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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 40 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirend 
elfogadása 

DR. GULYÁS GERGELY (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Jó napot kívánok! Köszöntöm képviselőtársaimat, a jelen lévő kolléganőket és 
kollégákat. A bizottsági ülést megnyitom.  

A helyettesítési rendet szeretném ismertetni: Vécsey László Hadházy Sándort, 
Mátrai Márta háznagy asszony Jakab Istvánt, Kucsák László Horváth Lászlót, Pesti 
Imre Mengyi Rolandot, B. Nagy László Salacz Lászlót, Galambos Dénes L. Simon 
Lászlót, Vas Imre Selmeczi Gabriellát, Rubovszky György Szűcs Lajost és Vejkey Imre 
Dunai Mónikát helyettesíti. A helyettesítési rendre is tekintettel megállapítom, hogy a 
bizottsági ülés határozatképes. 

A kiküldött napirendi javaslat elfogadását a következő módosításokkal 
javasolom: 1. napirendi pontként szeretnénk a Magyarország Alaptörvényének 
hetedik módosításáról szóló T/12458. számú törvényjavaslat megtárgyalását, és a 
Jobbik-frakció kérésére, a minisztériummal is egyeztetve 2. napirendi pontként a 
sportról szóló 2004. évi I. törvény módosításáról szóló T/12459. számú 
törvényjavaslat megtárgyalását. A többi előterjesztés tekintetében a sorrend 
változatlan. Ezekkel a módosításokkal együtt kérem, hogy most szavazzunk a 
napirendről! (Szavazás.)  

Megállapítom, hogy a bizottság a napirendet 24 igen szavazattal, 1 nem 
ellenében, 5 tartózkodás mellett elfogadta. 

Magyarország Alaptörvényének hetedik módosítása címmel 
benyújtott T/12458. számú törvényjavaslat   
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján) 

Ennek megfelelően soron következik a Magyarország Alaptörvényének hetedik 
módosításáról szóló T/12458. számú javaslat megvitatása. (A bizottság MSZP-s 
képviselői elhagyják az üléstermet.) Az előterjesztő a miniszterelnök úr, az 
előterjesztő képviseletében pedig Völner államtitkár urat köszöntöm, aki elvileg itt 
volt, de pillanatnyilag nincs, úgyhogy valaki kutassa föl nekünk Völner államtitkár 
urat azzal, hogy az a nehéz feladat vár rá, hogy a kormányt képviselje itt a bizottság 
előtt. (Rövid szünet.)  

Völner államtitkár úr hollétéről ki mit tud? (Közbeszólás: Úgy tudta, 4. 
napirendi pont… - Közbeszólások.) Ezek szerint Völner államtitkár úr az MSZP-vel 
tart. (Dr. Gyüre Csaba: Igen. - Közbeszólás: Nem mi mondtuk! - Derültség. - 
Közbeszólás: A kétharmad…) Igen, így veszélybe kerül, de amúgy sincs meg. 
(Jelzésre:) Most jelezték, hogy egy perc és érkezik, tehát megszakadt vagy meg fog 
szakadni ez az átmeneti szövetség, azt a hírt kaptuk.  

(A teremben helyet foglaló államtitkárok felé:) De ha a jelen lévő 
államtitkárok közül bárki úgy érzi, hogy az Alaptörvény módosítása ügyében a 
kormányt szeretné képviselni, mi nyitottak vagyunk; ráadásul ez megtisztelő, mert a 
miniszterelnök képviseletét jelenti, tehát az előrelépésre itt van a lehetőség. (Nincs 
jelzés.) Vagy nincsenek ambíciók, vagy azok titokban vannak vagy maradnak. 
(Közbeszólás.) Vagy valaki nem ért vele egyet az államtitkári karból, ez is egy 
értelmezés. De azt hiszem, nem kell szavazniuk a jelenlévőknek - ha jól látom -, tehát 
náluk ez nem derül ki, de államtitkár úrnak képviselőként szavazni is kell. (Rövid 
szünet.)  
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Valaki tud valamit arról, hogy államtitkár úr hova menekült el a feladat elől? 
(Közbeszólás: A napirendipont-csere…) A félreértések elkerülése végett: a 
napirendipont-cserét a Miniszterelnökséggel egyeztettük, legalábbis a kollégák ezt 
mondják. Ehhez képest nem tudom, hogy miért menekült el államtitkár úr, de 
türelmesen várunk a kormányra. (Rövid szünet. - Dr. Völner Pál megérkezik az 
ülésre.)  

Köszöntöm államtitkár urat. Most már nincs akadálya, hogy az 1. napirendi 
pont tárgyalását megkezdjük, tehát a Magyarország Alaptörvényének hetedik 
módosításáról szóló javaslatot tárgyaljuk; 1. hivatkozási számmal a Törvényalkotási 
bizottság saját módosító javaslata képezi a vita tárgyát. Megadom a szót a javaslattal 
kapcsolatos támogatásra vonatkozó nyilatkozattételre Völner Pál államtitkár úrnak. 
Parancsoljon! 

 
DR. VÖLNER PÁL államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): Támogatjuk a 

bizottsági módosítót.  
 
ELNÖK: Államtitkár úr a bizottsági javaslatot támogatja. A vitát megnyitom. 

(Jelzésre:) Staudt Gábor képviselő úr kért szót. Parancsoljon! 

Hozzászólások és határozathozatalok 

DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik): Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Bizottság! 
Valóban ezek a módosító javaslatok pozitív irányba terelik a benyújtott alaptörvény-
módosítást, ami azt jelenti, hogy itt a kisebb módosításokon túl az egyik legfontosabb 
pont, amit ki szeretnék emelni, az a sarkalatosság, ami a jövőben kizárja azt, hogy az 
Országgyűlés egy sima többséggel dönthessen olyan kérdésekben, mint a betelepítés 
akár egyedi esetekben, egyedi kérelmek alapján való elbírálásának a 
szabályrendszere. Hiszen itt arról van szó, hogy nem elég az Unióval szemben 
megvédeni Magyarország szuverenitását, úgy gondoljuk, hogy az Alaptörvénynek a 
mindenkori magyar kormányok, illetve a mindenkori magyar parlament kétharmados 
többségével - a kétharmadot nyilván a parlamentre gondolom -, kétharmados 
sarkalatos többségével kell hogy ezek a szabályok megszülessenek, hiszen nem lehet 
kizárni, hogy néhány ciklus múlva - bár reméljük, hogy ez soha nem valósul meg - 
olyan nemzetrontó erők kerülnének többségbe a magyar Országgyűlésben, amelyek 
bár egyedi kérelmek elbírálásával, de megnyitnák az utat, hogy formálissá tegyék 
ezeket az eljárásokat, és tulajdonképpen bárkinek a határon osztogatnák azokat a 
betelepítési, letelepítési - nevezzük akárhogy, a jogcím teljesen másodlagos, de a 
lényeg az, hogy osztogatnák - engedélyeket, hogy Magyarországra beléphessenek, 
illetve itt letelepedhessenek, itt élhessenek, illetve bármilyen más jogcímen itt 
tartózkodjanak. Úgyhogy úgy gondoljuk, az, hogy sarkalatos törvényben kell 
meghatározni az alapvető kritériumokat, egy magasabb védelmet nyújt, és ennélfogva 
örülünk, hogy sikerült ezt a módosítást is beemelni.  

Az egy másik kérdés, hogy ezen túl a másik kritérium, amit a Jobbik 
megfogalmazott - és itt a letelepedési kötvények ügyére kell gondolni -, még a jövő 
hétig, illetve ameddig az Alaptörvény módosítása a parlament elé kerül, 
nyilvánvalóan a Fidesz-kormányzat által egy tisztázandó és garanciákkal 
körbebástyázandó kérdés, ami azt jelenti, hogy a választói akarat egy része már az 
előttünk fekvő módosításokban, úgy gondoljuk, benne foglaltatik, a másik része, ami 
a döntés, a 98 százalékos elutasító döntés, a kvótákat és minden más betelepítést 
elutasító döntésnek a másik fele, ami a fizetős letelepedésre, betelepítésre vonatkozik, 
azt még várjuk, hogy a kormány megfelelő garanciákkal kijelentse, hogy ennek az 
eltörlése megvalósul. Ha így lesz, akkor a Jobbik örömmel támogatja az alaptörvény-
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módosítást. Bízunk benne, hogy ez jövő hétig megvalósul, vagy ha nem, akkor az 
Alaptörvény szavazása kerül majd akár eltolásra. Bízunk benne, hogy ez még idén 
megtörténhet. De a lényeg az, hogy a kettőről együtt tudunk dönteni, hiszen amikor a 
választópolgárok a szavazatukat leadták, akkor ebben a kérdésben egy szavazattal 
teljesen egyértelműen véleményt formáltak.  

Úgyhogy ezzel együtt ezt támogatni tudjuk, és meglátjuk, hogy jövő hétig, 
illetve amikor - ha ez nem jövő héten történik meg - az alaptörvény-módosítás az 
Országgyűlés elé zárószavazásra kerül, bízunk benne, hogy minden akadály elhárul, 
és támogatni tudjuk ezt az alaptörvény-módosítást. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e további hozzászólási szándék? (Jelzésre:) 

Szilágyi György képviselő úr, Jobbik, parancsoljon! 
 
SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Képviselőtársaimnak szeretném elmondani, 

hogy az elmúlt időszakban, úgy érzem, a Jobbik Magyarországért Mozgalom 
ismételten bebizonyította a konstruktivitását és az ország érdekében való működését: 
hajlandó együttműködni bárkivel, aki az ország érdekét kívánja előtérbe helyezni. 
Éppen ezért konstruktívak voltunk az ötpárti egyeztetésen is. Úgy érzem, hogy mind a 
szakértőink, mind az ötpárti egyeztetésen részt vett képviselőtársaim maximálisan 
támogatták ennek a törvénynek a megszavazását és életbe léptetésének a lehetőségét. 
Támogatjuk ugyanúgy a módosító javaslatokat is. Ez azt bizonyítja, hogy teljesen 
mindegy számunkra, hogy ki nyújtja be a különböző javaslatokat, ha az az ország 
érdekét szolgálja, akkor azt támogatni kell.  

De mi nem szeretjük a félmegoldásokat, nem szeretnénk azt, ha 
félmegoldásként foglalkoznánk csak ezzel a ránk erőltetni kívánt betelepítési kvótával 
és minden egyéb más betelepítéssel kapcsolatban, éppen ezért, ahogy Staudt 
képviselőtársam elmondta, minden felelősen gondolkozó képviselőnek, országgyűlési 
képviselőnek - hiszen valamennyiünket azért ültettek ide, hogy az ország érdekeit 
képviseljük - és így a felelősen gondolkozó kormánynak is az kell legyen a célja, hogy 
a betelepítés minden formáját megszüntessük Magyarországon, és garantáljuk az 
ország és az országban élő állampolgárok biztonságát. Tehát minden betelepítési 
kísérletet meg kell szüntetni, legyen szó szegény vagy gazdag migránsról, legyen szó 
szegény vagy gazdag terroristáról. Ezt a betelepítési kísérletet, teljesen mindegy, hogy 
Juncker úr vagy Rogán Antal akarja véghez vinni, meg kell akadályoznunk, éppen 
ezért a letelepedési kötvényeket ki kell vezetni a magyar rendszerből, meg kell 
szüntetni a letelepedési kötvényekkel kapcsolatos korrupciós visszaélésekre 
lehetőséget adó rendszert, meg kell szüntetni az offshore paradicsomokban bejegyzett 
cégeknek a mérhetetlen gazdagodását a magyar államon és a magyar emberek 
pénzén. 

Éppen ezért mi arra kérjük önöket, hogy fontolják meg, gondolják végig, hogy 
a piszkos mutyipénzt választják, vagy pedig a hazájuk védelmét és biztonságát. 
Amennyiben a hazájuk védelmét és biztonságát választják, akkor vezessék ki a 
letelepedési kötvényt minél gyorsabban ebből a rendszerből, hogy nyugodt szívvel 
tudjunk melléállni annak az alaptörvény-módosításnak, amelynek a módosításairól 
most itt tárgyalunk. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. 

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

Csak nyugtatom magam, mielőtt megszólalnék. Szilágyi György képviselőtársam 
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hozzászólásával, azt gondolom, az a legjobb, ha nem foglalkozunk. Van egy szint, ami 
alá már szerintem nem szabad menni, most pontosan ezt hallottuk. 

Staudt képviselő úr hozzászólásával érdemes foglalkozni, érdemes arra 
reagálni. A képviselő úr meglehetősen hosszasan és látszólag logikusan foglalkozott az 
emberek népszavazáson kifejtett akaratával. Ha én jól emlékszem, nem fogom tudni 
pontosan idézni, ezért elnézést kérek, a népszavazás kérdését, de ha jól rémlik, az 
arról szólt, hogy az Európai Unió a magyar parlament megkérdezése nélkül, kötelező 
jelleggel telepíthet-e be bárkit Magyarországra. Az emberek erre adtak választ, erre 
mondtak 98 százalékkal nemet. 

A szocialisták nincsenek itt, kivonultak, ők kvótapártiak; ezt hagyjuk. Ha valaki 
nem tudta volna, hogy nekik mi a véleményük a hazájukról, azt szerintem október 23-
án és azt követő napokban pontosan megtudhatták. Ennek a csúcsa volt Havas Szófia 
nyilatkozathalmaza. Velük szerintem teljesen felesleges foglalkozni. 

De ha egy magát nemzetinek valló párt, ha úgy tetszik, vezérszónoka, Staudt 
képviselő úr a mai bizottsági ülésen elismeri azt, hogy ez az alkotmánymódosítás 
mindenben megfelel a népszavazáson feltett kérdésre adott válasznak, az emberek 
válaszának, akkor hogy lehet ezt összekötni bármi mással? Ki az, akinek a hazája a 
fontos, és ki az, akinek nem? Ki az, akinek a pártpolitikai érdekei a fontosak, hogy 
csak azért is ellenzékből támasszon valami feltételt, és ki az, akinek nem? 

Szerintem beszéljünk egymással komolyan! Önök mindenáron meg akarnak 
fogalmazni egy feltételt. Önök is pontosan tudják, ezerszer kaptak rá választ, hogy az 
önök által egyébként kifogásolt letelepedési kötvény valószínűleg kivezetésre kerül 
sok más móddal együtt, amire azért kényszerültünk, mert a pénzpiacokról nem 
tudtunk bevételhez jutni abban az időben, amikor ezt a kötvényügyet kénytelenek 
voltunk megtenni. Ez segített a magyar államháztartásnak, és segített abban, hogy ne 
kerüljünk Görögország sorsára. Ugyanott tartottunk. De ennek nyilvánvalóan semmi 
köze nincsen a népszavazáshoz, nyilvánvalóan semmi köze nincsen Brüsszelhez, és 
nyilvánvalóan semmi köze nincsen a kényszerbetelepítéshez. Egészen másról van szó. 

