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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 10 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirend 
elfogadása 

BALLA GYÖRGY (Fidesz), a bizottság alelnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Tisztelettel köszöntöm képviselőtársaimat és minden érdeklődőt. Az ülést 
megnyitom.  

Közölnöm kell a tisztelt bizottsággal, hogy Horváth László képviselő urat dr. 
Selmeczi Gabriella, dr. Vejkey Imrét dr. Rubovszky György, Jakab Istvánt B. Nagy 
László, dr. Mengyi Rolandot Nyitrai Zsolt, dr. Salacz Lászlót dr. Répássy Róbert, dr. 
Pesti Imrét Galambos Dénes, Kucsák Lászlót Vécsey László, Gulyás Gergely elnök 
urat jómagam, dr. Szűcs Lajos képviselő urat dr. Vas Imre, Hende Csaba képviselő 
urat Hadházy Sándor és dr. Tóth Bertalan frakcióvezető urat dr. Bárándy Gergely 
képviseli a mai ülésen. Megállapítom, hogy az ülés így határozatképes.  

A napirend elfogadásáról kell döntenünk. Kérem, hogy aki az írásban 
megküldött napirenddel egyetért, szavazni szíveskedjen! (Szavazás.)  

A bizottság a napirendet 28 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.  

A Magyarország Kormánya és Ausztrália Kormánya között az 
ideiglenesen munkát vállaló turisták programjáról szóló 
megállapodás kihirdetéséről szóló T/11231. számú törvényjavaslat  
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján)  

Rátérünk az 1. napirendi pontra, amely a T/11231. számú törvényjavaslat, 
amely Magyarország Kormánya és Ausztrália Kormánya között az ideiglenesen 
munkát vállaló turisták programjáról szóló megállapodás kihirdetéséről szól. 
Üdvözlöm államtitkár urat. 

Megkérdezem tisztelt képviselőtársaimat, hogy van-e bárkinek kérdése, 
véleménye a napirendi ponttal kapcsolatban. (Nincs jelzés.)  

Jelentkezőt nem látok, így a vitát lezárom. Gondolom, államtitkár úr nem 
kíván reagálni a hozzászólásokra. (Derültség.) 

Határozathozatalok 

Tehát szavazhatunk a módosító javaslatokról. A Külügyi bizottság nyújtott be 
módosító javaslatot. Itt kérném az államtitkár úr véleményét, hogy támogatja-e.  

 
DR. FELKAI LÁSZLÓ közigazgatási államtitkár (Belügyminisztérium): 

Támogatom. 
 
ELNÖK: A kormány támogatja. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)  
A bizottság a javaslatot 33 igen szavazattal egyhangúlag támogatta. 
Az összegző jelentésről és az összegző módosító javaslatról is szavaznunk kell. 

Értelemszerűen ez is támogatott javaslat. Kérem, szavazzanak, képviselőtársaim! 
(Szavazás.)  

A bizottság az összegző jelentést és az összegző módosító javaslatot 33 igen 
szavazattal egyhangúlag támogatta. 

Bizottsági előadónak Vécsey képviselő urat javasolom. Kérem a bizottság 
tagjait, szavazzanak! (Szavazás.)  

Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag támogatta.  
A bizottság kisebbségi előadót értelemszerűen nem állít, hiszen egyhangúlag 

támogatta a bizottság a javaslatot.  
Államtitkár úr, köszönöm szépen a segítségét. 
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Az európai uniós és a nemzetközi bűnügyi együttműködést 
szabályozó törvények, valamint egyes büntetőjogi tárgyú törvények 
jogharmonizációs célú módosításáról szóló T/11232. számú 
törvényjavaslat  
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján)  

A következő napirendi pontunk a T/11232. számú törvényjavaslat, amely az 
európai uniós és a nemzetközi bűnügyi együttműködést szabályozó törvények, 
valamint egyes büntetőjogi tárgyú törvények jogharmonizációs célú módosítása. A 
kormányt Völner Pál államtitkár úr képviseli, akit üdvözlök.  

Kérdezem képviselőtársaimat, hogy van-e kérdésük. (Nincs jelzés.) Jelentkezőt 
nem látok. (Dr. Staudt Gábor: Most csak kérdés vagy vélemény is?) Kérdés.  

Most áttértünk a véleményekre, ha úgy jó a képviselő úrnak. Vélemények? 
(Jelzésre:) Staudt képviselő úré a szó. 

Hozzászólások és határozathozatalok 

DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik): Köszönöm szépen. A parlamenti vitában is 
felmerült a Btk. módosításánál egy eldugott pontja a javaslatnak, ami nevezetesen a 
gyűlölet-bűncselekményekről szól, ami még önmagában nem is lenne probléma, 
viszont a fő polémia az volt, hogy a magyar jogszabályok formálisan megfelelnek 
annak, amit az Unió elvár, de a bírósági gyakorlat másként alakult, mint ahogy azt az 
Európai Unió elvárná, és ezért kell egy törvénymódosítást bevezetni. Erre mondtam 
én a vitában, hogy ez azért elég visszás, hogy már nemcsak a magyar jogszabályokat, 
hanem a bírósági gyakorlatot is próbálják vizsgálni. Szerintem erre nincs jogalap.  

Erre mondta a kormány, hogy egy pilot eljárást indítottak ellenünk, 
Magyarország ellen, és akkor ígéretet kaptunk rá, hogy megkapjuk ennek az anyagait, 
hogy pontosan mi az, amit az Unióból bíráltak. Arra jutott a minisztérium - 
államtitkári választ kaptunk -, hogy ez mégsem kiadható, csak a tartalmáról 
tájékoztatnak. Tehát az a furcsa helyzet áll elő, hogy tulajdonképpen bemondásra 
várja el a kormány, hogy az országgyűlési képviselők egy törvénymódosításhoz az 
Unióra való hivatkozással hozzájáruljanak. Megmondom őszintén, én ezt elég 
visszásnak tartom.  

Nem ugyanaz, ha látjuk az eredeti szöveget, az eredeti elvárást, illetve ha arról 
egy beszámolót látunk. Számtalan esetben, amikor lehetőség volt utánanézni, és 
amikor irányelveket ültettek át, kiderült, hogy teljesen más volt, mondjuk, egy 
irányelvben, ha azt valaki átolvasta, és más volt az, amit a kormány előterjesztett, 
tehát a mozgástér még meglett volna ebben a tekintetben. Én úgy gondolom, hogy 
ezen az általános joggyakorlat miatt sem lenne érdemes túllépni. De ebben egyébként, 
hogy kiadható vagy nem adható ki a pilot eljárás anyaga, mi tovább szeretnénk vinni 
ezt az ügyet, tehát én a NAIH elnökéhez is fordultam, és szeretném, ha a jövőben 
ilyen esetek nem fordulhatnának elő. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Mielőtt megadom a szót Bárándy Gergely alelnök 

úrnak, tájékoztatom a bizottságot, hogy Tukacs István képviselő urat Burány Sándor 
képviselő úr helyettesíti. Alelnök úré a szó. 

 
DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen a 

szót, elnök úr. Tisztelt Bizottság! Én is a vélemény rovatban mondanám el az 
álláspontomat, tekintettel arra, hogy módosító javaslattal ez az én meglátásom szerint 
nem volt javítható. Mindazonáltal a kormány e javaslat kapcsán, én azt gondolom, 
megfontolhatná, hiszen van házszabályi lehetőség arra, hogy mégis egy jó megoldást 
fogadjunk el.  
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Nevezetesen, amiről Staudt képviselő úr is beszélt, az uszítás tényállása, ahol a 
kormány szeretne eleget tenni az ECRI elvárásainak, illetve az abban foglalt 
véleménynek; az a probléma, tisztelt képviselőtársaim, tisztelt államtitkár úr, hogy 
ezzel a módosítással nem oldunk meg semmit, azonkívül, hogy egyébként egy 
tökéletesen jogsértő módon a bírói gyakorlat részévé vált eljárást alkalmazunk, 
ugyanis a Fővárosi Ítélőtábla egyszer egy ilyen tényállás alapján folytatott büntető 
eljárásban gyakorlatilag egy többlettényállással látta el az akkor közösség elleni 
izgatás bűncselekményét, azaz egy alaki bűncselekményből materiális 
bűncselekményt kreált a bírói gyakorlat számára, és azóta sajnos a gyakorlat ezt 
követi.  

Kétségtelen tény, hogy ennek a megváltoztatása helyes irány és helyes 
törekvés. Mindazonáltal, ha az ECRI véleménye nem változott azóta, amióta én 
emlékszem - a mi kormányzásunk idején voltam egy konferencián, és azóta szorgosan 
olvasom az ECRI-jelentéseket, úgyhogy valószínűleg nem tévedek ebben -, akkor 
Magyarországon nemcsak ezt a bírói gyakorlatot kritizálja a Bizottság, hanem 
kritizálja azt, hogy a közösségek emberi méltóságának a védelmében nincs megfelelő 
büntetőjogi jogszabály hatályban. Ezzel a megoldással, amit önök választottak, 
legfeljebb ezt a kirívóan téves és jogsértő bírói gyakorlatot lehet helyretenni, 
egyébként semmivel nem jutunk előrébb. 

Szeretném mondani azt, hogy ha már önök elkötelezettek abban, hogy legyen 
ilyen tényállás, és próbáljunk eleget tenni ennek a felhívásnak, akkor az Alaptörvény - 
nem sok kedvező változás volt benne a korábbi alkotmányhoz képest, ezt én annak 
tekintem -, a mostani Alaptörvény lényegesen megengedőbb a közösségek emberi 
méltóságát ért sérelmek büntetésének lehetőségeit illetően.  

Magyarán szólva: az Alaptörvény szélesebb körben engedi meg a büntetőjogi 
tiltást - hogy egyértelmű legyek -, mint a korábbi alkotmány tette. Éppen ezért ha egy 
ilyen tényállást alkotnánk egészen konkrétan a gyűlöletbeszédről, akkor jutnánk el 
oda, hogy az ECRI-nek az ajánlásait figyelembe vette a kormány, és annak eleget 
tudunk tenni.  

Úgyhogy én azt javaslom, hogy ne látszatmegoldásokkal próbáljunk operálni, 
hanem ha a kormány is elkötelezett ez ügyben, mi több mint tizenéve vagyunk ebben 
elkötelezettek, akkor csináljunk egy olyan törvényi tényállást, ami tényleg megfelel 
ezeknek az elvárásoknak, és egyébként, azt gondolom, a magyar emberek többségi 
elvárásának is. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, alelnök úr. Staudt képviselő úr másodszor! 
 
DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik): Köszönöm szépen. Akkor egyértelművé teszem 

a dolgot: itt nem arról van szó, hogy a magyar törvényekben mit szabályozunk. Arról 
van szó, hogy bírói gyakorlatot elvárhat-e az Európai Unió, hogy úgy alakuljon, ahogy 
ők fütyülnek, és ez a bírói függetlenséget sérti-e vagy nem. Szerintem sérti.  

A magyar bíróságoknak az a joga és kötelessége is egyébként, hogy a magyar 
jogszabályokat, a leírt, tételes jogot értelmezzék. Az Alkotmánybíróság is megtette, 
egyébként ennél a tényállásnál ’90 után kialakult joggyakorlat van, és bár az általános 
vitában Répássy Róbert is úgy érvelt, hogy milyen jó, hogy most Brüsszel segítségével 
meg lehet változtatni ezt az alkotmánybírósági gyakorlatot, egyébként jogilag nem 
lehet, másrészt meg ha így is lenne, akkor én nem örülök annak, hogy ilyen módon 
Brüsszel megpróbálja Magyarország szuverenitását korlátozni, hiszen erről van szó.  

Brüsszelnek csak arra van joga - amíg nem mutatnak más jogszabályt, addig én 
ezt fogom mondani, és várom egyébként, hogy bármilyen jogi hivatkozást 
mutassanak -; bírói döntéseket, hogy várhatják el Brüsszelből, hogy harmonizáljunk? 
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Jogszabályokat lehet bizonyos körben elvárni, nyilvánvalóan ismerjük az uniós jogot, 
de ha egy jogszabály tételesen leírva harmonizálva van az uniós joggal, és a magyar 
bíróságok azt nem úgy alkalmazzák, mint ahogy azt Brüsszelben elvárják vagy ahogy a 
kormány elvárja, vagy ahogy nem tudom, ki elvárja, akkor ezzel maximum azt lehet 
csinálni, hogy a jogszabályokat megváltoztatjuk. De az, hogy egyébként tételesen 
megfelel a jogszabály, de hát a bírói gyakorlat mást hoz ki, szerintem sem 
Magyarországon nem lehet a bíróságokat ilyen formában befolyásolni, az meg, hogy 
ezt Brüsszelből teszik, felháborító, főleg azután, hogy itt mindenféle szabadságharcot 
hirdettek Brüsszellel szemben. És egyébként, megint csak a tényállástól eltávolodva: 
ennek precedensértéke lehet, hogy ezt megtehetik, jogszabályi felhatalmazás nélkül. 
Mert nekem nem tudtak semmi olyat mutatni, és a pilot eljárásnak sem ismerem az 
eredeti anyagát, én mondtam, hogy le sem kell fordítani, az lenne a legjobb, ha 
angolul odaadnák, és akkor látjuk, hogy pontosan mit küldtek a Bizottság részéről - 
ezt szeretnénk. Ha ezt nem érti meg a Törvényalkotási bizottság, hogy ez egy 
precedensértékű jogelvi döntés, akkor nem tudom, hol meg kit kell meggyőzni, hogy 
ez érthető legyen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Répássy alelnök úr kért szót.  
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT (Fidesz), a bizottság alelnöke: Tisztelt Bizottság! 

Sokáig gondolkodtam, hogy hozzászóljak-e, mert nem vagyok róla meggyőződve, 
hogy a teremben ülők döntő többsége tudja, hogy miről vitatkozunk. (Dr. Staudt 
Gábor közbeszól.) Bocsánat.  

Tehát ez egy olyan törvényjavaslat, amelyben több törvényt módosítana a 
kormány, és ennek egy pontja módosítja a büntető törvénykönyv… Lényegében a 
gyűlöletbeszéd büntethetősége a módosítás tárgya, illetőleg a gyűlöletbeszéd vagy a 
gyűlölet-bűncselekmények újraszabályozása.  

A másik oka annak, hogy nem akartam megszólalni, az, hogy ez egy több mint 
két évtizedes vita, most itt csütörtök délelőtt egy bizottsági ülésen nem fogjuk tudni 
felidézni ennek a vitának minden álláspontját vagy állomását, de nem az volt a baj, 
hogy eddig a törvényhozás jobb- vagy baloldala nem akarta ezt a problémát 
megoldani, hanem az, hogy az Alkotmánybíróság következetes álláspontot képviselt 
ebben az ügyben. Maga a törvénymódosítás, a törvényjavaslat is felidézni a clear and 
present danger elvre vonatkozó alkotmánybírósági állásfoglalást, ami arról szól, hogy 
mely esetben büntethető egy verbális gyűlölet-bűncselekmény, mi az a határ, ahol 
már a büntetőjognak be lehet avatkoznia.  

Itt az történt, hogy bár az Alkotmánybíróság ebben két évtizedes álláspontot 
képviselt, és ennek egyébként a magyar törvényhozás is kénytelen volt alávetni magát, 
mert egyébként több próbálkozás is volt, többek között a szocialista kormányok alatt 
volt arra próbálkozás, hogy a gyűlöletbeszédet szigorúbban büntesse a büntető 
törvénykönyv, de az Alkotmánybíróságban sorra megbuktak ezek a törvényjavaslatok 
vagy ezek az elfogadott törvények. De most az Európai Unió Bizottsága egy pilot 
eljárás keretében azt mondja, hogy nem felel meg a magyar büntető törvénykönyvnek 
ez a rendelkezése az uniós jognak - mondja a Bizottság. És ezért döntene úgy az 
előttünk álló törvényjavaslattal az Országgyűlés, hogy mintegy az uniós 
jogharmonizáció céljából vagy ezzel a megfontolással módosítsa a büntető 
törvénykönyvet.  

Igen ám, csak én arra hívtam fel a figyelmet, hogy nem tudjuk, hogy az 
Alkotmánybíróságnak megváltozott-e az álláspontja ebben a kérdésben, ez majd csak 
később fog kiderülni, viszont én arra hívtam fel a figyelmet, hogy egyrészt a 
módosítás szigorúbban büntetné a gyűlöletbeszédet, tehát egy előrelépést jelent a 
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gyűlöletbeszéd büntethetősége irányába, másrészt pedig az új Alaptörvénynek a 
véleménynyilvánítási szabadság korlátait kimondó szabályait az Alkotmánybíróság 
ilyen összefüggésben, tehát a büntetőjogi vetületben még nem vizsgálta. Tehát van 
arra esély, hogy az Alaptörvény alapján megváltozzon az Alkotmánybíróság 
hozzáállása ehhez a kérdéshez. Ennyit a vita, mondjuk úgy, két évtizedes 
vonatkozásairól. 

Abban a véleményében pedig szeretném Staudt képviselő urat - de erre a 
plenáris ülésen is felhívtam a figyelmét - megingatni, hogy a magyar bíróságoknak 
már hogyne kellene figyelembe venni az uniós jogot; hogyne hivatkozhatna arra az 
Európai Bizottság, hogy a magyar bíróságoknak is alkalmazniuk kell az uniós jogot? 
Az uniós jog közvetlenül alkalmazható a magyar bíróságok előtt, alkalmazniuk is kell, 
ezért van az, hogy például a bíróság a luxemburgi bírósághoz fordul úgynevezett 
előzetes döntéshozatali eljárásban, azaz maga a magyar bíróság kérdezi meg a 
luxemburgi bíróságot, hogy vajon megfelel-e a magyar bíróság jogértelmezése az 
uniós jognak. Igaz - és akkor itt félig kell igazat adnom Staudt képviselő úrnak -, hogy 
ez a büntetőügyek esetén mégiscsak másként van, mert a büntetőügyekben a magyar 
büntetőjog az irányadó, és csak másodlagos az, hogy egyébként a magyar büntetőjog 
megfelel-e az uniós jognak. De egyébként a magyar bíróságok alkalmazzák az uniós 
jogot, ezért nincs abban semmi kivetnivaló, hogy ezt számonkéri a Bizottság, hiszen 
alkalmazniuk kell az uniós jogot a magyar bíróságoknak.  

Ennyit kívántam hozzáadni ehhez a vitához, de nem világos, hogy miről 
vitatkozunk, mert a módosító javaslatok között nincs olyan, amely ezt érintené, 
legalábbis én nem találtam ilyen módosító javaslatot. Tehát az alapjavaslatról 
vitatkozunk, a Btk.-módosításról, ami, ha jól értettem, Bárándy képviselő úr is azt 
mondta, hogy jobb híján elfogadható, tehát nem mondta azt, hogy nem támogatja, és 
Staudt képviselő úr sem mondott igent vagy nemet. Én csak arra hívom fel a 
figyelmet, hogy ez a Btk.-módosítás szigorúbban bünteti a gyűlöletbeszédet. Aki ezzel 
egyetért, az nyugodtan megszavazhatja a törvényjavaslatot, egyéb fenntartásai 
ellenére is. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Fodor Gábor képviselő úr! 
 
FODOR GÁBOR (független): Köszönöm a szót, elnök úr. Engedjék meg, 

képviselőtársaim, hogy röviden én is, ha már itt ilyen vita bontakozott ki, a liberális 
álláspontot pár szóban elmondjam, méghozzá azért, mert hagyományosan, ahogy 
Répássy alelnök úr is célzott erre, két évtizede zajlik erről vita, és a liberálisok 
folyamatosan ebben a vitában az elmúlt két évtizedben képviseltek egy álláspontot, és 
ez az álláspont mindig is a szólásszabadságnak a széles értelmezése és 
kiterjesztésének a védelme volt.  

Tehát mi mindig a leghatározottabban elítéltük a gyűlöletbeszédet, bárhol is 
legyen az, és mindig aktív fellépést sürgettünk vele szemben, de soha nem gondoltuk 
azt, hogy a jogszabályi korlátozással lehet elérni ennek a visszaszorítását és az ezzel 
való szembenézést, illetve az eredményes harcot. Ma is ezt gondoljuk, tehát ilyen 
értelemben én ezzel a törvénymódosítással kapcsolatban, ami előttünk van, 
tartózkodni fogok, már csak azért is, mert én is azt gondolom, hogy ez egy szigorítást 
jelent egyébként a jelenlegi gyakorlathoz képest.  

