egy dolog van, és ezt önöknek el kellene ismerni. Egy politikai kommunikációra és 
politikai haszonszerzésre próbálják meg felhasználni ezt a jelenlegi helyzetet, és az én 
véleményem szerint akkor, amikor Magyarország veszélyben van, akkor, amikor ilyen 
helyzetben vagyunk, ezt így csinálni akárki részéről, az bűn. Ez az én véleményem, és 
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önök most ezért ragaszkodnak annyira ehhez a népszavazáshoz, hiszen ön is 
elmondta, és így lesz.  

A népszavazásnak mi lesz az eredménye, képviselő úr? Az lesz az eredménye 
valószínűleg, hiszen elnök úr is azt mondta, hogy majd meglátjuk, hogy hová fogjuk a 
nép döntését beemelni, hogy benne lesz az Alaptörvényben az, amit most mi 
javaslunk. Ez lesz a vége, ide fogunk eljutni 6-7-8 hónap után, hogy az 
Alaptörvényben bent lesz az emberek véleménye. Csak akkor azt nem értem, hogy ha 
ön most azt mondja, hogy mindenképpen a népszavazással is meg kell erősíteni, 
akkor mire gyűjtöttek önök aláírásokat? Akkor hol van az a 750 ezer aláírás, amit 
mondanak? Vagy hol van annak - megint tudnék idézni - a Kontrát Károly szerint 9 
millió embernek a támogatása, akik az aláírásukkal támogatták ezeket a dolgokat? 
Tudom, hogy akkor is nagyot mondott Kontrát képviselő úr, és biztos, hogy nem lehet 
9 millió embernek az aláírása. 

Önök többször megkapták már a felhatalmazást az emberektől, és azért 
akarnak népszavazást, mert egyszerűen politikai célokra használják fel ezt a helyzetet, 
hiszen amíg a népszavazásról beszélünk, amit ön is mondott, amíg ez a kampány fog 
folyni, addig nem beszélünk arról, hogy milyen korrupciós ügyek vannak, addig nem 
beszélünk arról, amiről ma is szó volt egész végig a parlamentben, hogy milyen… 
(Balla György nevet.) Lehet ezen nevetni, csak amikor olyan fontos kérdésekre nem 
hajlandóak választ adni, hogy miért adnak önök törvénytelenül offshore cégeknek 
milliárdokat a közpénzből, amikor nem lehet arra válaszolni, hogy nemzetbiztonsági 
kockázat-e Orbán Viktor környezetének üzletelgetése olyan emberrel, akit az FBI 
köröz, vagy például hogy Franciaországban kiadtak róla egy olyan nyilatkozatot, egy 
kormányzati nyilatkozatot, amiben azt mondják, hogy különböző olyan szervezetekkel 
tart és tartott pénzügyi kapcsolatot, amelyek terrorszervezetek, ezekről el lehet terelni 
ezzel a figyelmet, csak akkor ne beszéljünk arról, hogy önök mindenáron meg akarják 
védeni Magyarországot. 

 
ELNÖK: Rubovszky elnök úr, parancsoljon! 
 
DR. RUBOVSZKY GYÖRGY (KDNP): Köszönöm szépen, elnök úr. Az az 

igazság, hogy amikor jelentkeztem, akkor még nem volt a teremben Répássy Róbert 
képviselő úr, de most itt van. Ennek ellenére el fogom mondani azt egy mondatban, 
amit ő a délelőtti igazságügyi bizottsági ülésen mondott, ami ebben a vitában 
számomra egy nagyon fontos érv volt. 

Sem az Európai Unió döntéshozó testületei, sem pedig a nemzetközi bíróságok 
nagy ívben nem veszik figyelembe a magyar Alaptörvényt. A bíráknak a szolgálati 
idejével kapcsolatban, amit Alaptörvényben rögzítettünk, a nemzetközi bíróság ettől 
tökéletesen függetleníti magát. Igenis, arra a politikai döntéshozatalra van szükség, 
amit egy népszavazás tud meghozni, mert hogy mi van az írott alkotmányunkban, azt 
ők megmosolyogják, köszönik szépen, és egyszerűen figyelmen kívül hagyják. 
Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Balla alelnök úr kért szót. Parancsoljon! 
 