Úgyhogy én azt gondolom, önöknek van módjuk és lehetőségük, idejük arra, 
hogy eldöntsék, hogy az emberek oldalára állnak vagy a kvóták oldalára állnak, mert 
aki az alaptörvény-módosítást a parlamentben nem fogja támogatni, az nyilvánvalóan 
- még ha nem is ez a bevallott célja - nem tesz mást, mint Brüsszel oldalára áll 
Magyarországgal szemben a kényszerbetelepítés kapcsán. Lesznek szívesek ezt 
átgondolni! Önök kijelentették itt is, most is, hogy az alaptörvény-módosítás 
mindenben megfelel az emberek akaratának, és jogi lehetőséget teremt a 
kényszerbetelepítés megakadályozására. Egyetlenegy feladatuk van. Ha önök ezt 
komolyan gondolják, egyetlenegy feladatuk van, hogy támogassák is ezt. Minden más 
hablaty, mellébeszélés és aljas pártkommunikáció. Ez a helyzet. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Fodor Gábor képviselő úr kért szót. Parancsoljon! 
 
FODOR GÁBOR (független): Köszönöm a szót, elnök úr. Csak a biztonság 

kedvéért szeretném leszögezni még egyszer - ahogy ezt az Alaptörvény általános 
vitájában is elmondtam a parlamentben -, hogy mi nem támogatjuk ebben a 
formában az alaptörvény-módosítást. Önmagában elképesztőnek találom azt, hogy a 
fideszes képviselők mondták el jó néhányszor, hogy gránitszilárdságú ez az 
Alaptörvény, most a hetedik módosításával van dolgunk. Ráadásul ez a hetedik 
módosítás egy olyan koncepcionális kérdést is érint, amely az Európai Unióról és az 
integrációról való gondolkodást is jelenti. Itt van közöttünk az alapvető különbség. Mi 
azt gondoljuk, hogy egy szorosabb európai integrációra van szükség. Tehát szemben 
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azzal, amit a Fidesz gondol, hogy a nemzetállamok laza szövetségének képzeli az 
Európai Uniót, mi azt gondoljuk, hogy ez így működésképtelen lesz, 
Magyarországnak nem ez az érdeke. Magyarországnak az az érdeke, hogy egy 
szorosabb integráció jöjjön létre, és ezáltal ez a javaslat is, ami előttünk van, plusz a 
hozzá kapcsolódó módosítás is szerintünk koncepcionálisan téves. Téves, mert 
ráadásul a migrációs kihívásra sem lehet nemzetállami alapon választ adni.  

Azt azért senki nem gondolhatja szerintem egy percre sem komolyan, hogy 
mindaz a menekültprobléma, amely rázúdult Európára, az az óriási gond és 
nehézségtömeg, amelyet valahogy az Európai Uniónak meg kellene oldani, az 
nemzetállami szinten kezelhető, hanem azt gondolom egyértelműen, hogy európai 
szinten. Tehát nem ilyen típusú megoldásokra van szükség, hanem arra van szükség, 
hogy az európai integrációt mélyítsük, erősítsük, annak a formáit találjuk ki, 
Magyarország szövetségeseket találjon magának politikailag, gazdaságilag is ezekben 
a törekvéseiben, a nehézségeinek a leküzdésében, és nem pedig arra, hogy 
megpróbálja ezt az egész kérdést valahogy sajátos körben, nemzetállami szinten 
kezelni. Ez biztos, hogy nem lesz jó, nem lesz megoldás. Ez csak tüneti kezelés, de 
valójában a problémára nem megoldás. Tehát emiatt a koncepcionális eltérés miatt 
természetesen sem az alapjavaslatot, sem ezt a módosító indítványt mi nem tudjuk 
támogatni.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Gyüre Csaba alelnök úr kért szót. Parancsoljon!  
 
DR. GYÜRE CSABA (Jobbik), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen a szót, 

elnök úr. Tisztelt Bizottság! Hát azért szeretnék Balla György felvetéseire válaszolni. 
Én azt gondolom, hogy Magyarországon a magyar emberek nem arra mondtak 
nemet, hogy az Európai Unió ne telepíthessen be embereket, hanem arra, hogy 
mindenféle migránst tartsanak távol ettől az országtól. Ez vonatkozik mindenkire. Én 
úgy gondolom, hogy ez volt az emberek többségének a döntése, ezért volt 98 százalék 
a „nem”-ek mellett. Mindenre nemet mondtak, ami migráció. Teljesen mindegy, hogy 
ki akarja ide betelepíteni, Rogán Antal, Orbán Viktor, a Fidesz, a kormány vagy az 
Európai Unió, mindenre nemet mondtak az emberek.  

Nem lehet különbséget tenni egy külföldi idegen személlyel kapcsolatban, hogy 
hoppá, ez most jól fizetett a kormánynak, ezeket beengedjük, ezeket meg nem 
engedjük be, mert ezek nem fizettek a magyar kormánynak. Teljesen egyértelmű, 
hogy mi az emberek akarata, és én azt gondolom, hogy a Jobbik Magyarországért 
Mozgalom ebben az esetben teljesen egyértelműen a magyar emberek 98 
százalékának az akaratát képviseli. Mi nem feltételeket támasztunk, mi nem 
feltételekhez kötjük, mi nem pártpolitikai célokat szolgálunk, mi nem anyagi érdekek 
mentén döntünk, amikor döntünk, mint önök, hogy valamilyen offshore cégek 
meggazdagodását segítsék elő azzal, hogy minden egyes betelepülő magánszemély 
után körülbelül 23-25 millió forintot kapjanak, és ennek is egy részét, egy jó részét, 
körülbelül a 40 százalékát a magyar államtól kapják, hiszen a diszkontált kötvények 
megfizetési módszere alapján a 40 százalékát a magyar állam fizeti, tehát, nemhogy 
mi nyerünk belőle, hanem mi fizetünk azért.  

És mi volt az, amiért önök azt mondták, hogy legyen „nem”? Eredetileg egy 
1700 fős kontingens lett volna. Mi nem értünk egyet egy emberrel sem, nemhogy 
1700-zal, de itt önök 7500 embert telepítettek be a letelepítési kötvényekkel 
Magyarországra. Milyen különbség van aközött, hogy valaki fizetett-e az önök 
offshore cégének vagy az önök mögött álló offshore cégnek 23 millió forintot, vagy 
nem fizetett egy fillért sem? Ez alapján osztályozzuk az embereket? Ez alapján 
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döntünk? Ez alapján szerintem egyáltalán nem lehet megkülönböztetni ezeket a 
migránsokat. Itt a magyar emberek akarata egyértelmű, azt mondja, hogy nem 
kérünk a migránsokból. 

Önök a 7500 fő betelepítésével kiket hoztak be? Elsősorban hoztak be 
kínaiakat - a 80 százaléka kínai -, hoztak be oroszokat, hoztak be pakisztániakat, 
hoztak be arabokat. Az emberek egyértelműen állást foglaltak. Mi nem feltételeket 
támasztunk, mi az emberek akaratát, az emberek döntését kívánjuk képviselni. Mi 
ezen nem nyerünk, önök nyernek - egyértelmű -, hiszen 60 milliárd forint volt 
azoknak az offshore cégeknek a bevétele, amelyek ezeket a közvetítéseket intézték. 60 
milliárd forintról beszélünk! És önök azok, akik legutóbb a tegnapi napon a Gazdasági 
bizottság ülésén beterjesztették, hogy igen, terjesszük ki a Seychelle-szigeteken 
bejegyzett offshore cégekre is azon személyi kört vagy azon cégkört, ahonnan 
származó offshore cégek is intézhetik a betelepítést Magyarországra. Önök 
Magyarországra a betelepítést üzleti vállalkozásnak tekintik. És ez a kufárkodás! Na, 
itt beszélünk a kufárkodásról, itt beszélünk a haszonszerzésről! És kinek a 
haszonszerzése? Offshore cégeknek a haszonszerzése!  

Én összességében azt mondom, hogy én nagyon szégyellném magam az önök 
helyében, hogy egy ilyen intézmény mellett állnak ki, és egy ilyen intézmény 
fenntartása mellett akarnak a magyar emberek akaratával szembemenni. Köszönöm 
szépen.  

 
ELNÖK: Hende alelnök úr, parancsoljon! 
 
HENDE CSABA (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen a szót, elnök 

úr. Dr. Gyüre Csaba alelnöktársam felszólalása indított arra, hogy magamhoz 
ragadjam a szót. Ön nem mond igazat, alelnök úr. Ön valótlanul állítja azt, hogy ezen 
a népszavazáson mindenfajta idegen és külföldi Magyarországra való jövetele ellen 
szavaztak a magyarok. (Dr. Staudt Gábor: Értjük! Aha!) Teljesen egyértelmű, 
felolvasom önnek a népszavazási kérdést: „Akarja-e, hogy az Európai Unió az 
Országgyűlés hozzájárulása nélkül is előírhassa nem magyar állampolgárok 
Magyarországra történő kötelező betelepítését?” Erről szavaztak a magyarok, és erre a 
kérdésre mondott több mint 3 millió 360 ezer ember nemet. Ugyan talán nem 
tartozik ide, de elmondhatom mint Szombathely országgyűlési képviselője azoknak a 
képviselőtársaknak, akik részben itt vannak, részben elhagyták a termet, és akik arról 
beszélnek, hogy mekkora vereség ez a kezdeményezőknek, és hát micsoda Waterloo, 
hogy ez akkora Waterloo, kedves barátaim, hogy Szombathelyen az én kitűnő 
barátom, sokunk kedves volt képviselőtársa, dr. Puskás Tivadar 12 600 szavazattal 
megnyerte a polgármesteri széket, és október 2-án a Szombathely városában leadott, 
érvényes „nem” szavazatok száma meg meghaladta a 27 ezret. Zárójel bezárva. (Dr. 
Staudt Gábor: Mi az összefüggés?) Az összefüggés az, hogy az elsöprő népakarat ezen 
kérdés tekintetében nyilváníttatott ki, és nem - mint ahogy azt Gyüre Csaba elmondta 
-, mondjuk, a letelepedési kötvények kapcsán.  

Itt össze nem tartozó kérdéseknek a szándékos, zsarolásszerű összemosásáról 
van szó. Körülbelül ugyanúgy járnak el, mint amikor az LMP képviselői meg a 
baloldal képviselői az elmúlt időszakban számtalan ízben kérdések, interpellációk és 
azonnali kérdések formájában támadták vendégmunkások Magyarországra jövetelét, 
és ezt a migránskérdéssel keverték össze, miközben az egyik alma, a másik meg körte, 
és miközben Nyugat-Magyarországon, például Szombathelyen évek óta meghaladja a 
kétezret a betöltetlen ipari álláshelyeknek a száma a szakképzett magyar munkaerő 
hiányában. Tehát nyilván lehet ezt is mondani, hogy hú, azok is idegenek meg 
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külföldiek, akiket a Délvidékről, a Vajdaságból meg Kárpátaljáról kényszerülnek 
hozni vendégmunkásként a szombathelyi vállalatok vezetői, de tessék azért 
belegondolni, hogy micsoda különbség van a déli határon áttörő, kövekkel dobálózó, 
idegen kultúrához tartozó migránsok - akiknek a munkakészségéről, munkához való 
hozzáállásáról Németországból kaptunk adatokat: az oda beérkezett milliós tömegből 
mindössze ötven-egynéhányat sikerült egy év alatt munkába állítani a német 
nagyvállalatoknak, amint ez ismert - és azok között a zömében magyar ajkú 
vendégmunkások között, akik a kenyérért, a megélhetésért jönnek ide a nagyon nehéz 
sorsú szerbiai lakóhelyükről, illetve Kárpátaljáról vagy Ukrajna más részeiből, és 
eszük ágában sincsen a munkájukon kívül bármit elvenni vagy elvinni 
Magyarországról. Ők csak a munkaerejüket hozzák ide, azért tisztességes bért 
akarnak, és a saját szülőföldjükön akarnak élni.  

De nyilván össze kell mosni ezeket a vendégmunkásokat a migránsokkal, és 
össze kell mosni azokat az adott esetben ázsiai állampolgárságú üzletembereket, akik 
az Európai Unióban való szabad mozgás érdekében hajlandóak Magyarországnak, a 
magyar költségvetésnek, a magyar emberek javára befizetni jelentős összegeket 
kötvények vásárlása folytán, ezzel hozzájárulni a nemzetgazdaság finanszírozásához. 
Ők semmiféle tehertételt ennek az országnak nem jelentenek, nem dobálnak senkit, 
nem kérnek segélyt, nem telepednek rá a magyar egészségügyre és így tovább.  

De amit tehát még egyszer mondani szeretnék: ön nem mond igazat, 
képviselőtársam, amikor azt mondja, hogy a népszavazásból bármilyen módon 
következne a letelepedési kötvényekkel való bárminő foglalkozás. Ez egy hajánál 
fogva előrángatott vita, ami nagyon tetszetős, nagyon hangzatos, és rendkívüli módon 
demagóg. Ezek össze nem tartozó kérdések. 

Nyilván a letelepedési kötvényekről is lehet és kell beszélni, kell vitatkozni, 
szükséges-e ez a finanszírozási eszköz a magyar nemzetgazdaság megjavult 
állapotában. Nyilván vannak szerencsétlen lépések. Én magam bízom benne, hogy ezt 
a Gazdasági bizottságban előterjesztett indítványt a hétfői ülésen vissza fogják vonni, 
mert ez inkább provokációnak tekinthető ebben a helyzetben, mint józan 
indítványnak. De arra kérem önöket, hogy azt a 3 millió 361 ezer embert, aki a feltett 
és az előbb általam idézett kérdésre egyértelműen nemmel szavazott, ne szégyenítsék 
meg azzal, hogy az ő nevükben beleerőltetnek ebbe a vitába valamit, aminek semmi 
köze nincs ehhez a kérdéshez. Ezt szögezzük le még egyszer. (Balla György tapsol.) 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Még a KDNP-frakcióból senki nem szólalt meg, 

ezért most Rubovszky György képviselő úrnak adom meg a szót. Parancsoljon! 
 
DR. RUBOVSZKY GYÖRGY (KDNP): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. 