És tudjuk azt is, hogy az Európai Unióban is komoly viták vannak erre 
vonatkozóan, különböző gyakorlatok vannak. Nem akarok most ennek belemenni a 
részleteibe, mert - ahogy itt több képviselőtársaim is elmondta - nyilván nem a 
bizottsági ülésnek a napirendjére tartozik ennek az elemzése, de, mondjuk, csak hogy 
egy aspektust megvilágítsak, a kontinentális országok gyakorlata más, mint az 
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angolszász országok gyakorlata jelen pillanatban, vagy volt, mondhatjuk most már 
részben múlt időben, mert az Egyesült Királyság kilépésével ez is részben változik. 
Tehát egy egészen másfajta jogfelfogás van, a magyar Alkotmánybíróság egyébként az 
angolszász országoknak a gyakorlatát vette át, amelybe persze nemcsak Anglia 
tartozik bele, vagy az Egyesült Királyság és az Egyesült Államok, hanem Európában 
más országok is követik ezt a gyakorlatot, de az egyszerűség kedvéért nevezzük így, a 
magyar Alkotmánybíróság ezt a gyakorlatot vette át és védelmezte folyamatosan, és 
állt ki mellette az elmúlt évtizedekben.  

Tehát itt valóban van ilyen értelemben egy vita, van egy furcsa és sajátos 
helyzet; itt dűlőre kell jutni. Mi természetesen elfogadjuk az Európai Unió közösségi 
szabályait, és elfogadjuk azt, hogy jó néhány döntést kell meghoznunk. 
Természetesen mivel egy közösséghez tartozunk, tudatosan a csatlakozási 
szerződéssel a szuverenitásunk bizonyos elemeiről lemondunk ilyenkor, tehát 
elfogadjuk azt, hogy van közös döntés, és az nem biztos, hogy feltétlenül a mi 
felfogásunk vagy szánk íze szerint való, de azt gondolom, hogy érdemes bizonyos 
elvekért harcolni, akár uniós szinten is, hiszen látjuk, hogy uniós szinten is van vita e 
téren.  

Tehát a mi tartózkodásunk ennek a dilemmának fog szólni, hogy a 
leghatározottabban elítéljük a gyűlöletbeszédet, fel is lépünk ellene, ahogy ez történt 
most itt a népszavazási kampányban is, láthatóan elítéljük azt, ami volt, ezt is, de nem 
gondoljuk, hogy a jog eszközeivel kell ilyen esetben fellépni, és akár a büntetőjog 
eszközeivel kell korlátozni a számunkra mégoly ellenszenves, felháborító és 
gyalázatos véleményeknek az elhangzását is. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Staudt képviselő úr! 
 
DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik): Köszönöm szépen. Tehát még mindig 

gyakorlatilag el kell mondanom azt, hogy nem a lényegről beszélünk.  
Répássy államtitkár úr! A módosításnak az indoka a fontosabb. Az, hogy a 

kormány nem vállalja fel, hogy ő egy módosítást behoz saját jogon, hanem az EU 
mögé bújik, a Bizottság mögé bújik, és a pilot eljárásra hivatkozik. Erről van szó. 
Hozzák be saját jogon, és mondják azt, hogy így meg így kell módosítani a törvényt, a 
Btk.-t, akár a gyűlöletre uszításnak a tényállásánál is. És ráadásul úgy bújnak az EU 
mögé, hogy azt sem látjuk, hogy mit kér az EU, mert a Bizottságnak a különböző 
megkereséseit az országgyűlési képviselők elől eltitkolják. Ez egy teljesen korrekt 
eljárás, ezt mindenki érezheti.  

Nagyon röviden arra, amit még mondott: nem arról van szó, hogy közvetlen 
hatály lenne vagy nem lenne, igen, van közvetlen hatály; igen, az uniós jogot is 
alkalmazniuk kell a magyar bíróságoknak bizonyos körben, főleg a rendeletek 
esetében. De itt nem erről van szó. Itt arról van szó, hogy az Európai Unió és a 
Bizottság nem tudott tételesen belekötni a magyar jogszabályokba, mert, olvassák el, 
amit itt módosítani javasolnak, az a harmonizációnak eddig is megfelelt, ami a tételes, 
leírt jogot jelenti; a bírói gyakorlatba kötnek bele, amihez nincs joguk. Egyébként az 
uniós jogot is csak az Európai Unió Bírósága értelmezheti, de Luxemburgban nem 
értelmezhetik egyébként a magyar jogszabályokat. Ha elolvas egy előzetes 
döntéshozatali indítványt, amit egy magyar bíróság előterjeszt, akkor betegesen 
ügyelnek arra - mert tudják, hogy Luxemburgban ezt visszadobnák -, hogy ne 
szerepeljen abban semmiféle felhívás arra, hogy állapítsa meg az Európai Unió 
Bírósága, hogy a magyar jogszabály mennyiben harmonizált vagy milyen módon 
illeszkedik az uniós jogszabályhoz, ezt mindig úgy fogalmazzák meg, hogy az uniós 
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jogszabály értelmezését szokták kérni. Ezt önnek nem kell magyaráznom mint volt 
államtitkárnak; ha magyaráznom kell, akkor az elég nagy probléma már.  

De lezárva: itt nem másról szól a dolog, és ha ezt most precedensként 
elfogadjuk, akkor a jövőben precedensként elő fog kerülni, hogy egyébként a 
jogszabályoknak és az uniós jognak megfelelő magyar jogszabályok alapján bírói 
döntéseket, bírósági gyakorlatot is kritizálhat-e az Európai Unió. Szerintem nem. Erre 
nem tudott senki olyan jogi hivatkozást mondani, tehát úgy tekintem, hogy nem is 
tudnak mondani, hogy erre bármiféle uniós jogi kötelezettség lenne. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Felhívnám a figyelmet arra, hogy nem hiszem, 

hogy a módosító javaslatok vitája kapcsán most egy húszéves vitát egyébként el 
fogunk tudni dönteni itt az asztalnál; ennek figyelembevételével megadom Bárándy 
alelnök úrnak a szót, és ha lehetővé teszik a képviselőtársaim, akkor utána lezárnám a 
vitát.  

 
DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen, 

elnök úr. Éppen ezért ígérem, hogy rövid leszek. Két megjegyzést szeretnék csak 
tenni. Az egyiket Fodor képviselő úrnak címzem: azt szeretném mondani önnek, hogy 
a liberálisok azért erősen változóban lévő állásponton vannak a kérdést illetően. 
Nyilvánvalóan ön velem együtt nagyon tiszteli Halmai professzor urat, aki nagyon 
hosszú ideig kiállt a mellett a vélemény mellett, amit most ön is hangoztatott, ezzel 
szemben ő megváltoztatta szakmai alapon és a történelmi események tükrében a 
véleményét, és csatlakozott azokhoz, akik egyébként az Európai Bíróságnak, illetve a 
strasbourgi bíróságnak azt a gyakorlatát követik, mely szerint a szólásszabadság nem 
terjed ki azokra a megnyilvánulásokra, amelyek az emberi jogi chartában foglalt 
alapelveket tagadják. Ő is ezt most már ilyen módon kezeli, tehát ha a professzor úr 
álláspontját esetleg jobban megismeri, az újabb álláspontját is, akkor lehet, hogy az 
ön véleménye is megváltozik ebben a kérdésben.  

A másik, amit szeretnék mondani és szeretnék hangsúlyossá tenni, hogy, 
tisztelt képviselőtársaim, itt nem a gyűlöletbeszédről van szó. A gyűlöletbeszéd 
verbális bűncselekmény. Ez az uszítás nem egyértelműen verbális bűncselekmény, 
hiszen az erőszakelem megjelenik és továbbra is megjelenik a törvényi tényállásban, 
márpedig az uszítás az, és ezt senki nem vitatja és nem is vitatta soha, hogy az 
erőszakelem ebben megjelenik, éppen ezért nem tud tisztán verbális bűncselekmény 
lenni.  

Ha megnézzük az indokolását és a jogi tárgyát egyébként az uszításnak, akkor 
elsődleges jogi tárgya a közrend védelme, és ma is az maradt, szeretném 
hangsúlyozni, és a módosítás után is az marad - a közrend védelméhez fűződő 
társadalmi érdek mint jogi tárgy. Tehát az, hogy most a gyűlöletbeszéd szigorodik, 
nem igaz. A gyűlölet-bűncselekmények körében szigorítás tapasztalható, és az 
tapasztalható, hogy a gyűlöletbeszéd még mindig nem bűncselekmény. Köszönöm 
szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A vitát lezárom. Én úgy értékelem, hogy a vitában 

pró és kontra érvek abszolút elhangzottak, tehát nem feltétlenül szükséges, nyilván ha 
akarja az államtitkár úr, akkor folytathatja, de ha nem, akkor nem. Ellenben azt 
mindenképpen szeretném kérni az államtitkár úrtól, hogy a háttéranyagról, illetve a 
TAB módosító javaslatáról a véleményét mondja el, mert az kötelező elemünk.  

 
DR. VÖLNER PÁL államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): Köszönöm a szót, 

elnök úr. A TAB-módosítót támogatjuk, illetve a háttéranyagban a 16., 19. és 20. 
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pontot nem támogatjuk, mivel ezek a TAB-módosító 3., 4., 5. pontjával ütköznek. 
Röviden ennyit szerettem volna mondani.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Azt gondolom, akkor járok el helyesen, ha először 

a háttéranyagban szereplő 16., 19., 20., nem támogatott pontokról kérek szavazást. 
Kérem a képviselőtársaimat, szavazzanak! A kormány nem támogatja. (Szavazás.)  

Igen hiányában, 21 nem szavazattal és 12 tartózkodás mellett a bizottság 
elutasította.  

Most a háttéranyag még fennmaradt pontjairól kérnék szavazást, melyeket a 
kormány támogat. (Szavazás.)  

22 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 12 tartózkodás mellett a bizottság 
elfogadta. 

Most a TAB saját javaslatairól kérek szavazást, melyeket a kormány támogat. 
(Szavazás.)  

21 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 13 tartózkodás mellett a bizottság a 
javaslatot elfogadta. 

Most pedig az összegző jelentésről és az összegző módosító javaslatról kell 
döntenünk, melyeket értelemszerűen a kormány támogat. (Szavazás.)  

23 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 13 tartózkodás mellett a javaslatot a 
bizottság támogatta.  

Előadónak Vas Imre képviselőtársamat javaslom. Kérdezem a bizottság 
véleményét. (Szavazás.)  

Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag támogatja.  
A tartózkodás ellenére kisebbségi vélemény van-e? Ha a Jobbik és a Magyar 

Szocialista Párt megosztva mondja, úgy jó-e? (Jelzésre:) Fodor képviselő úr? 
(Jelzésre:) Nem. Jó. Akkor az MSZP és a Jobbik eldönti a kisebbségi előadókat. 
Köszönöm szépen. 

Az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Kanada 
között az Átfogó Gazdasági és Kereskedelmi Megállapodás 
(Comprehensive Economic and Trade Agreement - CETA) 
aláírásával kapcsolatos álláspontról szóló H/12180. számú 
határozati javaslat  
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján) 

Áttérhetünk a következő napirendi pontra, amely a H/12180. számon szerepel: 
egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Kanada között az átfogó 
gazdasági és kereskedelmi megállapodás, a CETA aláírásával kapcsolatos álláspontról 
szóló határozati javaslat.  

Tisztelettel tájékoztatnám a bizottságot arról, hogy az LMP kéréssel fordult a 
bizottsághoz, hogy az ülésen jelen nem lévő Hadházy képviselő úr helyett az LMP 
frakcióvezetője, Schmuck Erzsébet képviselő asszony kaphasson szót. Én ezt szívesen 
megadom. Általában azt gondolom, hogy az országgyűlési képviselőknek joga bármely 
bizottságban egyébként felszólalni, másnak meg nem, leszámítva a kormányt. De ezt 
önállóan nem adhatom meg, csak akkor, ha a bizottság ehhez hozzájárul, úgyhogy 
tisztelettel kérném, hogy a bizottság támogassa ezt a javaslatomat. 

Kérem, hogy aki ezt támogatja, kézfelemeléssel szavazzon! (Szavazás.)  
Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag támogatta, így a vitában a 

képviselő asszony, frakcióvezető asszony értelemszerűen felszólalhat. 
Szeretném felhívni a bizottság figyelmét arra is, így talán sikerül a vitát 

valamilyen szinten kordában tartani, hogy van egy módosító javaslat, amely igen nagy 
valószínűséggel a bizottságban támogatást fog élvezni, ez a módosító javaslat 
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szerintem nem teszi feltétlenül szükségessé azt, hogy a CETA-val kapcsolatos 
általános vitát újra lefolytassuk. Azt szeretném kérni a bizottság tagjaitól, hogy ennek 
megfelelően próbálják saját maguk korlátozni a hozzászólási szándékukat. Bocsánat, 
Magyar államtitkár urat üdvözlöm. Kérdezem képviselőtársaimat, hogy kívánnak-e a 
vitához hozzászólni. (Jelzésre:) Répássy alelnök úr! 

Hozzászólások és határozathozatalok 

DR. RÉPÁSSY RÓBERT (Fidesz), a bizottság alelnöke: Tisztelt Bizottság! Csak 
szeretném felhívni a kormánypárti tagok módosító javaslatára a figyelmet, amelynek 
a 2. pontja különösen fontos. Azt javasolják a kormánypárti képviselők, hogy az 
Országgyűlés úgy döntsön, hogy az úgynevezett ideiglenes alkalmazás, tehát a 
ratifikációt megelőző alkalmazás tagállami hatáskörben megállapított rendelkezései, 
tehát a Magyarországra vonatkozó rendelkezései ne lépjenek életbe, tehát ne lehessen 
ideiglenesen alkalmazni mindaddig, amíg a magyar Országgyűlés nem ratifikálja, 
pontosabban nem dönt a ratifikáció kérdésében.  

Két fázisa van az ilyen nemzetközi szerződések alkalmazásának. Egyébként a 
2005. évi L. törvény rendelkezései szerint, tehát a nemzetközi szerződésekkel 
kapcsolatos eljárásokról szóló törvény rendelkezései szerint járunk el ebben az egész 
kérdésben. Mielőtt a tagállamok, tehát az Európai Unió tagállamai ratifikálnák az 
egyezményt, azelőtt már bizonyos rendelkezései ideiglenes alkalmazásra 
kerülhetnének, és ezt zárná ki, legalábbis Magyarország vonatkozásában, a magyar 
jogrendszer vonatkozásában kizárná ez a 2. pontban lévő módosító javaslat, és majd 
amikor az Országgyűlés a teljes megállapodást megismeri, és a megállapodást 
ratifikáció céljából az Országgyűlés elé terjeszti a kormány, akkor fog dönteni a 
végleges elismerésről, vagy sem. Ennyit szerettem volna indokolni, a bizottsági 
módosító javaslat mellett szerettem volna érvelni. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Staudt képviselő úr! 
 
DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik): Köszönöm szépen. Természetesen ezzel, amit 

államtitkár úr mondott, egyet lehet érteni. A kérdés az, vagy nekünk az a fő 
dilemmánk, hogy azt látjuk, hogy sodródunk bele az elfogadásba. Tehát itt van a 
Fideszen belül is egy dilemma, egy vita, ami nem feltétlenül baj, csak azt látjuk 
kívülről, hogy a támogató érvek, vagy a támogató erők, inkább úgy fogalmazok, a 
támogató erők lehetnek azok, amelyek felülkerekednek. Értem én, hogy ez visszajön, 
illetve ideiglenes hatállyal nem lép hatályba, ez így rendben is van, csak ha most az 
Országgyűlés nem mond egy erőteljesebb véleményt, akkor fog-e a ratifikációnál - ez 
egy nagy kérdés. Akkor még kellemetlenebb lesz a történet. Ezt láthatjuk, hogy itt is 
olyan hivatkozások vannak, hogy ha egy ötéves tárgyalás alatt nem fejeztük ki 
kellőképpen a véleményünket, egyébként zárójelben megjegyzem, a kormánynak lett 
volna lehetősége erre, akkor az utolsó momentumnál, amikor az Országgyűlés elé jön, 
ezt milyen kellemetlen megtenni. Gyakorlatilag ezek az érvek. Egyébként ezt a TTIP-
nél is láthatjuk, hiszen egyrészről ameddig nem látjuk a végső verziót, a kormány azt 
mondja, hogy hát, még erről nem lehet vitatkozni, mert a végső verzió tudatában és a 
pontos, leírt szöveg birtokában lehet azt mondani, hogy igen vagy nem. Aztán amikor 
az eljön, akkor meg már azt mondjuk, hogy ó, hát már minden eldőlt, most már 
milyen ciki, ha eddig nem mondtuk, akkor most már ne is jöjjünk elő vele. Ez egy 
ilyen kis csiki-csuki játék, amit a nemzetközi szerződéseknél eljátszik az Unió, illetve 
sokszor a magyar kormány is. Van emiatt egy jelentős dilemma bennünk, attól 
függetlenül, hogy ez a támogatási irány ahhoz képest, ha, mondjuk, ebben a 
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határozati javaslatban az lenne, hogy igen, melléáll a Magyar Országgyűlés, 
természetesen sokkal jobb. 

Egyébként azt a kérdést is feltehetném a kormány jelen lévő képviselői felé, 
hogy, mondjuk, látnak-e lehetőséget arra, hogy adott esetben a fő pontok - GMO vagy 
akár az állam-befektető vitarendezési mechanizmus - még akármilyen módon, 
fenntartásokkal, vagy nem tudom, milyen kiegészítő jegyzőkönyvekkel, önök biztosan 
jobban tudják, még kivehetők vagy módosíthatók legyenek, vagy Magyarország 
kifarolhat-e ezeknek a pontoknak a hatálya alól. Ha még erre van lehetőség, akkor 
nagyon örülünk neki, és biztatjuk a kormányt, hogy tegye meg, ezek nagyon fontos 
lépések. Ha viszont nincs, vagy ilyen mértékű fenntartástételre nincs lehetőség, akkor 
kérdés az, hogy ennek a most előterjesztett javaslatnak mi az értelme, vagy csak a 
döntést odázzuk el, és önök is tökéletesen tudják, hogy mi lesz a végső döntés. 

Illetőleg nem gondolkoztak-e el azon, hogy adott esetben - mert a kormány ezt 
megteheti - az Európai Unió Bíróságánál kérje a megállapodás tervezetének az 
értelmezését arra hivatkozással, hogy itt jogászok véleménye is nem egyszer abba az 
irányba mutat, hogy ez az uniós szerződésekkel sincs feltétlenül összhangban? Főleg 
itt a befektető-állam vitarendezési fórumra lehet gondolni, de természetesen amíg a 
28 tagállam - mert a Bizottságtól nem várjuk el, hogy a Bírósághoz forduljon - közül 
valaki nem fordul a Bírósághoz, addig ők ezt nem fogják megtenni. Szeretném tehát, 
ha ezt is mérlegelnék az aláírás előtt. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Fodor képviselő úr kért szót. 
 
FODOR GÁBOR (független): Köszönöm a szót, elnök úr. Mi a liberálisok 

részéről egyértelműen támogatjuk ezt az egyezményt és ennek az egyezménynek az 
aláírását, és nem fogom támogatni természetesen azt az indítványt, amely akár 
ideiglenes jelleggel is felfüggeszteni kívánná ennek az egyezménynek a működtetését, 
már csak azért sem, mert az a meggyőződésem, hogy Magyarországnak az az érdeke, 
hogy egy ilyen egyezmény megszülessen és aláírjuk.  

Magyarország egy olyan gazdaság, amely egy kicsi, nyitott, alapvetően exportra 
épülő gazdaság. Elemi érdekünk, tehát ha van magyar érdek, amire sokat szoktunk 
hivatkozni különböző összefüggésekben, ha van magyar érdek, akkor a magyar érdek 
az, hogy legyenek ilyen szabadkereskedelmi egyezmények, és mi abban aktívan részt 
vegyünk. Megjegyzem, európai érdek is. Persze nyilván egy nagy európai országnak 
lehetnek erősebb dilemmái, Magyarországnak kevésbé, mert nekünk egyértelműen az 
az érdekünk, hogy szülessen meg a TTIP, és szülessen meg Kanadával a 
szabadkereskedelmi egyezmény. 

Megjegyzem: összességében az én álláspontom szerint az Európai Uniónak is 
ez az érdeke, de Magyarországnak különösen ez az érdeke az Unión belül. A 
kereskedelmünk - tudjuk - alapvetően erre épül, exportunk 85 százaléka, importunk 
75 százaléka az Európai Unióval való relációban keletkezik. Nekünk a 
szabadkereskedelem gazdasági növekedést hoz, ahogy az Európai Uniónak is.  