BALLA GYÖRGY (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen, elnök úr. 

Csak Szilágyi képviselő úr előző hozzászólása kapcsán rájöttem, hogy miért nem 
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tudjuk egymást meggyőzni: azért, mert a Jobbiknak esze ágában sincsen meghallgatni 
bennünket. Papagáj módjára elmondják azt, amit a parlamentben is elmondtak, 
elmondják azt - hogy is volt a remek szófordulat? -, hogy egészen addig nem lehet 
arról beszélni, amiről ma is egész nap folyt a szó, nagyjából így fogalmazott Szilágyi 
képviselő úr, mintha egy népszavazás megtiltaná, hogy bárki, bármiről beszéljen, 
amiről egyébként egész nap folyik a szó, meg egész hónapban folyik a szó. 

Egész egyszerűen arról van szó, hogy a Jobbik úgy gondolta, hogy a Fidesz nem 
akar népszavazást ebben az ügyben, ezért bemondta, hogy legyen népszavazás. Ez volt 
az ő nagy nemzetpolitikai gondolatuk. Amikor kiderült, hogy egyébként a kormány 
szándékozik népszavazást tartani ebben a kérdésben, mert valójában nemzetpolitikai 
ügynek gondolja, éppen ezért végig is jártunk mindent, amit kellett az ügyben, hogy 
lehessen népszavazás, a Jobbik fordult és úgy döntött, hogy akkor ne legyen benne 
népszavazás, hanem inkább legyen alkotmánymódosítás.  

Ha valaki csak és kizárólag pártpolitikai szempontból áll ehhez a dologhoz, az a 
Jobbik, tisztelt képviselőtársaim. Semmi nem számít, az számít, hogy a 
népszerűségüket hogyan tudják visszább tornázni, merthogy az elmúlt egy évben 
egyébként jelentősen csökkent. Az elmúlt egy évben agyonverték önöket mindenféle 
időközi választáson, régen nem látszik az, hogy a Jobbikból váltópárt lehet, ezért 
kizárják a radikálisokat az elnökségből - ezzel egyébként semmi problémám nincsen -, 
megpróbálnak cukiságkampányt folytatni, és megpróbálnak mindennel 
szembemenni. Ha a kormány véletlenül azt teszi, amit önök korábban javasoltak, 
akkor megint fordítanak, és hogy ellenkezni lehessen, hogy üvöltözni lehessen, hogy 
alaptalanul vádaskodni lehessen, a saját korábbi véleményükkel is szembemennek. 
Na, ezért nem tudjuk egymást egyébként meggyőzni.  

De ha ennyire bűnös, rossz, felháborító, s a többi mindaz, amit a kormány 
csinál, és ez a javaslat, már csak arra adjanak választ, hogy akkor miért támogatják. 
Nem kellene támogatni! Ne támogassák! Legyen bátor, Szilágyi képviselő úr, és 
menjen szembe, mondja azt a magyar embereknek, hogy nem akarja, hogy ők 
döntsenek ebben a kérdésben! Akkor ne támogassák a népszavazást! Bármikor 
megtehetnék. Bármikor megtehetnék. Akkor miért támogatják mégis? Kiabálni, 
fröcsögni, mindenféle hisztériát kelteni, meg utána egyébként a helyes döntést 
meghozni, az hogyan van? Hogyan van? Be kellene ezt már fejezni!  

Én többet nem szólok hozzá, mert a meggyőzésnek semmi esélye, amíg a 
Jobbik ilyen. 

 
ELNÖK: Szilágyi képviselő úr kért ismételten szót. Parancsoljon!  
 
SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Köszönöm szépen. Egy-két dologra reagálnék, 

jó? Balla képviselő úr, ön simogathatna egyébként vizslákat, akkor se lenne cuki soha, 
tehát maradjunk ebben. (Derültség.) Az, hogy adott esetben… 

 
ELNÖK: Nem látom, hogy alelnök úr könnyezni kezdett. (Derültség.) 
 
SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Az, hogy adott esetben az időközi választásokon 

mi történt, Balla képviselő úr, nem tudom, ön nem olvas újságot, pedig olvashatna. 
Képzelje, tegnap Kocsordon például a fideszes polgármester helyett jobbikos 
polgármestert választottak. Tényleg, nem történik semmi egyébként, valóban. 
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Képviselő úr, akkor lehet, hogy ön nem találkozott azokkal a dolgokkal, hogy 
mondjuk Horváth Zsoltnak, az ön képviselőtársának offshore cége van; nem 
találkozott azzal a dologgal, hogy Kerényi János feleségének offshore cége van, és 
ezeket eltitkolta; nem találkozott azokkal a korrupciós esetekkel, amelyek 
folyamatosan megjelennek az önök háza táján. 

Ne mondja már nekem azt, hogy a Jobbiknak bármilyen érdeke származna 
abból, hogy az önök ügyeivel foglalkozzon. Tudja, miért kell sajnos, ezekkel az 
ügyekkel foglalkozni? Azért, mert tele vannak korrupciós üggyel, sajnos, képviselő úr, 
ez a nagy probléma. 

A másik az, hogy azt mondja, hogy amikor önök ezt mondják vagy azt 
mondják. Nem. Elfelejt egy nagyon lényeges dolgot, és ezt nyugodtan belevehetjük a 
jegyzőkönyvbe. Elfelejti azt, hogy akkor, amikor önök még nem beszéltek 
népszavazásról, Vona Gábor, a Jobbik elnöke már akkor azt javasolta, hogy az 
Alaptörvénybe emeljük be. Majd amikor ő azt javasolta, hogy emeljük be az 
Alaptörvénybe ezt a passzust, akkor önök jöttek a népszavazással. 

Tehát nem úgy történt, ahogy ön mondja, hanem pont fordítva. Folyamatosan 
önök próbálják meg azt, hogy eltereljék a figyelmet arról, ami a valós helyzete az 
országnak, ha tetszik önnek, ha nem, még egyszer mondom, de próbáljon meg 
vizslákat simogatni, hátha akkor tényleg cuki lesz. 

 
ELNÖK: Képviselő úr maximálisan bebizonyította, hogy a népszavazás 

alkalmat ad arra a Jobbiknak, hogy egyáltalán a népszavazásról beszéljen, hiszen 
egyáltalán nem volt szó az előterjesztésről gyakorlatilag hosszabb ideje, de én ezt 
tudomásul vettem. Viszont most, hogy már mindenki többszörösen elmondta a 
véleményét, a vitát lezárom, és megadom a szót válaszadásra államtitkár úrnak. 
Parancsoljon! 

 
TUZSON BENCE államtitkár (Miniszterelnöki Kabinetiroda): Köszönöm 

szépen a szót, elnök úr. Elég sok minden felvetődött ebben a vitában, de azért 
szerintem maradjunk mégiscsak a népszavazás kérdésénél. Van egy alapvető kérdés, 
az, hogy azért kell egy ilyen kérdésben népszavazást tartani, mert mégiscsak egy olyan 
kérdésről beszélünk, ami nem 1-2, nem 5-10, hanem száz évekre meghatározza 
Magyarország sorsát. 

Ennek megfelelően tehát érdemes az embereket ebben a kérdésben 
megkérdezni egyik részről, a másik részről pedig politikai erőt, politikai hátteret csak 
egy népszavazás tud adni. A népszavazás képes arra, hogy ilyenformán megállítsa 
Brüsszelt, hiszen tudjuk azt már tapasztalati alapon is, hogy Brüsszelben a döntés 
megváltoztatására vagy megállítására általában a népszavazások esetében kerül sor. 