Tisztelt Bizottság! Én nagyon rövid leszek. Hende miniszter úr felolvasta az előbb a 
népszavazási kérdést. Mi annak a lényege? Az Európai Unió, kényszerből és a magyar 
Országgyűlés tudta nélkül. A magyar Országgyűlés nem tud a letelepedési kötvényről? 
Ne vicceljünk már! Teljesen kiesik, körön kívül. S egyébként meglep a Jobbik 
bizonyos érvelésében az, hogy ők úgy értelmezik - hála istennek Staudt Gábor nem, de 
a többiek úgy értelmezik -, hogy a népszavazás úgy döntött, hogy senki, semmilyen 
körülmények között nem jöhet be Magyarországra. Tisztelettel: ők erőltetik, hogy 
sarkalatos törvény fogadja el azt, hogy milyen eljárással jöhet be az Országgyűlés 
hozzájárulásával valaki Magyarországra. Ennek a legutóbbi egyeztetésnek éppen az 
volt a lényege, hogy a Jobbik korábban nagy kétharmadhoz kötötte ezeknek a 
részletszabályoknak az elfogadását, és most végre belátták azt - és ezt elfogadták, és 
az van itt előttünk -, hogy ebben a kérdéskörben sarkalatos törvény dönt. 
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Tehát nem igaz az az állítás, hogy senkit nem akarunk befogadni, és az a 
lényeg, hogy a letelepedési kötvény nem az Országgyűlés tudta nélkül, nem az 
Országgyűlés háta mögött és nem az Európai Közösség oldaláról lett bevezetve, a két 
dolog olyan, mint ahogy szokták mondani, hogy az alma és a körte összehasonlítása. 
Ez egy kibúvó. Én azon az állásponton vagyok, amit Balla György alelnök úr mondott, 
döntse el mindenki, hogy magyar állampolgárként, a 3,3 millió akaratnak 
megfelelően ezt az alkotmánymódosítást, amit most már önök sem vitatnak, hogy 
mindenben megfelel a népszavazás eredményének, elfogadja vagy nem fogadja el. 
Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Szilágyi György képviselő úr, parancsoljon! 
 
SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Egy-két 

dologra szeretnék reagálni. Akkor menjünk visszafelé! Amit Rubovszky György 
elmondott, abban erős csúsztatások vannak. Nem azt mondtuk, hogy nagy 
kétharmadhoz kötjük, azt mondtuk, hogy minimum sarkalatos törvény kell, hogy ezt 
kimondja. A kettő között lényeges különbség van. S még házszabálysértést sem kell 
elkövetnünk egyébként, amire tudjuk, hogy van hajlam egyébként a Fidesz-
frakcióban, néha még az Igazságügyi bizottságnál is. 

Hende Csaba mondataira: talán a legszomorúbb ebben az, hogy egy volt 
honvédelmi miniszter mondta el ezeket a mondatokat, akinek a minisztersége addig 
tartott, amíg a kerítésnél nem voltak problémák. Tehát ön úgy gondolja, volt 
miniszter úr, hogy az emberek örömmel fogadják Rogán Antal migránsait és 
terroristáit, tehát ön úgy gondolja, hogy az emberek, ha Rogán Antal hozza a 
migránsokat meg a terroristákat, akkor azokat szívesen látják Magyarországon, 
hiszen azt mondja, hogy az Európai Unióról szól csak a dolog. 

Egyébként nem is lenne probléma, ha nem éreznénk mindig úgy, hogy önöknél 
van a bölcsek köve, és teljesen mást kommunikálnak egyébként az Európai Unióban, 
hiszen nézzük meg az önök, a Fidesz-KDNP képviselőinek és az önök 
miniszterelnökének a cselekedeteit az Európai Unióban, amikor a kvótával 
kapcsolatosan kellett szavazni, amikor alá kellett írni bizonyos dokumentumokat, 
amikor az önök európai parlamenti képviselői különböző bizottságokban 
megnyilvánultak, hogy akkor mit nyilatkoztak, és mit nyilatkoznak önök itt, 
Magyarországon. A kettő ég és föld. Önök az Európai Unióban támogatták a kvótákat. 
Önök aláírták azokat a nyilatkozatokat, amiket alá kellett írni, itthon pedig nagy 
szabadságharcot vívnak ebben a kérdésben. (Balla György közbeszól.) Balla képviselő 
úr, nyugodjon meg, mindjárt eljutok önhöz is, pár percet kérek csak ebből az 
egészből. 

A bölcsek kövénél beszélhetünk arról, hogy önöknek nem számít FBI-körözés, 
az ország biztonságban van, önök biztonságosnak ítélnek egy FBI által körözött 
személyt, sőt még üzletelnek is vele, kimondottan a miniszterelnök mellé is költözhet; 
ugye, Pharaon úrról beszélünk. 

Aztán, Balla képviselő úr: már megszoktam, hogy amikor ő felszólal, akkor 
általában a személyeskedéssel kezdi. Én nem szeretnék nagyon belemenni ebbe a 
személyeskedésbe, de azért azt meg kell jegyeznem, hogy azt mondta, hogy annál már 
nincs lejjebb, amit hozzászóltam, és utána rá egy három percre bebizonyította, hogy 
van, mert az ön hozzászólása az bőven lejjebb volt. És abban is megegyeztünk már itt 
más bizottsági üléseken, hogy talán itt a parlamentarizmusnak az volt a legmélyebb 
pontja, amikor ön frakcióvezető volt a kormánypártnál. (Dr. Répássy Róbert: Akkor 
nem volt ilyen, hál’ istennek nem volt ilyen!) 
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Tehát ön azt mondta, hogy az Európai Unió nem telepíthet be Magyarországra 
senkit, ez az önök célja. De akkor ezek szerint Rogán Antal viszont betelepíthet. Tehát 
Rogán Antal letelepedési kötvényei teljesen rendben vannak, csak az Európai Unió ne 
telepíthessen be. A 98 százalék, ön szerint, ezt mondta. Tehát az emberek 98 
százaléka, akikre önök annyira hivatkoznak; csak halkan jegyzem meg, amiben 
valószínűleg körülbelül egymillió jobbikos szavazó is volt, hadd tudjuk már, hogy a 
jobbikos szavazók mit kívántak és mit szerettek volna egyébként ekkor csinálni vagy 
mire szavaztak.  

A másik, ami nagyon lényeges: mi nem támasztottunk feltételeket, Balla 
képviselő úr. Önök támasztanak feltételt. Önök akarják úgy elfogadtatni az 
Alaptörvényt, hogy abban legyen egy kiskapu, ez a kiskapu pedig azt jelentse, hogy 
Rogán Antal és az offshore cégek továbbra is súlyos tíz- és százmilliárdokat 
kereshessenek migránsok letelepítéséből. Önök támasztanak feltételt, nem mi! Mi azt 
mondjuk, hogy teljes egészében védjük meg Magyarországot a migrációtól, és védjük 
meg teljes egészében Magyarországot a terrorizmustól. Önök pedig azt mondják, hogy 
nem, meghagyunk egy kiskaput. Önök támasztanak feltételt. Tehát mi abban az 
esetben, amennyiben ezt hajlandóak lennének elfogadni, mondom, támogatnánk 
ezeket a dolgokat. 

Azt mondja Balla képviselő úr, hogy valószínűleg kivezetik a letelepedési 
kötvényt, tehát valószínűleg megvédik a saját hazájukat, ha kivezetik a letelepedési 
kötvényt. Ha a „valószínűleg” szóról beszélünk, az ugyanaz, hogy annyi a 
valószínűsége annak, hogy mi megszavazzuk egyébként az alaptörvény-módosítást, 
mint hogy önök kivezetik a letelepedési kötvényt. Tehát valószínűleg önök kivezetik a 
letelepedési kötvényt, mi pedig valószínűleg meg fogjuk szavazni az alaptörvény-
módosítást. Ez a lényege az egésznek. 

Uraim! Teljesen mindegy, hogy milyen mellébeszélést folytatnak, egyetlenegy 
lényeges kérdés van: a piszkos korrupciós pénz, Rogán Antalhoz köthető offshore 
cégek piszkos korrupciós pénze mellett teszik le a voksukat, vagy pedig a hazájuk 
védelme és biztonsága mellett? Ez az egy kérdés van itt. 

Önök jelen pillanatban amellett érvelnek, hogy önöknek fontosabb a piszkos 
korrupciós pénz, amit Rogán Antal és baráti köre elrakhat, mint az, hogy megvédjék a 
hazájukat. Emellett érvelnek, és ezt csűrhetik-csavarhatják és mondhatnak bármit, 
akkor is az önök álláspontja az, hogy a korrupt, piszkos pénz, a biznisz sokkal 
fontosabb önöknek, mint a hazájuk védelme. Ennyi. 

 
ELNÖK: Érdemben fogok hozzászólni. Először is javaslom 

képviselőtársamnak, Szilágyi képviselő úrnak, hogy legalább a frakciójában ülő 
tagokkal egyeztessen a felszólalás előtt, különösen, ha közvetlenül mellette ülnek, ez 
ugyanis egyszerűsíti a párbeszédet. Azt állítani, hogy a Jobbik nem követelt nagy 
kétharmadot, az összes képviselő kétharmadát - Staudt képviselőtársam ott ült, 
amikor ez követelésként elhangzott. Tehát a Jobbiknak az első számú követelése ez 
volt. Kétségkívül utána megállapodásra jutottunk abban, hogy a relatív kétharmad is 
elegendő.  

De ha Staudt képviselőtársam és Szilágyi György ezt egymás közt megvitatja, 
akkor megúszhattuk volna ennek a felszólalásnak az első részét. (Szilágyi György: 
Majd válaszolunk rá.) Képviselő úr, így történt. Lehet erről sokat beszélni, ott ültünk 
még néhányan, Rubovszky elnök úr is ott ült, a képviselőcsoportból pedig még a 
Jobbik frakcióvezetője volt jelen, elég őket megkérdezni, a Jobbiknak ez volt az egyik 
követelése. 
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A másik pedig, hogy én azt érdekesnek tartom, hogy a Jobbik gyorsan változó 
politikájában az új viszonyítási pont ma már az FBI. Korábban az FBI volt az, ami a 
legnagyobb ellenség volt, sőt még egykor arról volt szó, hogy jobbikos politikusok az 
Egyesült Államokba egyáltalán be sem léphetnek (Dr. Staudt Gábor: Ilyen nem volt!) 
Dehogynem! (Dr. Répássy Róbert: Az érvényben van!) Még az azóta már 
megboldogult, néhai Tom Lantos volt, aki azt mondta, hogy mindent megtesz annak 
érdekében, és az amerikai szervek is készen állnak erre, hogy megakadályozzák azt, 
hogy jobbikos képviselők az Egyesült Államok területére lépjenek. (Szilágyi György: 
Azóta a fideszeseket sem engedték be!) Azóta a Jobbik olyan gyorsan változik, hogy 
Szilágyi György képviselőtársamnak maga az FBI lett a hivatkozási alap. Tehát én 
javaslom azt, hogy a néppárti fordulatnál tovább már azért a Jobbik ne feltétlenül 
változzon, de ha erre is van hajlandóság, akkor természetesen nyitottak vagyunk, csak 
beszéljünk egymással őszintén. 

A harmadik pedig a népszavazási kérdés. Ha valaki tud olvasni, akkor abban 
kénytelenek vagyunk egyetérteni, hogy ez az alkotmánymódosítás a népszavazási 
kérdésnek eleget tesz, és az, hogy önök ehhez még pluszfeltételeket támasztanak, 
természetesen politikailag lehetséges, de akkor ne hivatkozzanak a népszavazás 
eredményére, mert a népszavazás szövege, kérdése teljesen világos. Hende miniszter 
úr már idézte, de szerintem, ha valaki visszaemlékszik arra, hogy a vita miről szólt, 
akkor nem érdemes más kérdéseket behozni, mert akkor nagyon gyorsan ott tartunk, 
hogy és mi van például azokkal a határon túli magyarokkal, akik természetesen nem 
magyar állampolgárok, és gondolom, a Jobbik odáig még azért nem jutott el a 
változásban, hogy például az ő Magyarországon való letelepedésüket meg akarná 
gátolni. Arról nem is beszélve, hogy ha valaki valóban menekültként érkezik 
Magyarországra, és Magyarország az első biztonságos ország, akkor ugyanúgy 
befogadnánk, mondjuk, Ukrajnából, ráadásul nemzetiségre való tekintet nélkül, 
ahogy a volt Jugoszlávia területén folyó háború alatt több tízezer embert fogadtunk 
be. 

Tehát én nem javaslom ezeknek a kérdéseknek a jogi értelemben vett 
összekötését, mert egész egyszerűen az állítás ebben a formában nem igaz. Az egy más 
kérdés, a Jobbik mondhatja azt, hogy ő olyan árukapcsolással él, aminek semmi köze 
a népszavazás eredményéhez, csak akkor ezt kell őszintén mondani. Köszönöm. 
Érdemi felszólalás volt, tehát ellenzéki képviselőként Gyüre Csaba alelnök úr 
következik. Parancsoljon! 

 
DR. GYÜRE CSABA (Jobbik), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen a szót, 

elnök úr. Hende Csaba képviselőtársamnak szeretnék egy-két dologra válaszolni. Itt 
gyakorlatilag meg lettünk gyanúsítva, hogy mi zsaroljuk a kormánypártot (Balla 
György: Ez tény!), szó szerint így hangzott, hogy ki akarunk zsarolni valamit. De 
megkérdezem, hogy mit akarunk mi elérni. Vajon a Jobbikot milyen célok, milyen 
motívumok, milyen indokok vezérlik akkor?  

Nézzük meg, hogy mit nyer a Jobbik, ha a Jobbik álláspontja 
győzedelmeskedik! Akkor az történik, hogy kivezetésre kerülnek a letelepedési 
államkötvények. Mit nyerünk mi azzal? Azt nyerjük azzal, amit az emberek akarnak, 
az emberek akaratának, a választópolgárok akaratának megfelelést, azt, hogy nem 
folytatódik az a betelepítési sorozat, amivel 7500 embert önök már betelepítettek 
Magyarországra.  

Nézzük meg, hogy mit akarnak önök elérni! Önök azt akarják, hogy továbbra is 
az a fejőstehén működjön, amivel az elmúlt három év alatt 70 milliárd forintot 
offshore cégek nyerészkedtek a letelepedési kötvényeken. Tehát betesszük a mérleg 
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egyik serpenyőjébe az emberek akaratát, ami egyértelműen arra irányult, hogy 
Magyarországra ne érkezzenek migránsok, a másik serpenyőbe beletesszük azt a 70 
milliárd forintot, amit offshore cégek nyertek ezen az ügyön. Tehát egyértelmű, hogy 
kit mi motivál. Bennünket a nemzeti érdek, önöket pedig a 70 milliárd forintos 
fejőstehénnek a folyamatos táplálása, hogy ez folyamatosan termelje a tízmilliárdokat 
valakiknek. 

Én nem hiszem és nem tudom elképzelni, hogy önök külföldre akarják juttatni 
ezt a pénzt. Én nem hiszem el, hogy nincsenek olyan anyagi érdekeltségű utak, 
amelyek ezt ne befolyásolnák, és azt gondolom, hogy egy magát nemzetinek valló 
pártnak előrébb helyezni az anyagi érdeket a nemzeti érdeknél, az nem valós. Tehát 
mi kitartunk az álláspontunk mellett. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Vas Imre képviselő úr, parancsoljon! 
 