Az Európai Unió és az Egyesült Államok együttműködése politikailag, 
stratégiailag is fontos a világ szempontjából, hiszen vezető és meghatározó gazdasági 
és politikai hatalmakról van szó. Mindkét komoly gazdasági tömörülés számára - és 
Kanadát is ideértem ilyen értelemben Észak-Amerikához - gazdasági bővülést, 
fellendülést hoz a szabadkereskedelem kiterjesztése. Ezért mi a magunk részéről 
egyértelműen mellette vagyunk. Azt gondoljuk, hogy világosan szolgálja az ország 
érdekeit, és én örülök annak is, ha azt látom a kormány részéről, hogy ugyan 
vonakodva, de melléáll ennek a történetnek. Sokkal jobb természetesen Kanadával 
együttműködni, mint Oroszországgal együttműködni. Megjegyzem: a kanadai GDP 
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közel van azért az oroszhoz, tehát hasznos és értelmes is, és természetesen itt - ugye, 
most némi iróniával mondtam ezt, de - a szabad világról van szó, nem pedig egy olyan 
önkényuralmi rendszerről, mint amilyen a putyini Oroszország.  

Tehát az irány jó és helyes, örülök, hogy a kormány részéről alapvetően pozitív 
a hozzáállás ehhez a kérdéshez, bár azt a dilemmát azért felvetném, hogy a parlamenti 
vitában elhangzott az, hogy a Fidesz-frakció még nem alakította ki a végső 
álláspontját, és majd a szavazás előtt fogja kialakítani, remélem, hogy az támogató 
lesz ez ügyben, és mindenkit szeretnék arra biztatni, hogy ez támogató legyen. Bár 
persze tudom, hogy vannak olyan frakciók, amelyek elvi alapon ellenzik ezt a 
megállapodást, és én tiszteletben tartom természetesen ezt az álláspontot is. Én mást 
gondolok erről, de tudom, hogy vannak erre is érvek, hogy valaki elvi alapon 
ellenezze.  

Én nagyon határozottan szeretném még egyszer leszögezni, hogy egyértelműen 
az az érdekünk, hogy ez megszülessen. Nem érdekünk még az sem, hogy ideiglenesen 
ne alkalmazzuk ezt az egyezményt. Az az érdekünk, hogy ez minél hamarabb lépjen 
hatályba, és ha kell, már előzetesen is, ahogy egyébként ebben az eljárásban 
lefektetésre került, bizonyos intézkedéseit, rendelkezéseit alkalmazzuk. Tehát én a 
módosítót nem fogom támogatni, magát az egyezményt, annak az aláírását viszont 
támogatom. Köszönöm a szót.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Schmuck Erzsébet frakcióvezető asszony!  
 
SCHMUCK ERZSÉBET (LMP): Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Bizottság! 

Az LMP-nek az a határozott álláspontja, hogy most kell a CETA-ra nemet mondani, és 
nem lehet azt megtenni, hogy most aláírjuk, és akkor arra fogunk majd hivatkozni, 
hogy még lesz lehetőségünk, amikor ratifikálási lehetősége lesz az Országgyűlésnek, 
hogy majd akkor kivonulunk a CETA mögül. Mi nem is értjük azt, hogy a kormány 
miért állt ennek az oldalára, hogy nem fogja vétózni a CETA-t. Magyarországon is az 
látszik, mint ami egyébként az Európai Unió más országaiban, hogy a lakosság és a 
civil szervezetek is egyre erőteljesebben tiltakoznak a szabadkereskedelmi 
egyezmények, mind a TTIP, mind a CETA ellen.  

Mi nem gondoljuk azt, hogy az az igaz, amit például a Külügyminisztérium 
állít, hogy ez majd nagy gazdasági hasznot és gazdasági növekedést fog hozni. 
Készültek független tanulmányok is, amelyek azt mutatják, hogy a CETA egyáltalán 
nem fogja hozni azt a gazdasági növekedést, mint amit az Európai Unió Bizottsága a 
tanulmányában állít. Ráadásul munkahelyeket is veszélyeztetni fog. Mi azt gondoljuk, 
hogy a magyar gazdaságnak egyáltalán nem érdeke a CETA aláírása.  

A vitarendezési mechanizmus egy kritikus pontja. Nyilván, ha ez a 
vitarendezési mechanizmus nincs benne ebben a szabadkereskedelmi egyezményben, 
akkor a multinacionális cégek már nem is akarják ezt aláírni.  

Az élelmiszer-biztonságról már nem is érdemes szólni, mert elég sokat 
beszéltünk róla. Nyilván a GMO és az ideáramló biotechnológiai, mezőgazdasági 
termékek nem fogják a magyar emberek egészségi állapotát javítani.  

Összességében mi azt gondoljuk, hogy ez a megállapodás nem írható alá, és 
továbbra is azt kérjük a kormánytól, hogy ne vállalkozzon arra, hogy alá fogja írni ezt 
a szerződést.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Staudt képviselő úr! 
 
DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik): Köszönöm szépen. Nagyon röviden: egyetértek 

Schmuck Erzsébettel abban, hogy most kellene erre nemet mondani. Mi egyébként 
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pont emiatt itt a bizottságban úgy fogunk szavazni, hogy a TAB-módosítót 
támogatjuk, hiszen a határozati javaslat eredeti szövegéhez képest azért még mindig 
az ideiglenes hatállyal egy pozitívabb irányba indul el, de a végső szövegnél - és itt a 
TAB-ban is - csak tartózkodni tudunk. Hiszen a mi véleményünk az már itt ebben a 
formában, hogy ha nem látjuk, hogy változhat a végső szöveg, akkor csak 
tartózkodással tudjuk legjobb esetben is illetni, hiszen nem ez az, amit mi leginkább 
szeretnénk látni ebben a tervezetben.  

Azt is el kell mondjam, hogy még a legoptimistább becslések - ha kimutatások 
készültek is, de nem nagyon készültek -, ha komolyan vehetőek, azok is 0,1 százalék 
alatti GDP-növekedést mutatnak. Tehát ez gyakorlatilag nemhogy a hibahatáron belül 
van - és ezek az optimista becslések -, de a másik fele, hogy Kanadának biztos jó lesz, 
viszont pont amiatt, hogy Magyarország egy kitett gazdaság, én nem vagyok benne 
biztos, hogy a magyar kis- és középvállalkozások, sőt biztos vagyok benne, hogy nem 
a magyar kis- és középvállalkozások fognak megjelenni a kanadai piacon ennek a 
kezdeményezésnek, illetve megállapodásnak a hatására.  

Azt is látni kell, hogy a másik, atombombával felérő, mármint a magyarokra 
ledobott atombombával felérő dolog, az a GMO beengedése és a befektető-állam 
vitarendezési fórum, nem szeretnék részletesen belemenni, szerintem mindenki 
tudja, hogy miről van szó. Ha ennek ki akarjuk tenni hazánkat, hogy tulajdonképpen 
multinacionális vállalatok a profitjuk elvesztése vagy a vélt profitjuk elvesztése miatt 
perelhessék a magyar államot, mondjuk a kormánynak vagy az Országgyűlésnek a 
döntései miatt, és ugyanezt, mondjuk, ne tehessék meg egyébként magyar cégek, 
tehát ott gyakorlatilag már eleve egy olyan helyzet alakul ki, amiben nincs balanszban 
a két félnek, különböző cégeknek, multi cégeknek, magyar cégeknek az erőviszonya, 
ezt így ebben a formában semmiképpen nem tudjuk se a TTIP-nél, se itt támogatni. 
Szerintem egyébként a liberális elvekkel sem függ össze, vagy nincs összhangban az, 
hogy egyes nagy multi cégeknek mindent szabad, a kisebbeknek meg csak annyit, 
hogy minden adót befizessenek, és szótlanul nézzék, ahogy egyébként az állam ellopja 
azt, és a multik esetében meg még be is perelik az államot, ha a bevételeik nem 
olyanok, mint amit szeretnének. Tehát így ebben a formában emiatt mi mindent meg 
fogunk tenni, hogy ne lépjen hatályba. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Szilágyi képviselő úr! 
 
SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Nagyon röviden kérdéseket szeretnék feltenni, 

ha válaszol rá esetleg Fodor Gábor, akkor megköszönöm, mert megmondom őszintén, 
a mostani felszólalása egy kicsit engem felháborított. Tehát szeretném tudni, hogy a 
„mi, liberálisok” mit jelent. Fodor Gábort, Bodnár Zoltánt, esetleg Németh Zsoltot 
vagy a Fideszt is még melléveszi? Tehát mi a „mi, liberálisok”?  

 
ELNÖK: Képviselő úr, az előterjesztésben nem szerepel a „mi, liberálisok” 

kifejezés. Én tisztelettel kérném, hogy a vitához vagy pontosabban a 
törvényjavaslathoz ragaszkodjunk a vitában.  

 
SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Elnök úr, a törvényjavaslathoz ragaszkodunk. 

Volt egy képviselői felszólalás Fodor képviselő úr részéről, én vitatom az abban 
elhangzottakat. Ezt próbálom meg jelen pillanatban éppen kifejteni. Hogyha ön 
megengedi nekem ezt a rövid hozzászólást, már végeztem volna egyébként, ha nem 
szól bele. Tehát ez lenne az első kérdésem.  

A második kérdésem pedig az, hogy ha Fodor képviselő úr azt mondja, hogy ezt 
támogatni kell mindenképpen, mert ez Magyarországnak annyira jó, akkor mondja 
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már meg nekem, hogy mi jó Magyarországnak a GMO-ban, mi jó Magyarországnak 
adott esetben a befektető-állam vitafórumban, a vitarendezésben. Miért jó az, ha egy 
élelmiszer-biztonsági kockázatot ráengedünk erre az országra, aminek beláthatatlan 
következményei lesznek? Ez miért jó? Tehát válaszoljon nekem, hogy miért kellene 
ezt támogatni, és mondom, kíváncsi lennék - attól függetlenül, hogy elnök úrnak nem 
tetszik -, hogy a „mi, liberálisok” alatt ki érthető, mert lehet, hogy Németh Zsolt is.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Egyéb hozzászólási szándékot képviselőtársaim 

nem jeleztek. (Fodor Gábor jelzi, hogy szólni kíván.) Így a vitát lezárom. Azt már 
tudjuk Staudt képviselő úrtól, hogy a Jobbik milyen módosító javaslatokat… (Zaj.) 
Úgy tűnik, hogy Gulyás Gergő távollétében a „mi, liberálisok” kifejezés Fodor Gábort 
és engem illet, mert bár mindenféle szabály tiltja, egyperces rövid válaszra megadom 
Fodor Gábor képviselő úrnak a szót, de egyúttal az ő hozzászólását követően a vitát le 
is zárom.  