Vannak természetesen itt felvetett kérdések, alkotmányossági kérdések is, 
amelyek itt elhangzottak Fodor Gábor részéről, de azért arra az egy dologra szeretném 
felhívni a figyelmet, hogy azért a másik oldalról is érdemes ezt a kérdést megvizsgálni, 
az emberi jogok szempontjából, hiszen a genfi egyezmény 32. cikkelye például 
kifejezetten a menekült kitoloncolását, tehát más országba való áthelyezését tiltja. 
Tehát hogyha éppen menekültről beszélünk, ipso iure menekült valaki, ha 
megérkezik, az eljárásban csak megállapítják a menekültügyi státuszát, tehát ha 
valaki mégis nem bevándorlónak, hanem menekültnek minősülne, és őt átteszik egyik 
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országból a másikba, az kifejezetten ellentétes a genfi egyezmény rendelkezéseivel. 
Márpedig itt egyébként az európai uniós szabályok alapján erről lenne szó. 

Abban az alapvető jogi kérdésben, hogy a múltról vagy a jövőről beszélünk, az 
két külön döntés, hiszen az egyik már bíróság előtt van, a luxemburgi bíróságon, tehát 
ott majd egy döntés várható, és valóban a népszavazás a jövő kérdéséről szól. S mivel 
a szuverenitás alapvető letéteményese e tekintetben az Országgyűlés, ezért az 
Országgyűlés hatáskörébe tartozó kérdésről van szó alapvetően. Ezért, ahogy 
egyébként ez a Kúria döntéséből is kitűnik, itt alaptörvény-ellenességről 
semmiképpen sem beszélhetünk, tehát a tárgykör mindenképpen népszavazási 
tárgykör lehet. 

A többi ilyen kérdés, ami felvetődött, elsősorban nem tartozott a népszavazás 
kérdéséhez, úgyhogy szerintem azokra én nem reagálnék. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Most a határozathozatal következik. Először az 1-

es hivatkozási számú törvényalkotási bizottsági saját módosító javaslatról kell 
döntenünk. Kérem képviselőtársaimat, hogy most szavazzanak! A kormány támogatja 
a javaslatot. (Szavazás.)  

Megállapítom, hogy a bizottság 27 igen szavazattal, 1 nem ellenében, 
tartózkodás nélkül a javaslatot támogatta. 

Most az összegző jelentésről és az összegző módosító javaslatról kell 
döntenünk. Kérem képviselőtársaimat, hogy most szavazzanak! A kormány és az 
előterjesztő támogatását élvezi a javaslat. (Szavazás.) 

Megállapítom, hogy a bizottság az összegző módosító javaslatot és az összegző 
jelentést 27 igen szavazattal, 1 nem ellenében, tartózkodás nélkül elfogadta. 

Bizottsági előadónak Vas Imre képviselőtársunkat javaslom. Kérem, hogy 
kézfelemeléssel szavazzunk! (Szavazás.) 

Megállapítom, hogy egyhangúlag a bizottság Vas képviselő urat kijelölte. 
Ha jól sejtem, akkor az 1 nem szavazat, ugyan ezt nekem nem jelzi semmi, de 

gondolom, Fodor képviselő úr volt. (Fodor Gábor: Igen.) Kíván-e bizottsági 
kisebbségi álláspontot képviselni? (Fodor Gábor: Igen.) Kíván? (Fodor Gábor: 

Mindegy.) Nem kíván? Jól gondolja meg, képviselő úr, mert éjfél körül lesz a vita. ( 

Fodor Gábor: Akkor nem. - Derültség.) Nem kíván.  
Ebben az esetben kisebbségi álláspontja a bizottságnak a vitában nem lesz. A 

jegyzőkönyvekből az megtekinthető. 

Az ülés berekesztése 

Köszönöm szépen a mai együttműködést. A bizottsági ülést berekesztem.  
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 18 óra 20 perc)  

 

 

Dr. Gulyás Gergely 
a bizottság elnöke  

Jegyzőkönyvvezetők:  Nánásiné Czapári Judit, Baloghné Hegedűs Éva és 
Pavlánszky Éva 