DR. VAS IMRE (Fidesz): Köszönöm szépen. Ha Szilágyi képviselőtársam, 

mondjuk, nem hisz abban, amit elnök úr elmondott, hogy mi volt az ötpárti 
egyeztetésen, akkor javaslom, hogy nézze meg a 12458/2. számú módosító indítványt, 
ahol azt javasolják, hogy Magyarország területére az országgyűlési képviselők 
kétharmadának szavazatával elfogadott törvény szerinti eljárásban a magyar 
hatóságok által egyedileg elbírált kérelem alapján lehessen betelepíteni. Ezt az 
országgyűlési képviselők kétharmadát a parlamenti köznyelv nagy kétharmadnak 
hívja.  

De ha képviselőtársam elolvassa az Igazságügyi bizottság október 17-ei üléséről 
készült jegyzőkönyvet, akkor azt is láthatja, hogy Apáti képviselő úr azt mondta, hogy 
ő igazából négyötödhöz kötné egyébként ezeknek a törvényeknek az elfogadását, és 
Staudt képviselő úr volt az, aki azt mondta, hogy hát, igazából őszerinte is jó lenne a 
négyötöd, de legalább a jelen lévő képviselők kétharmada, ami az előttünk fekvő 
módosító indítványban is szerepel.  

Még a népszavazási kérdéshez: nem hiszem, hogy valaki több tíz-, százezer 
eurót fizet ki kényszerből, mert a kérdésben, amit Hende alelnök úr felolvasott, benne 
van, hogy kényszerből; és azt sem tudom, hogy ebben a letelepedési kötvényben 
milyen európai uniós döntés van. Ha ezt megmagyarázzák nekem, akkor igazat adok 
önöknek, de én ilyet nem láttam ebben a kérdésben. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Staudt Gábor képviselő úr, parancsoljon! 
 
DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik): Köszönöm szépen. Csak röviden szeretnék 

reagálni, például hogy mit lehet átértelmezni meg hogyan. Az jutott eszembe, hogy a 
népszavazás előtt azt hallhattuk, hogy mindenkinek el kell menni szavazni, ez nem a 
Fideszről szól, nem a politikáról szól, a Facebookon terjedtek a beírások, hogy lehet, 
hogy utálod Orbán Viktort, utálod a Fideszt, de ha nem szeretnéd, hogy a hazád 
elvesszen, akkor menj el, aztán szavazz nemmel. Volt is logika ezekben a beírásokban. 
Már akkor felmerült bennem, hogy a választás után majd a Fidesz-propaganda ebből 
mit csinál, hát meg is lett az eredménye: 3,2 millió Fidesz-szavazó. Akkor mi is 
Fidesz-szavazók vagyunk, akik itt ülünk, ha mindenki, aki nemmel szavazott, Fidesz-
szavazó. Tehát ne menjünk bele az értelmezési kérdésekbe. Látom, hogy L. Simon 
Lászlónak ez tetszik, nyilvánvalóan… 

 
ELNÖK: Ebben az esetben még 160 ezer szavazat marad a Jobbiknak. 

(Derültség.) 
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DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik): Igen, nagyon jó. Köszönöm, elnök úr, a kiváló 

viccet, mindjárt vissza fogok én is vágni eggyel, ne aggódjon.  
De a lényegre térve, hogy mi hangzott el az egyeztetéseken: én is a mostani 

felszólalásomban és Szilágyi György is azt mondta, hogy valóban a kétharmad lenne a 
megfelelő, de minimum - és ezt most is elmondtam, nézzék vissza a jegyzőkönyvet, és 
egyébként az ötpárti egyeztetésen is elhangzott - a sarkalatosság. De egyébként a 
módosítónk valóban kétharmadra utalt, illetőleg az talán még az ötpártin is 
elhangzott, ha jól emlékszem, hogy ha tehetnénk, akkor négyötödöt javasolnánk, de 
nyilván az Alaptörvényben ilyen szavazási arány ebben a formában nem létezik. Tehát 
szerintem ne rugózzunk ezen, a sarkalatosság az már egy minimum elfogadható 
kategória, de természetesen volt egy módosítónk, és jobbnak tartottuk volna a 
kétharmadot.  

És így a végére Gulyás elnök úrnak: tudja, a politika egy érdekes dolog. Lehet, 
hogy jobbikosokat akartak kitiltani az USA-ból, de a végére mégis a Fidesz-holdudvar 
lett belőle, illetve a NAV-elnök, illetve még hány fideszes, akit nem tudunk, lehet, 
hogy fideszes országgyűlési képviselők is. Úgyhogy a politikában soha ne mondd azt, 
hogy soha, szokták mondani. De nagyon furcsa dolog, hogy mikor döntésre jutottak 
az amerikaiak, rájöttek, hogy valójában kik azok, akiket ki kell tiltani az országból. 
Köszönöm. 

 
ELNÖK: Erre kénytelen vagyok érdemben hozzászólni, mert az, hogy a NAV-

elnök milyen holdudvarba tartozik, ez a holdudvar ma kit támogat, az egy újabb vitát 
nyitna meg; lehet, hogy a Jobbik érintettebb, mint mi vagyunk ebben. (Derültség. - 
Dr. Staudt Gábor: A NAV-elnökben?) Gondolom, értette képviselő úr, amit 
mondtam. Tehát az, hogy a NAV-elnök milyen holdudvarba tartozik, és az a 
holdudvar, ahová tartozik, ma kit támogat, egy újabb vitát nyitna meg, amibe 
szerintem ne menjünk bele. 

Hende alelnök úr, parancsoljon! 
 
HENDE CSABA (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen, elnök úr. 

Tényleg fogyatkozó optimizmussal hallgatom a vitát, az egészen méltatlan, személyes 
inszinuációkat hagyjuk is. Csak még egyszer szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy 
mind Szilágyi képviselő úr, mind Gyüre alelnök úr többször az emberek akaratára 
hivatkozott a letelepedési kötvények kapcsán a népszavazás eredményével 
összefüggésben. Ez a valótlan, tisztelt képviselőtársaim, mert ez nincsen megmérve. 
Az embereket nem a letelepedési kötvényekről kérdezték meg, mert a letelepedési 
kötvényekben sem az Európai Uniónak, sem a kényszernek, sem pedig a magyar 
Országgyűlés meg nem kérdezésének semmiféle mozzanata nem fedezhető fel. Tehát 
ég és föld a letelepedési kötvény meg a népszavazási kérdés tartalma. És ezért, amikor 
önök - egyébként politikailag érthető módon - megpróbálják árukapcsolással a saját 
politikai érdeküket érvényre juttatni ebben a kérdésben, és magyarázzák a 
motivációjukat, akkor hamisan hivatkoznak az emberek akaratára, mert az emberek e 
tekintetben nem nyilvánítottak véleményt. (Dr. Gyüre Csaba: Akkor kérdezzük meg 
őket!) Mindenre lehet hivatkozni, csak az emberek akaratára nem, tisztelt képviselő 
úr! Akkor el kell mondani, hogy a Jobbik így látja helyesnek, az egy korrekt mondat. 
De hogy az emberek ezt akarnák? Hát, még az is lehet. De ezt tényként kijelenteni 
hamis állítás. Csupán csak ezt kívántam elmondani. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: (Jelzésre:) Szilágyi képviselő úr, parancsoljon! 
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SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Hende képviselő úr, válaszoljon már arra, 

legyen szíves, hogy azért, mert Rogán Antal nem kereshet többet, nem kereshet 
milliárdokat ebből a letelepedési kötvényből, az miért is a Jobbik érdeke. Az az ország 
érdeke, nem a Jobbik érdeke! Mi érdekünk van abban, hogy Rogán Antal ne keressen 
több pénzt a letelepedési kötvényből? Árulja már el ezt a logikai következtetését! 

Ön azt mondta az előző felszólalásában, hogy ezek a letelepedési kötvények a 
magyar emberek javára szolgálnak. Itt vannak maguknál ezek a kommunikációs 
trükkök! Ha Rogán Antalt egyenlővé tesszük a magyar emberekkel, tehát Rogán Antal 
a magyar emberek, ha ön úgy gondolta, hogy behelyettesíti Rogán Antalt a magyar 
emberekkel, akkor igaza van, mert akkor valóban, a magyar emberek érdekében van a 
letelepedési kötvény, hiszen Rogán Antal érdekében van. Magyar emberek egyenlő 
Rogán Antal.  

Mondja már meg nekem, hogy a Jobbiknak milyen haszna származik abból, 
amit ön állít, ha megszüntetjük a letelepedési kötvényeket! Milyen hasznunk 
származik belőle? Mert ön azt mondja most, hogy mi azért akarjuk megszüntetni a 
letelepedési kötvényt, mert a Jobbiknak ebből haszna származik. Milyen haszna, 
árulja már el! 

 
ELNÖK: (Jelzésre:) Rubovszky elnök úr kért szót. Parancsoljon! 
 
DR. RUBOVSZKY GYÖRGY (KDNP): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. 

Egyszerűen értelmetlennek tűnik a vita, mert Hende Csaba tökéletesen kitért arra, 
hogy az embereknek egyáltalán semmilyen véleménynyilvánításuk nem volt a 
népszavazás során a letelepedési kötvényről. Ez szóba sem került. Én most már alig 
várom, hogy a Jobbik hozza szóba a Földalap megtámadását, hogy az is feltétel ahhoz, 
hogy megszavazza az alaptörvény-módosítást. Egyszerűen ezt abba kellene hagyni! 
Én elfogadom azt, hogy önök a letelepedési kötvényt szeretnék visszavonatni, 
mindent lehet, csak nem lehet hivatkozni arra, hogy ennek a népszavazásból 
levezethető népakarata lenne. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Válaszadásra államtitkár úrnak adom meg a lehetőséget, 

ha kíván vele élni. Parancsoljon! 
 
DR. VÖLNER PÁL államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): (Dr. Völner Pál 

mikrofonja nincs bekapcsolva.) Köszönöm a szót, elnök úr.  
 
ELNÖK: Kérem, hogy adjuk meg államtitkár úrnak a szót. 
 
DR. VÖLNER PÁL államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): Köszönöm, 

megvan. Én nyomtam félre.  
Maga a módosító javaslat, ahogy elnök úr is említette, egy kiérlelt egyeztetés 

eredményeként jött létre. Én arra hivatkoznék, hogy ebben is benne van, hogy egyedi 
eljárásban továbbra is a magyar hatóságok bírálják el az ügyeket. Tehát 
tulajdonképpen a népszavazási kérdéssel összhangban történt meg ez a módosítás is.  

Ha kicsit szubjektív lehetek: a korábbi tárgyalási folyamatban is - egészen a 
plenáris ülésen folytatott általános vitáig - a Jobbik nem támasztott pluszfeltételeket. 
Ha most pluszfeltételekbe a kormányzat belemenne, akkor nyilvánvalóan az azt 
eredményezhetné, hogy még a szavazásig, mint nyuszit a kalapból, előhúznak újabb 
feltételeket, amelyek nem is tartoznak az alaptörvény-módosításhoz.  
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Úgyhogy a bizottsági módosító javaslatot továbbra is támogatjuk, és úgy 
érezzük, hogy megfelel a népszavazáson született eredménynek.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ezzel a napirendi pont lezárását javaslom.  
Nem akarok visszamenni a vitára, és más felszólalást sem akarok indukálni, de 

lehet, hogy a vitákban szerencsés lenne az egyértelműen személyiségi jogot sértő 
állításoktól tartózkodni; és ezt általánosságban szeretném jelezni. Meg is vitathatjuk 
akár ezt, de nem javaslom, mert szerintem ezek szükségtelenek, és nem valók 
bizottsági ülés keretei közé. Ezt, mondhatni, ügyrendben mondtam, a napirendi pont 
végén, de még azt megelőzően, hogy határozathozatal következett volna.  

Úgyhogy most a határozathozatal következik. A Törvényalkotási bizottság 1. 
hivatkozási számú saját módosító javaslatáról kell a bizottságnak dönteni. A kormány 
támogatja. Kérem képviselőtársaimat, hogy most szavazzanak! (Szavazás.)  

Megállapítom, hogy a bizottság - jelentős vitát követően - 29 igen szavazattal, 
egyhangúlag az 1. hivatkozási számú törvényalkotási bizottsági módosítót elfogadta. 
(Dr. Répássy Róbert: Nincs kisebbségi vélemény.) 

Most az összegző jelentésről és az összegző módosító javaslatról kell 
döntenünk. Kérem képviselőtársaimat, hogy most szavazzanak! A kormány támogatja 
a javaslatot. (Szavazás. - Dr. Répássy Róbert: Nem! Kérjük, hogy új szavazás 
legyen!) Új szavazást kérek szépen, mert a rendszer rosszul működött. Tehát most 
kérem képviselőtársaimat, hogy szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm. 

Megállapítom, hogy az összegző jelentést és az összegző módosító javaslatot a 
bizottság 30 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta.  

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

Megállapítom, hogy egyhangúlag a bizottság Vas Imre képviselőtársunkat 
bizottsági előadónak kijelölte. (Dr. Répássy Róbert: Kisebbségi vélemény nem volt.) 

A sportról szóló 2004. évi I. törvény módosításáról szóló T/12459. 
számú törvényjavaslat   
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján)  

Áttérünk a következő napirendi pontra, ami a sportról szóló 2004. évi I. 
törvény módosításáról szóló T/12459. számú törvényjavaslat. Szabó Tünde 
államtitkár asszonyt köszöntöm a kormány képviseletében.  

A Kulturális bizottság 17 pontos terjedelmű módosító javaslata, illetve a 
Törvényalkotási bizottság 1. hivatkozási számú kormánypárti és 2. hivatkozási számú, 
a szocialista frakció által benyújtott javaslata képezi a vita tárgyát.  

Az előterjesztő úgy nyilatkozott, hogy a részletes vitát lezáró bizottsági 
módosító javaslatról nem foglal állást. Ezért aztán a Törvényalkotási bizottság 1. és 2. 
hivatkozási számú módosító javaslatáról kérdezem a kormány képviseletében 
államtitkár asszonyt. Parancsoljon! 

 
DR. SÁVOLT-SZABÓ TÜNDE államtitkár (Emberi Erőforrások 

Minisztériuma): Köszönöm. A kormány a módosító javaslatot támogatja.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Most a vitát megnyitom. Ha felszólalási szándék 

nincs… (Jelzésre:) Van? Varga László képviselő úr, parancsoljon! 
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Hozzászólások és határozathozatalok  

DR. VARGA LÁSZLÓ (MSZP): Köszönöm szépen. Óvatos optimizmussal 
kérdezném, hogy akkor ez az állítás mind a két pontra vonatkozott-e vagy csak az 1-
esre. 

 
ELNÖK: Bocsánat, a támogatás? 
 
DR. VARGA LÁSZLÓ (MSZP): Igen. 
 