 
FODOR GÁBOR (független): Köszönöm, elnök úr. Igazság szerint ezzel 

akartam kezdeni, hogy van itt nekünk egy elnökünk, aki mindig el szokta mondani a 
liberális gyakorlatot itt a bizottságban, de akkor ezek szerint alelnök úr most 
csatlakozott hozzá.  

Biztos vagyunk néhányan liberális felfogásúak, és ez így van a szavazókkal is, 
hogy azért vannak sokan ebben az országban, akik a liberális gondolat támogatói, 
úgyhogy Szilágyi képviselő úrnak nagy tisztelettel ezt tudom mondani a kérdésére, 
hogy sokan vagyunk, akik hasonlóan, a szabadság szempontjából gondolkodunk erről 
a kérdésről, többek között, amiről vitatkozunk, meg másokról is ebben az országban.  

Másfelől meg azt gondolom, hogy azért érdeke ez Magyarországnak, amit előbb 
kifejtettem, mert nekünk a szabadkereskedelem érdekünk, az országnak segít, 
növekszik a gazdasági össztermékünk, növekszik a jólét, export nélkül Magyarország 
nem tudja ezt egyébként megvalósítani. Harmadrészt meg azt gondolom, hogy a 
GMO kérdésében egyébként valószínűleg - képviselő úrnak ezt is nagy tisztelettel 
mondom - hasonlót gondolunk. Egyébként azt gondolom, hogy ebben az ügyben 
érdemes megvédeni a magyar piacot, de ez az egyezmény nem zárja ki ezt. Tehát 
szerintem rosszul értelmezik, egyáltalán nem zárja ki. Úgyhogy én azt gondolom, 
hogy bizony ezt az egyezményt elemi érdekünk minél gyorsabban aláírni és 
működtetni.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Tehát a vitát lezártam, és a kormány 

képviselőjétől, Magyar Levente államtitkár úrtól kérdezném, hogy mely módosító 
javaslatokat támogatja.  

 
MAGYAR LEVENTE államtitkár (Külgazdasági és Külügyminisztérium): 

Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Tisztelt Bizottság! Ha megengedi elnök úr, akkor 
ismertetném a kormány álláspontját. A kormány álláspontja az, hogy támogatjuk a 
módosító indítványt, az 1. és a 2. pontot is.  

 
ELNÖK: Ez a TAB módosítója. De a háttéranyagban szerepel egy másik 

módosító javaslat is, amely nyilvánvalóan nincsen összhangban a TAB által 
támogatott módosító javaslattal. Tehát értelemszerűen az nem támogatott javaslat 
kell legyen, de muszáj államtitkár úrtól megkérdeznem, hogy a kormány támogatja-e 
vagy sem.  
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MAGYAR LEVENTE államtitkár (Külgazdasági és Külügyminisztérium): Nem 
támogatjuk, elnök úr.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Akkor először a háttéranyagban szereplő, a 

kormány által nem támogatott módosító javaslatról kell a bizottságnak döntenie. 
Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)  

A bizottság 3 igen szavazattal, 22 nem szavazattal, 7 tartózkodás mellett a 
javaslatot elutasította.  

Most a TAB módosító javaslatáról kell döntenünk, amelyet a kormány 
támogat. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)  

A bizottság 24 igen szavazattal, 1 nem ellenében, 7 tartózkodás mellett a 
javaslatot elfogadta. 

Most az összegző jelentésről és az összegző módosító javaslatról kell 
döntenünk, amely értelemszerűen támogatott. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)  

A bizottság 22 igen szavazattal, 1 nem ellenében, 9 tartózkodás mellett a 
javaslatot elfogadta.  

Bizottsági előadónak Répássy alelnök urat javaslom. (Szavazás.) Úgy látom, 
hogy a bizottság egyhangúlag támogatja. Ő az előadó.  

Kisebbségi előadó bejelentése… (Dr. Fodor Gábor jelentkezik.) Fodor 
képviselő úr? Egyéb jelentkezőt nem látok… (Dr. Staudt Gábor jelentkezik.) Staudt 
képviselő úr? Fodor képviselő úr és Staudt képviselő úr megosztva fogják képviselni a 
bizottság kisebbségi álláspontját. Köszönöm szépen a kormány segítségét. 

Áttérhetünk a következő napirendi pontunkra, amely a T/11907. számú 
törvényjavaslat, a központi hivatalok felülvizsgálatával és a járási - fővárosi kerületi - 
hivatalok megerősítésével összefüggő egyes törvények módosításáról, valamint egyes 
költségvetési szervek feladatainak átadásáról… (Jelzésre:) Egy kis türelmet kérek, 
tisztelt képviselőtársaim, mert államtitkár urat nem látom. (Dr. Répássy Róbert: Volt 
már itt, de kiment.) Itt van államtitkár úr? (Jelzésre:) Jó, államtitkár úr úton van. Ha 
a bizottság hozzájárul, akkor szerintem ugorjunk egy napirendi pontot és folytassuk… 
(Az elnök a bizottság munkatársával konzultál.) Bocsánat, remek ötletem lett volna, 
hogy ugorjunk, de hiába ugrunk, akkor is meg kell várnunk a kormány képviselőjét, 
mert a következő és az azt követő napirendi ponthoz sincsen még itt. (Dr. Staudt 
Gábor: Túl gyorsak voltunk esetleg? Nem szóltunk eleget hozzá?) Nem, és önre ez 
különben sem lenne semmilyen módon igaz, képviselő úr. (Derültség. - Rövid szünet. 
- Dr. Kovács Zoltán megérkezik az ülésre.)  

A központi hivatalok felülvizsgálatával és a járási (fővárosi kerületi) 
hivatalok megerősítésével összefüggő egyes törvények 
módosításáról, valamint egyes költségvetési szervek feladatainak 
átadásáról szóló T/11907. számú törvényjavaslat  
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján) 

Köszönöm szépen. Tisztelt Képviselőtársaim! Folytatjuk az ülésünket. A 
következő napirendi pontunk a T/11907. számú törvényjavaslat, amelynek az imént 
már ismertettem a címét. Üdvözlöm Kovács államtitkár urat és Zöld-Nagy Viktória 
helyettes államtitkár asszonyt is. Kérdezem, hogy tisztelt képviselőtársaim kívánnak-e 
kérdést intézni. (Senki sem jelentkezik.) Jelentkezőt nem látok. Kívánnak-e 
hozzászólni? (Jelzésre:) Dr. Bárándy Gergely alelnök úré a szó. 

Hozzászólások és határozathozatalok 

DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen, 
elnök úr. Tisztelt Bizottság! Nagyon röviden szólnék hozzá. Csak annyit jeleznék, hogy 
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a háttéranyag egyes pontjai magukért beszélnek, már ami a törvényjavaslat 
megalapozottságát és a majdani működőképességét illeti. Csak egy idézetet 
engedjenek meg nekem a háttéranyag 5. pontjából, ami úgy szól, hogy a módosító 
javaslat alapján a szociális ágazati portál működtetője nem az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma, hanem a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság lesz, mivel a 
feltöltendő anyagok elkészítéséért módszertani intézményként az SZGYF lesz felelős. 

Csak annyit tudok mondani, hogy biztosan átgondolt javaslat, ha ilyen apró 
módosításokra van szükség még itt a Törvényalkotási bizottság, illetve a bizottságok 
előtt a részletes vitában. Azt gondolom, hogy magát a törvény célját nem érdemes 
most itt elemezni, de azt viszont igen, hogy ami ilyen módon készül el és ilyen 
kapkodva, az biztos, hogy jó nem lesz. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Egyéb hozzászólás hiányában a vitát lezárom. 

Tisztelettel kérem az államtitkár urat, hogy ismertesse a bizottsággal, mely 
javaslatokat támogatja a kormány és melyeket nem. 

 
DR. KOVÁCS ZOLTÁN államtitkár (Miniszterelnökség): Tisztelt Bizottság! 

Tisztelt Képviselőtársaim! Az egységes javaslatot támogatjuk, ezek nagy része 
technikai módosító. Az lehet érdemi is, hogy hol látunk el egy feladatot, amire 
Bárándy képviselő úr utalt.  

Több olyan hatásköri szabály is bekerült a módosítókba, amik a folyamatos 
egyeztetések alapján történtek. Egyébként december óta zajlanak az egyeztetések, és 
ez lett a vége. Tehát nem kapkodással, hanem lassan 10 hónapja készül a jogszabály.  

Annyit szeretnék mondani, hogy a 11. pont új (7) bekezdésében egy kiegészítés 
lenne, hogy a vidékfejlesztésért helyett agrár-vidékfejlesztésért felelős miniszter 
lenne. A 2. pontban a 27. pont (5) bekezdésében pedig a tisztviselői szó helyett 
szolgálati jogviszony szerepelne. Ezek a pontos kifejezések, ezzel szeretném még 
kiegészíteni.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Államtitkár úr, az előzetes… 
 
DR. KOVÁCS ZOLTÁN államtitkár (Miniszterelnökség): Az előzetesből, a TAB-

háttéranyagból, ami az Igazságügyi bizottság módosítóit tartalmazza, a 6., 7., 8., 18., 
19., 29., 33., 44., 46., 51. és 53. pontokat nem támogatjuk, mert a TAB-módosító van 
helyettük, azok az elfogadott kormányzati álláspontot tükrözik. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Akkor határozathozatalra kerül sor. Először az 

előbb ismertetett, de azért a jegyzőkönyv kedvéért elmondom, a háttéranyagban 
szereplő 6., 7., 8., 18., 19., 29., 33., 44., 46., 51. és 53., nem támogatott pontokról 
kérem a bizottság döntését. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)  

2 igen szavazattal, 24 nem ellenében és 4 tartózkodás mellett a bizottság a 
javaslatot elutasította. 

Most a háttéranyag még fennmaradó pontjairól, amelyek támogatottak, kérem 
a bizottság véleményét! (Szavazás.)  

20 igen szavazattal, 6 nem ellenében és 4 tartózkodás mellett a bizottság a 
javaslatot elfogadta. 

Most a TAB javaslatában arról a pontosításról kell döntenünk, ami tényleg 
technikai jellegű volt, és szóban ismertette az államtitkár úr, ez a 11. és a 27. pontot 
érintette. Értelemszerűen támogatja a kormány. Kérem a bizottságot is, hogy tegye 
ugyanezt! (Szavazás.)  
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21 igen szavazattal, 7 nem ellenében és 4 tartózkodás mellett a bizottság a 
javaslatot elfogadta. 

És az 1. hivatkozási számú törvényalkotási bizottsági saját módosító javaslatról 
kell döntenünk, melyet támogatott a kormány. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)  

20 igen szavazattal, 8 nem ellenében és 4 tartózkodás mellett a bizottság a 
javaslatot elfogadta. 

Az összegző jelentésről és az összegző módosító javaslatról kell döntenünk, 
mely értelemszerűen támogatott. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)  

20 igen szavazattal, 8 nem ellenében és 4 tartózkodás mellett a bizottság a 
javaslatot elfogadta. 

Előadónak Vas Imre képviselő urat javaslom. Kérem, kézfelemeléssel 
támogassák! (Szavazás.)  

Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag támogatta. 
Kisebbségi előadót kíván-e a bizottság állítani? (Nincs jelentkező.) Jelentkezőt 

nem látok. Kisebbségi előadót a bizottság nem állít.  
Államtitkár úrnak és helyettes államtitkár asszonynak köszönöm szépen a 

segítséget és a jelenlétet. 

Az egyes kárpótlással összefüggő törvények módosításáról szóló 
T/10727. számú törvényjavaslat   
(Megfontolásra visszaküldött törvény tárgyalása a HHSZ 78. §-a 
alapján)  

Rátérhetünk a következő napirendi pontunkra, a T/10727. számú, egyes 
kárpótlással összefüggő törvények módosításáról szóló törvényjavaslatra. A kormányt 
Csepreghy Nándor államtitkár úr és Katona Gábor főosztályvezető-helyettes úr 
képviseli, az előterjesztőt pedig Pócs János képviselő úr. Kérdezem a tisztelt 
bizottságot, hogy kérdés, vélemény van-e. (Gőgös Zoltán jelentkezik.) Gőgös 
képviselő úr! 

Hozzászólások és határozathozatalok 

GŐGÖS ZOLTÁN (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt 
Képviselőtársaim! Amikor ez az önálló indítvány még nyár elején a parlament elé 
került, már akkor jeleztük, hogy ezzel súlyos problémák lehetnek. Gondolom, 
nemcsak mi, hanem mindenki megkapta többek között a solymári érintett károsultak 
levelét, amit közel száz aláírással küldtek el a törvényhozásnak, akik egyes földalapos 
kárpótoltak. És most ezzel a törvénnyel, még a korrekció ellenére is, ha így elfogadjuk, 
gyakorlatilag kizárjuk őket ebből a folyamatból, ami szerintem méltánytalan, és nem 
lehet megcsinálni. Az egyes földalap azt jelenti, nem nagyon akarok ebbe belemenni, 
mert elég régi história, 1992-ből indul, hogy ők alanyi jogú kárpótoltak. Tehát nem 
maradványelvűek, mint a kettes földalapnál. 

A másik, hogy abban az időben az állam kiadott egy értékpapírt. Most 
akárhogy is nézem, a kárpótlási jegy egy állam által kibocsátott értékpapír volt. Ha ez 
a törvény elfogadásra kerül, még a korrekció ellenére is, egy bizonyos ponton már 
figyelembe vette a köztársasági elnök átiratát a törvényalkotó, vagy ebben az esetben 
a bizottság, én azt javaslom, hogy ezt el kellene felejteni, tehát ezt a törvényjavaslatot 
úgy, ahogy van, el kellene felejteni, és valami más megoldást kellene találni a 
kárpótlási jegyekre, főleg most, hogy úgy néz ki, hogy az állami földértékesítés 
lezárásra kerül. Tehát ilyen értelemben semmilyen kényszer nincs. Nem lehet 
embereket olyan helyzetbe hozni, hogy azért, mert van egy átgondolatlan jogalkotás, 
ez így történjen. 
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Egyébként, ha ez továbbmegy, ez mindenképp az Alkotmánybíróságon végzi, 
ugyanis az az indoklás, amit leírt a köztársasági elnök úr, igazából azt indokolta volna 
az ő esetében is, hogy normakontrollt kér, nem is értjük, hogy miért nem azt tette. De 
amennyiben ez ismételt elfogadásra kerül, ezt nyilván képviselői aláírásokkal kell az 
Alkotmánybíróság elé vinni, mert az ilyen típusú lezárás olyan szinten sértené a 
magántulajdonhoz való jogot, ami szerintem elfogadhatatlan egy jogállamban. 
Úgyhogy én azt gondolom, egyetlen egy jó megoldás lenne itt, nem módosítgatni, 
hanem ezt a törvényt elfelejteni és levenni a napirendről.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Egyéb hozzászólási szándékot nem látok. A vitát 

lezárom. Az előterjesztő nevében kérdezném Pócs képviselő urat, hogy milyen 
módosító javaslatokat támogat. 

 
PÓCS JÁNOS (Fidesz) előterjesztő: Tisztelt Elnök Úr! A T/10727. számú 

törvényjavaslathoz a módosítást képviselőtársaink megkapták, amely teljes 
mértékben összhangban van a köztársasági elnök úr észrevételével. 

Gőgös képviselő úrnak szeretném tisztelettel jelezni, hogy az előző 
kormányoknak 1992 óta lehetősége lett volna ezt a zavaros helyzetet rendbe tenni, ez 
nem történt meg. A kormány a módosító javaslatával most megtette ezt.  

Továbbá szeretném jelezni, hogy a Mezőgazdasági bizottság vitájában a 
képviselők megtehették a különböző javaslataikat. A bizottságok döntöttek, ezt kérjük 
tiszteletben tartani.  

A köztársasági elnök úr megfontolásra visszaküldte az anyagot. A jelenlegi 
módosítás teljes mértékben összhangban van a köztársasági elnök úr észrevételével. 
Kérjük képviselőtársainkat, hogy támogatni szíveskedjenek! 

 
ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. A kormány álláspontjára lennék kíváncsi.  
 
CSEPREGHY NÁNDOR államtitkár (Miniszterelnökség): Tisztelt Elnök Úr! 

Köszönöm szépen a szót. A kormány a törvényjavaslatot támogatja. Ha egy 
kiegészítést még megenged Gőgös képviselő úrnak... (Az elnök bólint.) Köszönöm 
szépen. 

A képviselő úr lényegében felvetette a kárpótlási jegy kiüresedésének kérdését. 
Mi azt gondoljuk, a javaslatból ez azért nem következik, mert a kárpótlási jegyet ezt 
követően is fel lehet használni állami vagyontárgyak vásárlására, állami üzletrészek 
vásárlására, önkormányzati lakások vásárlására, hitelfelvételre és életjáradékok 
folyósítására is. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ha jól értem, akkor a TAB saját módosító 

javaslatát a kormány támogatja. 
 
CSEPREGHY NÁNDOR államtitkár (Miniszterelnökség): Igen. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Gőgös képviselő úrnak megadom a szót szavazás 

előtt. 
 
GŐGÖS ZOLTÁN (MSZP): Köszönöm, elnök úr, csak egy rövid jelzés. Arra 

nem válaszolt az államtitkár úr, hogy mit terveznek az egyes kárpótlási alapú solymári 
közösséggel, mert ez egy kuriózum, szeretném jelezni, és ez bírósági procedúra miatt 
van. Ha ez így elfogadásra kerül, akkor őket kilőtték a rendszerből. Azért ezen én 
elgondolkodnék az önök helyében! 
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Megígérem, hogy elgondolkodunk, de most 

határozathozatalra kerül sor.  
Aki a Törvényalkotási bizottság javaslatát támogatja, amely támogatott, kérem, 

szavazzon! (Szavazás.) 23 igen szavazattal, 7 nem ellenében, 4 tartózkodás mellett a 
javaslatot elfogadta a bizottság.  

Most a Törvényalkotási bizottság jelentéséről és módosító javaslatairól szóló 
javaslatról kell döntenünk, mely értelemszerűen támogatott. Kérem, szavazzanak! 
(Szavazás.)  

22 igen szavazattal, 8 nem ellenében, 4 tartózkodás mellett a javaslatot a 
bizottság elfogadta. 

Bizottsági előadónak Vécsey képviselőtársamat javaslom, kérem a bizottság 
egyetértését. (Szavazás.)  

Szemmel láthatóan egyhangúlag megvan az egyetértés. 
Kisebbségi előadónak (Gőgös Zoltán jelentkezik.) Gőgös képviselő urat 

javaslom, gondolom, elfogadható mindenkinek. (Szavazás.) Köszönöm szépen.  

A Habsburg Ottó Alapítványról szóló T/12176. számú 
törvényjavaslat  
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján) 

Áttérünk a következő napirendi pontra, a T/12176. számú törvényjavaslat a 
Habsburg Ottó Alapítványról szól. Az előterjesztőket Rubovszky képviselő úr 
képviseli, a kormányt pedig Csepreghy Nándor államtitkár úr továbbra is, és Latorcai 
Csaba helyettes államtitkár úr, akit köszöntök.  

Kérdezem tisztelt képviselőtársaimat, kérdésük, véleményük az előterjesztéssel 
kapcsolatban van-e. (Jelzésre:) Van. Varga képviselő urat illeti a szó. 

Hozzászólások és határozathozatalok 

DR. VARGA LÁSZLÓ (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Bizottság! 
Talán ismert önök előtt az álláspontunk, de ha nem, akkor ismertetem, ez egy 
módosító indítványból is kiderült. Tehát tartalmilag egyetértünk azzal, hogy 
Habsburg Ottó emlékét ápoljuk, és erre forrásokat különítsen el az Országgyűlés, a 
formával nem értünk egyet.  

2006 óta, a közalapítványok megszüntetése óta nyilván a kormány - csakúgy, 
mint a helyi önkormányzatok és a kisebbségi önkormányzatok - sem hozhat létre 
alapítványt. Értjük a szándékukat, értjük egyébként azt, hogy olyan javaslatot is 
benyújtottak, amelynek kapcsán erre újra lehetőséget adnak, azonban nem tartjuk 
szerencsésnek ezt a fajta precedensteremtést. Azt gondoljuk, hogy sok érv szól ez 
ellen, és azt gondoljuk, hogy egy olyan kiskaput nyitna ez ki, amely számtalan hasonló 
alapítvány előtt is megnyitná a lehetőséget, ez pedig nem egy transzparens 
költségvetési gazdálkodás, mi úgy gondoljuk. 