ELNÖK: Miután az egész eljárás a határozati házszabályi rendelkezések 46. § 

(1) bekezdés c) pontja alapján történik, azért lehetséges az előrehozott tárgyalás, mert 
az előterjesztő nem foglalt állást a részletes vitát lezáró módosító javaslatokról, tehát 
a Kulturális bizottság 17 pontos módosító javaslatáról nem foglalt állást. Az 
államtitkár asszony nyilatkozott a Törvényalkotási bizottság saját módosító 
javaslatairól; és ebben igaza van képviselőtársamnak, és jogos a felvetés, nem 
nyilatkozott arról, hogy az 1., 2. vagy mindkét törvényalkotási bizottsági saját 
módosítót támogatja-e. Úgyhogy visszaadom a szót államtitkár asszonynak, és 
köszönöm az észrevételt. (Dr. Sávolt-Szabó Tünde mikrofonja nem működik.) Ha a 
technika is úgy akarja, és államtitkár asszonynak vissza tudjuk adni a szót, akkor 
próbáljuk ezt megtenni. A két mikrofon egyikére sem vagyunk hivatottak? (A 
meghívottak asztalán található mikrofonok egyike sem működik. - Rövid technikai 
szünet.)  

Annak érdekében, hogy a vita mehessen, majd én felhangosítom államtitkár 
asszony szavait. Tehát van a Törvényalkotási bizottság 1. és 2. hivatkozási számú 
módosítja. Melyiket támogatja, államtitkár asszony? (Dr. Sávolt-Szabó Tünde: Az 1. 
számút.) Az 1. számút támogatja. Akkor a vita folytatható. Tehát a kormány 
támogatását élvezi az 1. hivatkozási számú módosító. Ezek szerint a 2. hivatkozási 
számú nem. Van-e hozzászólási szándék? (Jelzésre:) Szilágyi képviselő úr kíván 
hozzászólni, de ezt a technika ördöge nem akarja engedni. (A teremben a hangosító 
berendezés nem működik. - Szilágyi György: Alapvetően nem működik a rendszer.) 
Bár Szilágyi képviselő úr azok közé tartozik, akit mikrofon nélkül is hallanánk… Nem 
tudok szót adni sajnos. (Gőgös Zoltán az elnök mikrofonjára mutatva: Ott valami 
van! - A hangosítási rendszer ismét működik.) Helyreállt a rend. Köszönöm szépen. 
Szilágyi György képviselő úr, parancsoljon!  

 
SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. A módosító 

javaslatokkal kapcsolatban - ugye az általános vitánál már elmondtuk a 
véleményünket a törvénnyel kapcsolatban, azt is kifejeztük, hogy támogatni fogjuk a 
sportról szóló törvény módosítását, hiszen ez teljes mértékben megegyezik a 2012-es 
álláspontunkkal, amikor viszont nem támogattuk azt, hogy változtatások legyenek, 
amit most visszacsinálunk, tehát azt nem szeretném még egyszer elmondani -: 
támogatni fogjuk a módosító javaslatokat.  

Annyit fűznék hozzá az MSZP-frakció által benyújtott módosító javaslatokhoz, 
hogy tudom, hogy most nem volt rá lehetőség, de mi kiszélesítenénk az 
összeférhetetlenséget a sportegyesületekre is, természetesen. Mivel ez most nem volt 
megnyitva, ezért javasolni szeretném képviselőtársaimnak azt a Jobbik által régóta 
hangoztatott elvet, hogy a magyar sportpolitikából, a magyar sportból vonuljanak ki a 
politikusok, mind a sportági szakszövetségek éléről, mind az egyesületek éléről, 
hiszen ez csak jót tenne a magyar sportnak. Véleményünk szerint óriási változásokat 
hozna, ha az egyesületek és a sportszövetségek élén nem politikusok ülnének, nem ők 
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határoznák meg ezt az egészet. Hiszen a jelenlegi állapotban azt látjuk, hogy a 
kormány nagyon sok pénzt költ a magyar sportra - ez elvitathatatlan -, új stadionok 
épülnek, csak éppen ezzel, hogy a politika ilyen nagy mértékben jelen van a magyar 
sportéletben, pont szétverik az egész magyar sportot, szétverik az egész magyar sport 
szellemiségét, és olyan patinás egyesületeket szüntetnek meg és vesztik el a 
mibenlétüket ezek az egyesületek, amelyek nem ezt érdemlik. De majd remélhetőleg 
változni fog a politikai rendszer Magyarországon, és a diktatúrából át fogunk lépni 
egy demokrácia felé, ami a sportra is jó hatással lesz. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Anélkül, hogy a nyilvánvaló provokációnak felülnék, megadom a szót 

Varga László képviselő úrnak, parancsoljon! 
 
DR. VARGA LÁSZLÓ (MSZP): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Az óvatos 

optimizmusom végül is nem jött be, tehát ha jól értem, akkor az első felét a 
módosítóknak, úgymond a kormánypárti módosítókat, amelyek alapvetően 
nyelvhelyességi és kodifikációs hibákat orvosolnak, támogatja az államtitkár asszony, 
és a bizottság MSZP-s tagjai által benyújtottakat pedig nem. Ezt sajnálom egyébként, 
mert én is úgy ítélem meg, ahogy Szilágyi képviselő úr mondta, hogy visszamegyünk 
egy 5 évvel ezelőtti helyzethez, alapvetően, ami már akkor problémás volt mint irány, 
tehát a MOB alá rendelése, ilyen módon egycsatornássá tétele a 
sportfinanszírozásnak.  

Ezt részben orvosolja csak a javaslat, és azt szerettük volna módosító 
javaslatainkkal elérni, hogy ennél bátrabb legyen a javaslat, és pontosítson, javítson ki 
olyan problémákat a sportélet tekintetében, amelyek szintén problémát jelentenek.  

Itt az összeférhetetlenségekre is gondolok, és utalnék a Szilágyi képviselő úr 
által elmondottakra. Valóban én is szeretném, hogy továbblépjünk ebben a 
kérdésben. Úgy ítéltük meg, hogy ha ilyen módon adjuk be a módosítót, az nem lesz 
házszabályszerű. Tehát most ebben a konkrét helyzetben kicsit optimistán 
reménykedtünk abban, hogy talán legalább ezt elfogadja a kormánytöbbség, de úgy 
látom, erre sincs lehetőség. 

Összességében: lefolyt ennek a javaslatnak a vitája az Országgyűlésben, nagyon 
sok minden elhangzott, ennek megfelelő módosításokat nyújtottunk be. Arra kérem 
önöket, hogy támogassák a módosító javaslatainkat azért, hogy a Ház tudjon ezekről 
dönteni; mindenképpen a törvényjavaslat irányát figyelembe véve nyújtottuk ezeket 
be, és azt gondolom, hogy a sportélet érdekében. Tehát arra kérem önöket, hogy ne 
csak a kormánypárti javaslatokat, hanem az MSZP-s javaslatokat is támogassák. 
Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Balla György alelnök úr, parancsoljon! 
 
BALLA GYÖRGY (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen. Csak egy 

tényt szeretnék rögzíteni, mert lehet, hogy félreérthette bárki Szilágyi képviselő úr 
hozzászólását. A hozzászólás nagyjából arról szólt, hogy elmondta, hogy kik ne 
lehessenek a MOB vagy sportági szakszövetségek vezetői, „a kormány ezzel szétveri a 
sportot” című mondat keretén belül. Csak arra az apró tényre szeretném fölhívni 
mindenki figyelmét, hogy ezeknek a szakszövetségeknek és a MOB-nak a vezetőit nem 
a kormány nevezi ki, hanem azok az emberek, akik egyébként az adott sportban 
dolgoznak, ott delegálási joggal bírnak, ezek az emberek választják. Ha a kormány 
nevezné ki - Varga képviselő úr most jót mosolyog -, akkor nem biztos, hogy Baráth 
Etele lenne egyébként a Magyar Kajak-Kenu Szövetség elnöke. De hála istennek nem 
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a kormány nevezi ki (Zaj, közbeszólások.), hanem azok az emberek, akik a sportban 
élnek, abban a sportágban dolgoznak, azok az emberek választják.  

 
ELNÖK: Szilágyi György képviselő urat ez újabb felszólalásra indította. 

Parancsoljon! 
 
SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Köszönöm szépen. Balla Képviselő Úr! Nem 

szeretnék tényleg belemenni a személyeskedésbe, de mielőtt felszólal, legyen már oly 
kedves, egy kicsit tájékozódjon. Ne csináljon semmi mást, csak nézze meg a Birkózó 
Szövetség legújabb választását! Nézze meg, hogy azt az embert, aki világ-, Európa- és 
olimpiai bajnok, akit Mr. Tusnak hívnak, aki mind emberileg, mind a 
sportpályafutását tekintve nagyon sokat tett a magyar birkózásért, aki több mint 20 
éven keresztül benne volt a Birkózó Szövetség elnökségében és elnökként is vezette, 
önök azért, hogy Németh Szilárdot odaültessék a nulla birkózómúltjával, hogy 
csinálták ki, hogy szavaztak, hogy mentek oda a polgármesterek szavazni irányítottan! 
Ne mondjon már ilyeneket, képviselő úr! Nézze meg, hogy maguk miket csináltak! És 
utána, amikor megtörtént a szavazás, az önök politikusa, Németh Szilárd erre az 
emberre - aki még egyszer mondom, olimpiai, világ- és Európa-bajnok, aki az első 
világbajnokságát úgy nyerte, hogy mindenkit tussal vert, akit ebben az országában 
mindenki elismer - 5 percre rá fölküldte a biztonsági embereket, hogy azonnal hagyja 
el az irodáját! Szégyen és gyalázat! Ha nem tudja ezeket a dolgokat, akkor ne szóljon 
hozzá! 

 
ELNÖK: Azon gondolkodom, hogy most már sokadszor merül ez föl, hogy 

eddig a bizottságban egy bizonyos szintet és stílust még tartottunk, és ez a 
személyeskedésben is korlátokat jelentett. Természetesen megakadályozni… (Szilágyi 
György közbeszól.) Megadom a szót a képviselő úrnak, ha akarja, de ne beszéljen 
közbe, amikor beszélek!  

Tehát ezt én megakadályozni nem tudom, hogy ne így legyen, de nagyon 
örülnék, ha fenn tudnánk tartani azt az eddigi normális rendet, hogy minimális 
tisztelettel beszélünk egymással, és örülnék, ha ebben Szilágyi képviselő úr is partner 
lenne, mert amit ő elmondott, az a történet egyik fele. A történetnek van egyébként 
másik fele is, de nem biztos, hogy azt itt kell megvitatni, és biztos, hogy nem ebben a 
stílusban kell megvitatni. Varga képviselő úr kért szót, parancsoljon! 

 
DR. VARGA LÁSZLÓ (MSZP): Köszönöm szépen. Én azért alapvetően 

egyetértek Szilágyi Györggyel - ezt hadd mondjam el - ebben a konkrét kérdésben. 
Egyébként azt gondolom, hogy Balla Györgynek kellett volna ebben a kérdésben 
tájékozódnia, vagy ha tudta konkrétan, hogy mi van ebben az ügyben, akkor 
nyilvánvalóan próbált olyan színben feltüntetni egy helyzetet, ami számára kedvező. 

Nyilván botrány, ami a Birkózó Szövetségben történt, és egyébként több más 
szövetségben is történt hasonló, meg kluboknál. Konkrétan az olimpiai szereplés 
okozza azt, hogy erről az egész előterjesztésről beszélünk. Bulvárhírek szóltak arról, 
hogy egyébként Orbán Viktor maga elégedetlen ehhez a helyzettel, konfliktusa van 
Borkai Zsolttal. Erről szól ez a történet. 

Én azt mondom, hogy az, amit önök a szakszövetségek kapcsán csinálnak, nem 
szerencsés, az a sportéletnek valóban az elfoglalása. És csak annyit állapítanék meg 
ebből - mert megjegyzem, hogy a vitának olyan értelemben nem sok értelme van, és 
semmiféle befolyással nem lesz az önök véleményére vagy szavazási magatartására, 
tehát nincsenek illúzióim, de azt megállapítanám -, hogy vannak formális 
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nyomásgyakorlási eszközök a kormánypártok, illetve a kormány kezében, meg vannak 
informálisak is. És tipikusan ilyet mutatott be Szilágyi képviselőtársam, egy ilyen 
informális nyomásgyakorlás révén odakerült Németh Szilárd, a Fidesz alelnöke, 
ahova, ráadásul úgy, hogy ezt sportszakmailag nem sok minden indokolta. 

Na, ebből elég, ezért részben egy összeférhetetlenséget behoz a javaslatunk, 
ami ezt a kérdést rendezné, és egyébként ebben a kérdésben nyilván bátrabbnak kell 
lenni, és később még szélesebb körben kell összeférhetetlenségi szabályokat behozni, 
csak ez most nem lett volna házszabályszerű, ezt még egyszer megerősíteném. 
Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Hende alelnök úr, parancsoljon! 
 
HENDE CSABA (Fidesz), a bizottság alelnöke: Elolvastam az MSZP módosító 

javaslatát, és súlyos alkotmányos aggályok merülnek fel ezzel kapcsolatban, hiszen az 
egyesülési jog alapján működő sportszervezetekben a passzív választójogot teljesen 
önkényes módon a közéletben - nem a sport terén, hanem a közéletben - betöltött 
funkcióra tekintettel nem egyszerűen korlátozza, hanem egyenesen megtiltja. Ez 
súlyos alapjogi kérdéseket is felvet. Javaslom, hogy e tekintetben is vizsgálják meg a 
saját álláspontjukat. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Szilágyi György képviselő úr, parancsoljon! 
 
SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Hende képviselő úr, amikor megtiltjuk az 

országgyűlési képviselőknek, hogy például a saját foglalkozásukat gyakorolják - és 
ebben egyébként nagyon sok esetben hátrányos helyzetbe kerül egy országgyűlési 
képviselő, mert jelzem, vannak olyan foglalkozások, amelyeket nem elég csak 
megtanulni az iskolában, hanem folyamatosan gyakorolni kell ahhoz, hogy fejlődjön 
és mindig benne legyen az ember -, akkor jogosan elvárható lenne, hogy az ilyen 
típusú szerepvállalásnál is összeférhetetlenség legyen. Hiszen ma a sportban sajnos, 
és ez nemcsak önökhöz kötődik, az elmúlt 26 évben, így is mondhatjuk, a sportban 
sajnos mindig az határozta meg, hogy egy-egy sportszövetség, egy-egy szakági 
sportszövetség vagy akár egyesület hogyan fejlődik, hogy mennyire állt közel a 
politikához. Mi azt mondjuk, hogy nem ez kellene, hogy meghatározza, hanem az 
kellene, hogy meghatározza, hogy milyen sportstratégia szerint kívánjuk támogatni az 
adott sportágakat; milyen eredményeket érnek el; milyen fejlesztéseket kívánunk ott 
végrehajtani, és ez határozza meg azt, hogy a kormány vagy az adott politika milyen 
közpénzekkel és milyen mértékben támogatja, és ne az, hogy ki a vezetője az adott 
szakági sportszövetségnek vagy az adott egyesületnek. 