A módosító javaslatunk, amelyet az Igazságügyi bizottság egyébként 
leszavazott már, tehát efelől nincsen kétségem, hogy itt most mi fog történni, 
pontosan arról szólt, hogy a Miniszterelnökség költségvetése terhére különítse el azt a 
forrást, amelyet az alapítványra szánna az Országgyűlés. Erre lehetőség volna, ezt a 
javaslatunkat változatlanul fenntartjuk, és ezt az álláspontunkat is fenntartjuk. Tehát 
nem tartalmi a „nem” ebben a tekintetben, hanem kifejezetten formai. Köszönöm 
szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Egyéb hozzászólási szándékot nem látok, így a 

határozathozatalra kerülhet sor. Az előterjesztőnek nem kell nyilatkoznia jelen 
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esetben, mert úgy döntött, hogy nem kíván nyilatkozni, ellenben a kormány 
képviselőjének kell nyilatkozni, tehát a kormány képviselőjét, államtitkár urat 
kérdezném, hogy támogatja-e a háttéranyagban szereplő javaslatokat.  

 
CSEPREGHY NÁNDOR államtitkár (Miniszterelnökség): Tisztelt Elnök Úr! 

Tárcaálláspontot tudok közölni. Igen, támogatjuk, és a részletes vitát lezáró bizottsági 
módosító javaslatot is támogatjuk. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Akkor határozathozatalra kerül sor. Kérdezem a 

bizottság véleményét a háttéranyagban szereplő javaslatról, melyet a kormány 
támogat. (Szavazás.)  

23 igen szavazattal, 7 nem ellenében, 4 tartózkodás mellett a javaslatot a 
bizottság elfogadta. 

Az összegző jelentésről és az összegző módosító javaslatról következik 
szavazás, mely értelemszerűen szintén támogatott. (Szavazás.)  

23 igen szavazattal, 7 nem ellenében, 4 tartózkodás mellett a javaslatot a 
bizottság támogatta. 

Bizottsági előadónak Vas Imre képviselő urat javaslom. Kérdezem a 
bizottságot. (Szavazás.) Úgy látom, a bizottság egyhangúlag támogatja.  

Kisebbségi előadónak Varga képviselő urat jelöltük meg. (Dr. Varga László 
bólint. - Szavazás.) Köszönöm szépen.  

A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 
módosításáról szóló T/11901. számú törvényjavaslat   
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján) 

Áttérünk a következő napirendi pontunkra, T/11901. számon a villamos 
energiáról szóló törvény módosítására. A kormányt továbbra is Csepreghy államtitkár 
úr képviseli.  

Kérdezem képviselőtársaimat, kérdések, vélemények vannak-e. (Nincs 
jelentkező.) Hozzászólási szándékot nem látok. (Jelzésre:) Fodor képviselő úrét 
látom. 

Hozzászólások és határozathozatalok 

FODOR GÁBOR (független): Bocsánat, elnök úr, most már másodszor is itt az 
utolsó pillanatban. A helyzet az, hogy a villamos energiáról szóló törvényjavaslatnál 
vagyunk, és ezzel kapcsolatban azért annyi megjegyzést hadd tegyek, hogy itt van egy 
vitatott kérdés, ez a szélenergia kérdése, hogy mennyire támogatja a kormány a 
szélenergia ügyét. Én nem tartom elfogadhatónak azt, ami zajlik egyébként az elmúlt 
időszakban Magyarországon, mert a megújuló energiák támogatása nagyon fontos 
lenne az ország számára, Magyarország számára is.  

Annak idején én környezetvédelmi miniszterként is kiálltam amellett, hogy 
Magyarországnak technológiai hátteret is jelent a megújuló energiák támogatása a 
tudományos kutatásban, tudományos kutatásfejlesztésben. Tehát egy olyan széles 
iparágat, egy fontos tudományos hátteret lehet erre létrehozni, amely Magyarország 
számára egyfajta iparági kitörési pont is lehet. Tehát nekünk elemi érdekünk lenne az 
ilyen típusú kezdeményezések támogatása, ráadásul van kötelezettségünk is, amit 
vállaltunk e téren, hiszen nemzetközi, európai uniós elvárások vannak az irányunkba, 
hogy egyébként a magyar felhasznált energiának bizonyos százalékos aránya 
megújuló energiákból táplálkozzon. Messze vagyunk ennek az elérésétől.  

Ha jól látom a statisztikai adatokat, az elmúlt években 1 százalékkal sikerült 
előrelépni e téren, holott sokkal nagyobb ütemre lenne szükség, úgyhogy számomra 
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nem elfogadható az a magyarázat, amit a sajtóban és más helyen hallunk arra 
vonatkozóan, hogy miért nem áll oda a kormány egyértelműen a megújuló energiák 
mögé, a szélenergia is ezt jelenti, itt a villamos energiáról szóló törvény óhatatlanul is 
érinti ezt a problémakört is. Tehát számomra nem elfogadhatóak azok a 
magyarázatok, hogy miért nem fordítunk jóval nagyobb pénzt, időt, energiát, 
aktivitást arra, hogy szemben, mondjuk, az atomerőmű-programmal és az 
Oroszországgal való együttműködéssel, a megújuló energiákat támogassuk. Úgyhogy 
erre mindenképpen szeretnék egy magyarázatot vagy egy választ kapni. Köszönöm 
szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Egyéb hozzászólási szándékot nem látok. A vitát 

lezárom, és kérem államtitkár urat, hogy válaszoljon képviselő úrnak, illetve 
tájékoztasson bennünket arról, hogy milyen módosító javaslatokat támogat. 

 
CSEPREGHY NÁNDOR államtitkár (Miniszterelnökség): Tisztelt Elnök Úr! 

Köszönöm szépen. A kormány a bizottsági módosító javaslatot támogatja, és 
képviselő úrnak, ha megengedni, akkor egypár szóban mindenképpen reflektálnék.  

Egyetértek azzal a kormány nevében, hogy Magyarországon a megújuló 
energiaforrásokat, energiatermelési módokat támogatni kell, azonban a megújuló 
energiaforrások termelésének a támogatása nem jelent egyet azzal, hogy a 
kormánynak a racionális mérlegelést háttérbe kellene szorítania. Az a négy forma, 
ami a megújuló energiatermelésre vonatkozik, kettő kiválóan használható 
Magyarországon, ez a geotermiát és a napot jelenti, a szél esetében pedig kevésbé. 
Erre bizonyíték az, hogy ma Magyarországon nagyjából 170 szélturbina működik, 
ezek kihasználtsága az ott lévő áram-előállítási kapacitás tekintetében nagyjából 23 
százalékos.  

Az a vita, ami ma Németországban abból fakad, hogy túl sok vagy túl gyorsan 
fejlesztették fel a megújuló energiaforrás-kapacitásaikat, azt eredményezi, hogy egy 
német állampolgár ma egy magyar állampolgárhoz képest 1 kilowattóra elektromos 
áramért háromszor annyit fizet. Tehát olyan szintű energiastratégiára van szüksége 
Magyarországnak, ami figyelembe veszi Magyarország természeti adottságait is. Itt 
jelen pillanatban azok az eszközök, amelyeket, mondjuk, Németországban tudnak 
használni, vagy más északi európai uniós tagállamokban, ahol a szélenergia mint 
megoldás megjelenik, Magyarország esetében elsődlegesen a napenergiában vannak. 
Tehát nem arról van szó, hogy a kormány lemondana arról, hogy a megújuló 
energiaforrásokat támogassa.  

Jelen pillanatban ott tartunk, hogy azt a vállalást, amit 2020-ig tettünk, mely 
szerint a teljes energiatermelésen belül 14,6 százalékot fogunk elérni 2020-ig, tartani 
tudjuk, de a legoptimálisabb megoldás erre, hiszen a megújuló energiaforrások 
termelésében egy olyan kapacitáskilengést kell kiegyensúlyozni, amelyre a klasszikus 
energiatermelési módozatok a legalkalmasabbak. Ezt csak akkor tudjuk megtenni, ha 
alapvetően a napra és a geotermiára koncentrálunk.  

Tehát nem azt mondjuk, hogy nincs megújuló, hanem azt mondjuk, hogy azon 
belül mi az, amit preferálunk és mi az, amit nem.  

A szélenergia kapcsán pedig alapvetően az ipari szélenergia-termelésről 
beszélünk, tehát alapvetően vidéken a magánlakásokat kiegészítő szélturbinák a 
továbbiakban is építhetők, erre vonatkozóan a szabály semmilyen korlátozást nem 
alkalmaz. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A határozathozatal következik. A háttéranyag 1. 

pontjáról kell a bizottságnak dönteni, amelyet a kormány támogatott. Kérem tehát a 
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bizottság véleményét. (Jelzésre:) Bocsánat! A háttéranyag összes pontjáról kellett 
értelemszerűen dönteni. Ha elfogadja így a bizottság, akkor nem ismételtetem meg a 
szavazást, aminek az eredménye: 19 igen, 8 nem és 3 tartózkodás mellett a 
háttéranyagot elfogadta a bizottság. 

Az összegző jelentésről és az összegző módosító javaslatról kell döntenünk, 
amely értelemszerűen támogatott. Kérem a bizottság szavazatait! (Szavazás.)  

Megállapítom, hogy 22 igen szavazattal, 13 nem ellenében, tartózkodás nélkül 
a javaslatot a bizottság elfogadta. 

Előadónak Vécsey képviselő urat javaslom. (Szavazás.) A bizottság támogatja. 
Kisebbségi véleményt nem kíván a bizottság mondani. Köszönöm szépen.  

Az ülés berekesztése 

Ha jól látom, akkor a mai napirendi pontjainkat befejeztük. Köszönöm a 
kormány képviselőjének és a bizottság tagjainak a jelenlétet. További jó munkát 
kívánok! 

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 31 perc) 

  

Balla György 
a bizottság alelnöke 

Jegyzőkönyvvezetők: Nánásiné Czapári Judit, Morvai Elvira, Vicai Erika, Lajtai 
Szilvia, Madarász Mária, Bihariné Zsebők Erika, Szűcs 
Dóra és Horváth Éva Szilvia 