Tehát mi úgy gondoljuk, hogy ha a foglalkozásnál meghatározhatunk 
összeférhetetlenségeket, akkor ebben az esetben, amikor elvileg társadalmi munkáról 
lenne szó - ezt megint elvileg mondom, mert nem mindig van így, de ha elvileg 
társadalmi munkáról van szó -, akkor itt is összeférhetetlenséget meg kellene 
határozni. Én azt tartanám, és a Jobbik Magyarországért Mozgalom azt tartaná 
ildomosnak, ha a jövőben Magyarországon a sportba fektetett közpénzeket nem az 
határozná meg, hogy éppen az adott szövetségnek ki az elnöke és ki nem. És ha már 
itt elhangzott Baráth Etele neve: én úgy gondolom, hogy ő például egy olyan munkát 
végez, ami már megkérdőjelezhetetlen az eredményei alapján is és minden más 
alapján. (Dr. Hende Csaba: Ő is képviselő volt. - Balla György: Miniszter is volt.)  

Sőt, azt is elmondtam az általános vitánál - képviselő úrnak mondom, és csak 
azért mondom most el, mert ő nem volt ott -, hogy szerintem Magyarországon melyik 
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sportszövetség, szakági sportszövetség működik a legjobban jelen pillanatban. Azt is 
elmondtam, hogy én a szakági sportszövetség elnökéről igazából nem mondanám, 
hogy a szívem csücske, ha az emberi dolgait nézném, csak a sportrészében elért 
eredményét, és elmondtam ott államtitkár asszonynak, hogy véleményem szerint ez 
az Úszó Szövetség ma Magyarországon. Mert egy szakági sportszövetségnek három 
lényeges dolgot, kritériumot kellene teljesítenie. Az egyik az, hogy milyen 
eredményeket ér el, milyen nemzetközi versenyeket tud Magyarországra hozni, és az 
adott nemzetközi sportszövetségben milyen hatalommal, milyen érdekérvényesítő 
szereppel rendelkezik. És az Úszó Szövetség, amelyik eredményeket ér el, amelyik 
nemzetközi versenyeket tud Magyarországra hozni, és amelyik a Nemzetközi 
Úszószövetségben egy elég erőteljes képviseletet jelent Magyarországnak, szerintem ő 
teljesíti ezeket a kritériumokat. 

Azt szeretném, hogy Magyarországon az összes sportági szakszövetség így 
működjön, minél erősebbek legyünk, mert akkor elkerülhetőek lennének egyébként 
az olyan esetek; ha megnézzük a legutóbbi olimpiát, ne gondolják azt, hogy véletlen, 
hogy a magyar birkózóknak ennyi mérkőzését csalták el. Mert kiderült, hogy igenis 
elcsalták ezeket a mérkőzéseket. Ennek igenis köze van a magyarországi 
eseményekhez és a magyarországi történésekhez. Ezeket figyelembe kellene venni, 
figyelni kellene a sportdiplomáciára, figyelni kellene a sportági szakszövetségek 
helyzetére, és még egyszer mondom: szerintem elfogadható az, hogy 
összeférhetetlenség legyen ezen a téren is. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Miután további felszólalási szándékot nem látok, 

ezért államtitkár asszonynak adom meg válaszadásra a szót. 
 
DR. SÁVOLT-SZABÓ TÜNDE államtitkár (Emberi Erőforrások 

Minisztériuma): Köszönöm szépen. Ahogy hallottuk, az 1. számú módosító javaslatot 
a kormány támogatja. A 2. számú módosító javaslattal kapcsolatban, amiről szó volt: 
az állami vezetőkre vonatkozó összeférhetetlenségi szabályokat több törvény is 
jelenleg tartalmazza és szabályozza, így a 2010. évi XLIII. törvény, a ’12. évi XXXVI. 
törvény és a hatályos sporttörvény is, ezért a kormány a módosító javaslatot nem 
támogatta. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Az MSZP-frakció által benyújtott módosító 

javaslat kormányzati nem támogatásának az indokolását mondta most el államtitkár 
asszony, ha jól értem. (Jelzésre:) Igen. Köszönöm szépen. 

Akkor először a háttéranyagban szereplő kulturális bizottsági módosító 
javaslatokról kell döntenünk azzal, hogy a Törvényalkotási bizottság 1. hivatkozási 
számú módosító javaslatának 1. pontja kizárja a Kulturális bizottság módosító 
javaslatai közül a 15. pont elfogadását, ezért a 15. pontról szavazunk először. Kérem 
képviselőtársaimat, hogy most szavazzanak! (Szavazás.)  

A bizottság 7 igen szavazattal, 22 nem ellenében, 4 tartózkodás mellett a 15. 
pontban foglalt kulturális bizottsági módosító javaslatot nem támogatta. 

Most a többi kulturális bizottsági módosító javaslatról szavazunk. Kérem 
képviselőtársaimat, hogy szavazzanak! (Szavazás.)  

Megállapítom, hogy a Kulturális bizottság további módosító javaslatait a 
bizottság 30 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 4 tartózkodás mellett támogatta. 

Most a Törvényalkotási bizottság 1. hivatkozási számú kormánypárti módosító 
javaslatától kell döntenünk. Ezt a kormány támogatja. Kérem képviselőtársaimat, 
hogy szavazzanak! (Szavazás.)  
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Megállapítom, hogy a bizottság az 1. hivatkozási számú TAB-módosító 
javaslatot 27 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 5 tartózkodás mellett támogatta. 

Most a 2. hivatkozási számú, kormány által nem támogatott, MSZP-frakció 
által benyújtott módosító javaslatról kell döntenünk. Kérem képviselőtársaimat, hogy 
szavazzanak! (Szavazás.) Megállapítom, hogy a bizottság a módosító javaslatot 
11 igen szavazattal, 23 nem ellenében, tartózkodás nélkül nem támogatta. 

Most az összegző jelentésről és az összegző módosító javaslatról kell 
döntenünk. Kérem képviselőtársaimat, hogy szavazzanak! A kormány támogatja a 
javaslatot. (Szavazás.)  

Megállapítom, hogy az összegző módosító javaslatot és jelentést a bizottság 29 
igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 5 tartózkodás mellett támogatta. 

Bizottsági előadónak Galambos képviselőtársunkat javaslom. Kérem, hogy 
kézfelemeléssel szavazzunk! (Szavazás.) Köszönöm.  

Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag Galambos képviselő urat kijelölte 
bizottsági előadónak. 

Nem volt ellenszavazat, ezért a kisebbségi előadónál bizonytalan vagyok. (Dr. 
Bárándy Gergely: Tartózkodásnál is szoktunk.) Oké, volt tartózkodás, elfogadom az 
észrevételt. Ki kíván kisebbségi előadó lenni? (Jelzésre:) Köszönöm, tehát 
tartózkodásnál is lehet, de az ellenzék nem kíván élni ezzel a lehetőséggel. 

Döntés a napirendi pontok cseréjéről 

Még annyi technikai kérése volt államtitkár asszonynak - és kérdezem, hogy a 
bizottság ehhez hozzájárul-e, ha egyhangúlag hozzájárul, akkor ezt megtehetjük -, 
hogy miután ő képviseli a kormányt a magyar haditengerészetről szóló határozati 
javaslat kapcsán, azt előrehozhatjuk-e most a következő pontnak. Valószínűleg 
nagyon véres viták nem lesznek. Kérem, szavazzunk erről, hogy ezt a módosító 
javaslatot mindenki támogatja-e, kézfelemeléssel! Napirendcserére teszek javaslatot. 
(Szavazás.) Köszönöm szépen. 

A magyar haditengerészek és a hősi halált halt magyar 
haditengerészek emléknapjáról szóló H/11348. számú határozati 
javaslat  
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján) 

Akkor az 5. napirendi pont, a magyar haditengerészek és a hősi halált halt 
magyar haditengerészek emléknapjáról szóló határozati javaslat vitája következik. 
Mondhatnánk, hogy a hősi halált halt és a nem hősi halált halt haditengerészek 
emléknapjáról szóló javaslat, amelyet Rubovszky György és Vejkey Imre 
képviselőtársaink terjesztettek elő H/11348. számon. Először az előterjesztőnek adom 
meg a szót. Elnök úr, parancsoljon! 

 
DR. RUBOVSZKY GYÖRGY (KDNP) előterjesztő: Tisztelettel, mi a módosító 

indítványokat, valamennyit támogatjuk. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A Honvédelmi és rendészeti bizottság 5 pontos 

módosító javaslatát az előterjesztő támogatja. Van-e hozzászólási szándék? (Nincs 
jelzés.) Miután ilyet nem látok, ezért megkérdezem a kormányt, hogy támogatja-e a 
bizottság módosító javaslatait. 

 
DR. SÁVOLT-SZABÓ TÜNDE államtitkár (Emberi Erőforrások 

Minisztériuma): Igen, a kormány a módosító javaslatot támogatja. 
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Határozathozatalok 

ELNÖK: A kormány támogatja a módosító javaslatokat. Hozzászólási 
szándékot továbbra sem látok, ezért a vitát lezárom. Most először a háttéranyagban 
szereplő módosító javaslatokról kell döntsünk. Kérem képviselőtársaimat, hogy most 
szavazzanak! (Szavazás.) Megállapítom, hogy a bizottság 34 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a módosító javaslatot támogatta. 

Most az összegző jelentés és összegző módosító javaslat elfogadásáról kell 
döntenünk. Kérem képviselőtársaimat, hogy most szavazzanak! (Szavazás.) 
Megállapítom, hogy a bizottság az összegző jelentést és az összegző módosító 
javaslatot 35 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta. 

Bizottsági előadónak javaslom Vas Imre képviselő urat. (Szavazás.) 
Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag őt bizottsági előadónak kijelölte. 

Ezzel a napirendi pont végére értünk, az ülés vezetését átadom Balla alelnök 
úrnak. 

 
(Az ülés vezetését Balla György, a bizottság alelnöke veszi át.) 

 

Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény, valamint a 
Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalról szóló 2013. 
évi XXII. törvény módosításáról szóló T/11762. számú 
törvényjavaslat   
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján) 

BALLA GYÖRGY (Fidesz), a bizottság alelnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Köszönöm szépen. Tisztelt Képviselőtársaim! Rátérhetünk a T/11762. számú, az 
elektronikus hírközlésről szóló törvény vitájára. Köszöntöm Csepreghy Nándor 
államtitkár urat. Az államtitkár úré a szó. 

 
CSEPREGHY NÁNDOR államtitkár (Miniszterelnökség): Tisztelt Elnök Úr! A 

TAB-módosító 4. pontjának a visszavonását kéri a kormány, és ha megengedi, most 
egypár tartalmi hozzáfűznivalóm is lenne a törvényjavaslathoz. Szabad most? 

 
ELNÖK: Tessék! 
 
CSEPREGHY NÁNDOR államtitkár (Miniszterelnökség): Köszönöm szépen. A 

múlt hét folyamán lefolytattunk egy ötpárti egyeztetést, ahol lényegében az összes 
jelen lévő párt megfogalmazta aggályait a törvényjavaslattal kapcsolatban.  

Itt szeretném jelezni, hogy egy olyan törvényjavaslatról beszélünk, amely egy 
2013 óta tartó kötelezettségszegési eljárásnak a végére tehet pontot. Az összes 
módosító javaslat, amely a pártok részéről érkezett, mind beépítésre került a kormány 
által módosított jelenlegi előterjesztésbe. Az MSZP-nek Józsa képviselő úron 
keresztül technikai módosító javaslatai voltak, ezek átvezetésre kerültek.  

A Jobbiknak két kérése volt, bocsánat, három. Az egyik az volt, hogy miként 
számoltatható be az új szankcionálási jogkörrel felruházott intézmények bármelyike 
az országgyűlési képviselők által. Ezek mind olyan intézmények, amelyek az 
Országgyűlés felügyelete alatt állnak, és amelyek működésébe bármelyik 
országgyűlési képviselőnek teljes körű betekintési joga van. Megfogalmazódtak 
aggályok a Jobbik részéről abban a tekintetben, hogy amennyiben az állam az 
adatszolgáltatási kötelezettségének nem eleget tevő közműszolgáltatókat 
szankcionálja, akkor az nem kerül áthárításra a fogyasztókra; ez a törvényjavaslatba 
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szövegszerűen is beépítésre került. Majd annak ellenére, hogy ezeket a javaslatokat 
mind átvettük, Kepli képviselő úr egy nagyon szép hangvételű levelet küldött nekem, 
amelyben azért jelezte, hogy ennek ellenére sem támogatja a Jobbik a módosítást. Az 
LMP-nek pedig érdemi hozzászólása nem volt. 

Szeretném itt felhívni a bizottság tagjainak és a pártok figyelmét, hogy 
amennyiben ez a módosítás nem megy át a parlamenten, akkor annak a 
kötelezettségszegési eljárásnak az országra nézve pénzügyi következményei vannak. A 
Jobbiktól azt szeretnénk kérni, hogy ebben az ügyben fontolja meg az álláspontját, 
lényegében minden olyan kérdést, ezt a három kérdést, amit említettem, a korábbi 
törvények, illetve ez a törvénymódosítási javaslat kezeli. Tehát arról beszélünk, hogy 
egy kötelezettségszegési eljárást meg tudunk-e szüntetni vagy annak fenntartjuk a 
létét. Köszönöm szépen, elnök úr. 

Hozzászólások és határozathozatalok 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Hozzászólási szándék van? (Jelzésre:) Bárándy 
alelnök úr! 

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

elnök úr. Tulajdonképpen csak ügyrendben a szavazáshoz szeretnék annyit kérni, 
hogy a TAB 1. számú módosító javaslatából külön szavazásra kérném ki a 2. pontot. 
Ennyi lenne a hozzászólás. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Tehát ha jól értettem, akkor az államtitkár úr első 

javaslata az volt, hogy a TAB saját módosítójának 4. pontját vonjuk vissza, lévén 
duplikáció szerepel, tehát erről értelmetlen lenne szavazni; ezt meg is tettük. 

Arról kellene még tájékoztatás, hogy a háttéranyag 1. és 2. pontjával mit 
tegyünk, amennyiben az államtitkár úr támogatja a TAB 1. pontját. 

 
CSEPREGHY NÁNDOR államtitkár (Miniszterelnökség): A kormány az 1. és 2. 

pontot nem támogatja, a 3. pontot támogatja. 
 
ELNÖK: Jó, köszönöm szépen. Ez értelemszerűen azért volt fontos, mert a 

TAB saját módosítója felülírja a korábban támogatott módosító javaslatot. 
Egy szóbeli kiegészítést kell még megtennem, ami szintén a 4. § módosítására 

vonatkozik. Ennek csak annyi az oka, hogy a koherencia érdekében kell megtenni, 
mert a MEKH-törvény nem tartalmazza az „e-közmű” kifejezést, ezért nem a 
rövidítést kell használni a törvényjavaslatban, illetve a módosító javaslatban, hanem a 
teljes nevet, pontosan mondom, az „egységes elektronikus közműnyilvántartás”-t. Ez 
a pontos kifejezés az „e-közmű” helyett. 

Ennek tudatában szeretném (Jelzésre:) majd Bárándy alelnök úr hozzászólása 
után kérni a szavazást. 

 
DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Csak hogy jól 

értsem, államtitkár úr - ez most nekem újdonság -: akkor az 1. és 2. pontot a TAB-
módosítóból nem támogatják? Ezt jól értem? (Jelzésre:) Ja, a háttéranyagból! Jó, 
akkor nincs kérdésem. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Akkor nekiállhatunk a szavazásnak. Először is az általam elmondott 

szóbeli javaslatról kell a bizottságnak állást foglalni. Kérem, aki támogatja, az 
szavazni szíveskedjen! Nyilván az is, aki nem, csak máshogy. (Szavazás.)  
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A bizottság 24 igen szavazattal, 5 tartózkodás mellett a javaslatot elfogadta. Ez 
a javaslat szól pontosan arról, hogy ne az „e-közmű” kifejezés, hanem az „egységes 
elektronikus közműnyilvántartás” kifejezés szerepeljen.  

A háttéranyag 1. és 2. pontjáról kell döntenünk, amelyeket az előterjesztő nem 
támogat, mert a TAB javaslata kizárja, tehát ez nem egy támogatott javaslat. 
(Szavazás.)  

A bizottság igen szavazat nélkül, 28 nem ellenében, 6 tartózkodás mellett a 
javaslatot elutasította. 

A háttéranyagnak van még egy 3. pontja, amelyet az előterjesztő támogat, most 
erről fogunk szavazni. (Szavazás.)  

A bizottság 23 igen szavazattal, 5 nem ellenében, 5 tartózkodás mellett a 
javaslatot elfogadta. 

Az 1. hivatkozási számú TAB saját módosító javaslatról kell döntenünk, ahol 
külön szavazást kért a Magyar Szocialista Párt a 2. pontról. Most ezt teszem fel 
szavazásra elsőként, ez támogatott javaslat. (Szavazás.)  

A bizottság 33 igen szavazattal a javaslatot egyhangúlag elfogadta.  
Most az 1. hivatkozású számú, támogatott TAB-javaslatról döntünk a 2. pont 

kivételével, mert arról az előbb szavaztunk. (Jelzésre:) Az 1. és 3. pontjáról, a 4. pont 
pedig értelemszerűen visszavonásra került. (Szavazás.)  

A bizottság 21 igen szavazattal, 4 nem ellenében, 5 tartózkodás mellett a 
javaslatot elfogadta. 

Egy feladatunk maradt: az összegző jelentésről és az összegző módosító 
javaslatról kell dönteni, amely értelemszerűen támogatott. (Szavazás.)  

Megállapítom, hogy a bizottság 23 igen szavazattal, 5 nem ellenében és 5 
tartózkodás mellett a javaslatot elfogadta. 

A bizottság többségi véleménye előadójának Galambos Dénes 
képviselőtársunkat javaslom. (Szavazás.) A bizottság egyhangúlag elfogadta. 
Kisebbségi előadót nem kívánnak az ellenzéki pártok állítani. 

(Jelzésre:) Bocsánat! Az előbb rossz információt kaptam, ennél a napirendi 
pontnál nem Galambos Dénes, hanem Vas Imre lenne a bizottság előadója. 
(Derültség.) Kérném a bizottság tagjait, hogy ezt az apró korrekciót ejtsük meg. 
(Szavazás.) Köszönöm szépen, a bizottság láthatóan egyhangúlag támogatta.  

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi 
LXXVIII. törvény módosításáról szóló T/12365. számú 
törvényjavaslat  
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján) 

Áttérünk a T/12365. számú, az épített környezet alakításáról és védelméről 
szóló törvény módosítására. A kormányt továbbra is Csepreghy Nándor államtitkár úr 
képviseli. Államtitkár úr!  

 
CSEPREGHY NÁNDOR államtitkár (Miniszterelnökség): Tisztelt Elnök Úr! A 

TAB-háttéranyag valamennyi pontja és a bizottsági módosító is támogatott a 
kormány részéről. 

Hozzászólások és határozathozatalok 

ELNÖK: Köszönöm szépen, ez mindenképpen megkönnyíti a szavazást. A 
bizottság tagjaié a szó. (Jelzésre:) Gőgös képviselő úr! 

 
GŐGÖS ZOLTÁN (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Egy rövid kérdésem 

lenne az államtitkár úrhoz: mi baj van a szabványokkal? Én 45 éve vagyok gépész, és a 
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hatos csavar mindig hatos csavar, azért nem értem, hogy most miért kell ahelyett 
más. Lehet, hogy nagyon naiv vagyok, elnézést kérek, de minekünk a szakmánkban ez 
volt az alfa meg az ómega, hogy az szabvány, helyette ugyanolyan, és akkor nem 
vitatkoztunk, most meg elnevezik… (Dr. Répássy Róbert: Nem lehet, hogy az szovjet, 
ez meg európai uniós?) Most lehet, hogy ez még az orosz beütés, ahogy hallom, de ez 
a világon mindenhol szabvány, uraim. Nem értem ezt, hogy egyáltalán most miért kell 
ennek a helyére irányelvet írni. Mi az, hogy irányelv? Valami vagy ilyen, vagy nem 
ilyen. Nem tudom, államtitkár úr, erre mit mond, de nem igazán értjük ezt az egészet.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Egyéb kérdés államtitkár úrhoz? (Senki sem 

jelentkezik.) Nincs. Megadom a szót államtitkár úrnak válaszadásra.  
 
CSEPREGHY NÁNDOR államtitkár (Miniszterelnökség): Köszönöm szépen, 

elnök úr. Tisztelt Képviselő Úr! Nem tudom, emlékszik-e rá, olyan másfél évvel 
ezelőtt volt az a vita, amikor talán a Bács-Kiskun Megyei Építész Kamara meghívására 
Lázár miniszter úr részt vett egy fórumon - lehet, hogy a megye nem pontos, ezért a 
jegyzőkönyvtől elnézést kérek -, ahol szóba került az, hogy Magyarországon például a 
kéményépítéshez milyen típusú kistéglákat lehet használni, és kiderült, hogy 
konkrétan egy iparági lobbi áll mögötte, hogy amúgy hasonló adottságokkal 
rendelkező más téglák, amelyeket más szereplők gyártanak, nem kerülnek ebbe a 
körbe. Ezért a kormány az építésügyi kérdéskör szabályozásában szeretné újranyitni a 
teljes szabálydefiniálást, és valóban az adott termékek paramétereit szabná meg, nem 
pedig egy-egy szereplő prioritását adná meg aszerint, hogy melyik iparági szereplő 
hogyan, miként tud lobbizni a szabványosítás során.  

Tehát egy irányelvet szeretnénk szabni, ami az egész szabványosítási 
folyamatot nyitja újra, és valóban az építés során használandó eszközök műszaki 
paramétereit veszi napirendre, ahol az egyenértékűséget nem egy-egy szereplőre 
szűkítve, hanem a termék minőségére értelmezve fogja alkalmazni a jövőben. Ez 
konkrétan az iparági lobbi megakadályozása ellen szóló kormányzati intézkedés. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Számomra ebből az is kiderült, hogy a 6-os csavar 

ezután is 6-os csavar marad. Gőgös képviselő úré a szó. 
 
GŐGÖS ZOLTÁN (MSZP): Köszönöm, és nem akarok időt húzni, csak én a 6-

os csavart azért mondtam példának, mert azt lehet, hogy jobban értik.  
 
ELNÖK: Az 5-öst jobban értettük volna! (Derültség.) 
 
GŐGÖS ZOLTÁN (MSZP): De most azt nem értem, hogy akkor miért nem 

kéménytéglaszabványt csinálunk, amit nem tud egy iparági lobbi átírni, annak 
mindenki megfelel. Tehát én magát a fogalmat nem értem, hogy mitől jobb egy 
irányelv, ahol le van írva, hogy mik a paraméterek, mint az, hogy az szabvány. Ha 
valami valaminek megfelel, az megfelel, az mindegy, hogy egy lobbi azt mondja, hogy 
nem felel meg, akkor is megfelel, az a hatóságokon múlik, hogy elfogadják-e vagy 
sem. Tehát ezért nem értem, hogy most mi a baj. De szerintem más se. Tudom én, 
hogy járnak időnként fórumokra, de akkor meg lehet, hogy pont egy másik lobbi 
érdeke, hogy ez így legyen, most ezért nem értem. A világon mindenhol így van, 
szerintem.  

 
ELNÖK: Államtitkár Úr! 
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CSEPREGHY NÁNDOR államtitkár (Miniszterelnökség): Egy kiegészítés. 

Valóban a kéményépítéshez használandó kistégla kapcsán merült fel a kérdés, 
azonban nem csak ezt a kérdést érinti, ezért a teljes szabványosítási folyamat 
újranyitására ad a kormánynak lényegében feladatot a mostani döntés, ami 
értelemszerűen az építőipar egyéb szegmenseire is kiterjed. A szabványosítást nem 
helyettesíti, hanem a szabványok újragondolásában ad egy kormányzati feladatot ez a 
döntés.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Az arckifejezésekből ítélve nem látom 

áthidalhatónak a véleménykülönbséget, így aztán határozathozatalra kerül sor.  
A kormány támogatja a háttéranyag valamennyi pontját, amelyet a Gazdasági 

bizottság módosító javaslatai tartalmaznak. Kérem képviselőtársaimat, szavazzanak! 
(Szavazás.)  

Megállapítom, hogy 29 igen szavazattal, 5 nem ellenében, tartózkodás nélkül a 
javaslatot a bizottság elfogadta.  

Most az összegző jelentés és az összegző módosító javaslat elfogadásáról kell 
döntenünk, amely értelemszerűen támogatott. (Szavazás.)  

A bizottság 29 igen szavazattal, 4 nem ellenében, tartózkodás nélkül a 
javaslatot elfogadta.  

Eljött Galambos Dénes képviselő úr ideje, mert bizottsági előadónak őt 
javaslom. (Szilágyi György: Biztos?) Most biztos. Kisebbségi előadó Gőgös képviselő 
úr? (Gőgös Zoltán: Nem gondolom, mert attól nem lesz jobb. - Derültség.) 
Köszönöm szépen.  

A dohányzás visszaszorításával összefüggő egyes törvények 
módosításáról szóló T/12371. számú törvényjavaslat   
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján) 

Áttérünk a T/12371. számú, a dohányzás visszaszorításával összefüggő egyes 
törvények módosításáról szóló javaslatra, ahol a kormányt továbbra is Csepreghy 
államtitkár úr képviseli. Államtitkár úré a szó. 

 
CSEPREGHY NÁNDOR államtitkár (Miniszterelnökség): Köszönöm szépen. 

Elnök Úr! A kormány a TAB-háttéranyag valamennyi pontját és a TAB saját 
módosítóját is támogatja.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Dr. Lukács László György képviselő úré a szó.  

Hozzászólások és határozathozatalok 

DR. LUKÁCS LÁSZLÓ GYÖRGY (Jobbik): Köszönöm szépen a szót. Tisztelt 
Elnök Úr! Tisztelt Államtitkár Úr! Én csak azt szeretném megérdeklődni, hogy 
sikerült-e tanulmányozni azt a Royal College of Physicians-tanulmányt, azt a közel 
200 oldalas tanulmányt, amiben - úgy gondolom - bizonyíték alapú alátámasztása 
van annak, hogy amit a kormány cselekedni kíván, vagy amit elkezdett cselekedni az 
ősz folyamától kezdve az elektromos cigaretta ügyében, az gyakorlatilag itt a komplett 
népegészségügyi céllal teljesen ellentétesen halad; és végre egy olyan tanulmány, 
amire lehet építeni, hiszen eddig inkább csak álvélemények vagy egyéni 
meggyőződések voltak a vitában. Tehát azért az jól látszik, hogy ebben a 
tanulmányban tisztességesen le van írva, hogy nem a rászokást segíti elő az 
elektromos cigaretta, pontosabban a leszokást segíti, másrészről 95 százalékkal 
kevesebb egészségkárosító terméket tartalmaz. 
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Tehát összességében azt szeretném megkérdezni, hogy nem akar-e a kormány 
teljes egészében elállni ettől a törekvésétől, amit ősszel megindított az e-cigi ellen, és 
gyakorlatilag egy piaci szabályozással népegészségügyi köntösbe bújtatva kasztrálja 
ezt a piacot, és teljes egészében letarolja, megszünteti. Úgy gondolom, hogy az átadott 
tanulmány, másrészről az Eurobarométer felmérése is azt igazolja, hogy a kormány 
teljesen ellentétesen cselekszik ebben az ügyben azzal, ami elvárható lenne. Úgy 
gondolom, hogy a változásoknak inkább a fogyasztók lesznek az áldozatai, és 
ismételve magamat, ellentétes céllal cselekszik a kormány. Van-e valami álláspont-
elmozdulás ebben vagy nincs?  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Más kérdés? (Senki sem jelentkezik.) Államtitkár 

úré a szó. 
 
CSEPREGHY NÁNDOR államtitkár (Miniszterelnökség): Köszönöm szépen, 

elnök úr. Tisztelt Képviselő Úr! Ahogy azt a vita nyitó szakaszában Szávay képviselő 
úrral is megvitattam, arra tettem ígéretet - és ezt a kormány nevében tettem, és ez a 
kormány szándékát tükrözi -, hogy az illetékes minisztériumnak, az Emberi 
Erőforrások Minisztériumának fel kell állítania egy orvosokból, tudósokból álló 
grémiumot, amely nyilvános tudományos-szakmai vitára bocsátja ennek a kérdésnek 
a megítélését.  

Ebben van egy elég komoly érvanyag, amit önök átadtak a kormánynak a brit 
tanulmány formájában, és vannak ezzel szemben megfogalmazott szakmai javaslatok 
is. Én arra tettem ígéretet, hogy ezt a vitát le fogja folytatni megfelelő tudományos 
keretek között és teljesen nyilvánosan az Emberi Erőforrások Minisztériuma, és 
ennek a szakmai vitának a végén a kormány nyitott arra, hogy revideálja ezt az 
álláspontját. Ez egy következő lépés. Ebben a javaslatban konkrét utasításként vagy 
feladatszabásként szerepel az, hogy ezt a vitát szakmai keretek között le kell folytatni. 
Ebben vannak pró és kontra érvek, amelyek ismertek a kormány előtt is. Nem 
szeretne a kormány politikusként, én sem tudok ebben vitát eldönteni. A tanulmány 
áttekintésre került. Azt gondolom, nem az én álláspontom a kérdéses ebben az 
ügyben, hanem az, hogy valóban az a tudóstársadalom, amely politikai nézőponttól 
függetlenül egy objektív véleményt tud hozni, mit fog mondani ebben a kérdésben, és 
amit ők mondanak ebben a kérdésben, az pedig irányadó a kormány későbbi 
szabályozására nézve.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Más hozzászólási szándékot nem látok, a vitát 

lezárom. Határozathozatal következik.  
Ha jól emlékszem, akkor a kormány valamennyi módosító javaslatot 

támogatta. Először a háttéranyag pontjairól kell szavaznunk, amelyek támogatott 
pontok. (Szavazás.)  

A bizottság 23 igen szavazattal, 5 nem ellenében, 5 tartózkodás mellett a 
javaslatot elfogadta. 

Az 1. hivatkozási számú TAB-os saját módosításról fogunk most dönteni, amely 
szintén támogatott. (Szavazás.)  

A bizottság 21 igen szavazattal, 5 nem ellenében, 5 tartózkodás mellett a 
javaslatot elfogadta.  

Az összegző jelentésről és az összegző módosító javaslatról döntünk, amely 
értelemszerűen támogatott. (Szavazás.)  

A bizottság 23 igen szavazattal, 5 nem ellenében, 5 tartózkodás mellett a 
javaslatot elfogadta.  
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Galambos Dénes képviselő urat javaslom bizottsági előadónak. (Szavazás.) 
Köszönöm szépen. Kisebbségi előadó? Lukács képviselő úr? (Dr. Lukács László 
György: Rendben, előadjuk.) Lukács képviselő urat javaslom. Pontosabban az 
ellenzék javasolja. Köszönöm szépen.  

Csepreghy államtitkár úrnak köszönöm szépen a jelenlétet. 

A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény, a 
rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának 
szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény és más 
kapcsolódó törvények módosításáról szóló T/12370. számú 
törvényjavaslat 
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján) 

Most a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény, a rendvédelmi 
feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 
2015. évi XLII. törvény és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló napirendi 
pontunk következik. Felkai államtitkár urat tisztelettel köszöntöm, illetve a HM 
részéről dr. Földvári Gábor helyettes államtitkár urat. Felkai államtitkár úré a szó. 

 
DR. FELKAI LÁSZLÓ közigazgatási államtitkár (Belügyminisztérium): 

Köszönöm. Köszöntök mindenkit. A háttéranyagok közül - illetve ez vonatkozik a TAB 
módosítóira is - azokat nem tudom támogatni, amelyek a szünetelésről szólnak, tehát 
ami arról szól, hogy lényegében ebből a jogviszonyból ki lehet lépni, azután vissza 
lehet lépni, és akkor ugyanúgy folytatódik a keresetkiegészítés folyósítása. Ebből 
következően a háttéranyagból a 4., 5., 13. és 14. pontot nem támogatom. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr. (Jelzésre:) Dr. Tóth Bertalan 

képviselő úré a szó. 

Hozzászólások és határozathozatalok 

DR. TÓTH BERTALAN (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Most arra nem 
kaptam választ, hogy az általunk beterjesztett 3., 4. és 5. számú TAB-
kezdeményezéssel kapcsolatban mi a kormány álláspontja, de nyilván majd akkor 
fogok rá választ kapni.  

Nagyon röviden szeretném megindokolni a kezdeményezéseinket, és kérni a 
bizottság tagjaitól a támogatást. A 3. számú módosító javaslatot azzal indokoljuk, 
hogy a közszférában bevezetett új életpályamodellek kialakításának egyik sokszor 
hangoztatott célja volt az átjárhatóság biztosítása a közszféra egyes ágazatai között. 
Az egészségkárosodási ellátásra vonatkozó szabályok nincsenek összhangban ezzel a 
célkitűzéssel, mert az egészségkárosodási keresetkiegészítést főszabály szerint csak 
akkor biztosítja, ha az állomány tagja továbbra is a Magyar Honvédségnél vagy a 
rendvédelmi szervnél marad foglalkoztatási jogviszonyban. A módosító javaslat törli 
ezt az indokolatlan korlátozást, ami miatt az érintett elesik az egészségkárosodási 
keresetkiegészítéstől. Erre vonatkozik a módosító javaslat. 

A 4. számú TAB-kezdeményezésünket pedig azzal indokolnám, amit maga a 
törvényjavaslat indoklása is tartalmaz, miszerint esetleges szolgálati baleset vagy 
önhibán kívüli betegség miatti egészségügyi alkalmatlanság megállapítása hosszú 
távú és nagyon jelentős jövedelemcsökkenéssel járhat különösen akkor, ha 
semmilyen ellátásra vagy csak baleseti, illetve rehabilitációs ellátásra válik jogosulttá 
az érintett. Éppen ezért álláspontunk szerint szükséges rendezni mindazok helyzetét, 
akik a szolgálati nyugdíjrendszer megszüntetése után 2012 és ’16 között váltak 
egészségügyi okokból szolgálatra alkalmatlanná, és váltak mindenféle ellátás nélkül 
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akár munkanélkülivé. Ez a módosító javaslat egy pozitív üzenet lenne a Magyar 
Honvédség és a rendészeti szervek állománya felé, éppen ezért kérem a bizottságot, 
hogy támogassa ezt a kezdeményezést. 

Az utolsó, szám szerint az általunk beterjesztett 5. számú kezdeményezést 
pedig azzal indokolnám, hogy az egészségkárosodási keresetkiegészítésre és 
egészségkárosodási járadékra vonatkozó szabályok még a törvényjavaslat saját logikai 
rendszerének keretein belül is ésszerűtlenül szigorúak. Ezért tartjuk indokoltnak, 
hogy 50 százalékos egészségi állapot alatt alanyi jogon járjon az egészségkárosodási 
járadék, szó szerint megrokkant hivatásosok esetében ne kelljen méltányossági 
kérelemmel bajlódni. Ezért kérem a tisztelt bizottságot, hogy ezt a 
kezdeményezésünket is támogassa. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Más hozzászólási szándék van-e? (Nincs 

jelentkező.) Államtitkár úrnak megadom reagálásra a szót, és a vitát egyúttal le is 
zárom. 

 
DR. FELKAI LÁSZLÓ közigazgatási államtitkár (Belügyminisztérium): 

Köszönöm. Bocsánat, mert valóban csak az elsőre, a háttéranyagra reagáltam, de 
akkor végigmennék a módosítókon.  

Az 1. számú TAB-módosítót támogatjuk. Az lényegében arról szól, hogy 
minden miniszternek - nemcsak a rendészeti miniszternek - megadja a szabályozás 
lehetőségét az egészségbiztosítási ellátás szabályozására.  

A TAB 2-es módosítót azért nem, mert a háttéranyagnak megtörtént a 
támogatása. 

A TAB 3-as módosítót tulajdonképpen azért nem támogatom, mint amiért azt 
mondtam, hogy a TAB saját módosítójának, illetőleg a háttéranyagának sem tudom 
támogatni a kiválásos részét. Miről van szó? Egyik oldalról valóban van egy 
átjárhatóság, de ez az átjárhatósággal nem keverhető össze szerintem. Tudniillik, ez 
az egészségbiztosítási ellátás és sajátos kapcsolat a munkáltató és a munkavállaló 
között arról szól, hogy ameddig itt dolgoztál nálam, bizonyos egészségkárosodást 
elszenvedtél, ugyanakkor bizonyos tudást magadra is szedtél. Amíg ezt a tudást nálam 
hasznosítod, ez egy kölcsönös kötelem, tehát nem egy egyoldalú ajándék a 
munkáltató részéről. Ameddig ezt a tudást nálam hasznosítod, addig én azt 
honorálom. Teljesen mindegy, hogy valaki Hszt.-s volt, hogy mondjuk, 
kormánytisztviselői személyzetisként hasznosítja a tudást, mert az a tudás egy 
szervezeti tudás. Ha nem ilyen hivatásos szolgálati viszonyban van, akkor is azt a 
szervezeti tudást hasznosítja. Na most, ha kiválik a rendszerből, akkor a kötelem 
egyik része, hogy nálam hasznosítsd a tudást, az megszűnik. Ezért nem tudom 
változtatni sem általában, hogy a kiválást legitimáljuk, sem azt, hogy a kiválás után a 
visszatéréskor ez a jogviszony folytatódjék. 

A 4. és az 5. számú módosítót sem támogatom más-más okból. A 4-est illetően 
ennek filozófiai jelentősége van. Tehát nem arról van szó, hogy 2012-ben hozott a 
kormány - hogy mondjam - egy, a nyugdíjakat megszorító döntést, és most ezt a 
döntést korrigálni akarjuk. Nem erről van szó. Nincs korrekcióról szó. 

Arról van szó, hogy 2012-ben, ’13-ban, ’14-ben nem volt még életpálya, ez 
pedig az életpályának egyik eleme. Tehát az életpálya egyik elemét visszavetíteni egy 
három évvel ezelőtti időpontra, amikor egyébként az életpályának a többi eleme sem 
létezett, rendszertanilag nem támogatható. Azóta az életpályának olyan elemei 
vannak, amelyek a korábbi állapothoz képest egy többletkötelezettséget jelenítenek 
meg az állomány tagjai felé. Amikor a Hszt.-t elfogadtuk vagy beterjesztettük, akkor 
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az ellenzék kifogásolta is, hogy milyen többletkötelezettségei vannak az állománynak, 
például megemeltük az EU-s jogszabály keretei között a túlmunka óraszámát. Ezekért 
a többletkötelezettségekért jár például az egészségbiztosítási ellátás. Megint azt 
mondom, visszavetíteni ezt az elemet olyan időpontra, amikor nem létezett életpálya, 
ez nem egy rendszerszerű gondolkodás, ezért nem tudom támogatni. 

Az 5-össel kapcsolatban pedig azt mondom, hogy elveiben a 40 százalék 50 
százalékra emelését a kormány támogatja. A háttéranyagba be is fogadtuk azt az 
igazságügyi bizottsági módosítót, tehát tartalmilag a 40 százalék 50 százalékra való 
felemelése támogatott. 

A 6. számú TAB-módosítóból a 3. pontot nem tudom támogatni, egyes 
alpontját sem az előzőkben foglaltak okából, mert mind arról szól, hogy ki lehet válni 
a rendszerből. Ki lehet válni a rendszerből, majd vissza is lehet térni. A többi 
módosítót támogatom. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Tisztelt Képviselőtársaim! Most nem egy egyszerű 

szavazásnak leszünk az aktív részesei, mert egyfelől a kormány részben tartalmilag 
mondta el, hogy mely pontokat, milyen típusú pontokat támogat és milyen típusú 
pontokat nem. Ugyanakkor ez a tartalmi összefüggés sem egyezik meg feltétlenül 
egyébként a kormánypárti képviselőcsoport álláspontjával. 

Annak érdekében, hogy egyszerűbben tudjunk dönteni, azt javaslom, hogy 
elsőként a 6. hivatkozási számú TAB saját módosítóról - ez kormánypárti módosító 
javaslat - döntsünk egészében, bár világos, hogy a kormány ennek egy részét 
támogatja, egy részét nem. Ettől függetlenül azt javaslom tisztelt 
képviselőtársaimnak, hogy ennek a módosító javaslatnak az egészét támogassák. 
(Szavazás.)  

A bizottság 26 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett a 
javaslatot elfogadta. 

Most visszatérhetünk az eredeti sorrendre, amely a háttéranyag 2., 5., 12., 14. 
és 17. pontjairól szól. Ennek is egy részét támogatja a kormány, egy részét nem, de az 
előbb elfogadott 6. számú TAB saját javaslat gyakorlatilag az összes pontját kiejti. 
Tehát az előbbi döntésünk függvényében nyugodtan szavazhatunk nemmel. 
(Szavazás.) 

Megállapítom, hogy 1 igen szavazattal, 30 nem ellenében, tartózkodás nélkül a 
javaslatot elutasította a bizottság. 

Most a háttéranyag további pontjairól, melyek támogatottak, dönthetünk, 
tehát a támogatott javaslatokról dönt a bizottság. (Szavazás.) 

Megállapítom, hogy 28 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 5 tartózkodás 
mellett a bizottság a javaslatot támogatja. 

Bocsánat, mielőtt az 1. hivatkozási számú TAB saját módosító javaslatról 
döntünk, egy pontosítást szeretnék megtenni, mert elgépelés miatt a szövegben a 
„rendészetért felelő” miniszter szerepel, ezt javítsuk már ki „rendészetért felelős” 
miniszterre, és ezek után dönthetünk erről a módosító javaslatról, melyet a kormány 
is támogat, és képviselőtársaimnak is javaslom a támogatását. (Szavazás.) 

Megállapítom, hogy 24 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a 
javaslatot a bizottság elfogadta. 

Most a 2. hivatkozású számú TAB saját módosító, kormánypárti módosító 
javaslatról döntünk, melyet viszont kiüt a korábban elfogadott 6. számú, tehát itt 
értelemszerűen javaslom a korábbi döntésünknek megfelelően most a „nem” 
szavazatot. (Szavazás.) 
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Megállapítom, hogy igen szavazat nélkül, 28 nem szavazattal és 5 tartózkodás 
mellett a bizottság a javaslatot elutasította. 

Most a 3. hivatkozási számú TAB saját módosító javaslat következik, amelyet a 
Szocialista Párt javasolt, ezt az előterjesztő sem támogatja. (Szavazás.) 

Megállapítom, hogy 7 igen szavazattal, 24 nem ellenében a javaslatot a 
bizottság elutasította. 

A 4. hivatkozási számú TAB saját módosító szintén a Szocialista Párt javaslata, 
melyet az előterjesztő nem támogat. Szavazhatunk! (Szavazás.) 

Megállapítom, hogy 9 igen szavazattal, 24 nem ellenében a javaslatot a 
bizottság elutasította. 

Az 5. hivatkozási számú TAB saját módosító javaslat szintén a Szocialista Párt 
javaslata. Az előterjesztő nem támogatja. (Szavazás.) 

A javaslatot a bizottság 9 igen szavazattal, 24 nem ellenében elutasította. 
A 6. hivatkozási számú TAB módosítóról már döntöttünk, így az összegző 

jelentésről és az összegző módosító javaslatról kell döntenünk, mert értelemszerűen 
támogatott. (Szavazás.) 

A bizottság a javaslatot 28 igen szavazattal, 5 tartózkodás mellett elfogadta. 
Többségi előadónak Vas Imre képviselőtársunkat javaslom. (Szavazás.) 
Kisebbségi vélemény? (Nincs jelzés.) Nem kíván az ellenzék előadót állítani. 

Köszönöm szépen. 

Az ülés berekesztése 

Államtitkár úrnak is tisztelettel köszönöm a jelenlétet, helyettes államtitkár 
úrnak is. Az ülésünket lezárom, mert a mára rendelt napirendi pontjaink elfogytak. 

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 34 perc) 

Balla György 
a bizottság alelnöke 

 

Dr. Gulyás Gergely 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezetők:  Nánásiné Czapári Judit, Vicai Erika, Lajtai Szilvia, 
Pavlánszky Éva, Podmaniczki Ildikó, Barna Beáta, 
Baloghné Hegedűs Éva, Szűcs Dóra és Horváth Éva Szilvia 

 


