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(Az ülés kezdetének időpontja: 15 óra 40 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirend 
elfogadása 

HENDE CSABA (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó napot 
kívánok! Tisztelt Képviselőtársaim! Az ülést megnyitom.  

Mindenekelőtt tájékoztatom önöket a helyettesítési rendről. A mai ülésünkön 
dr. Mengyi Rolandot dr. Vejkey Imre, dr. Szűcs Lajost Hollik István, dr. Mátrai Mártát 
dr. Répássy Róbert, Jakab Istvánt dr. Salacz László, Hadházy Sándort B. Nagy László, 
dr. Pesti Imrét Horváth László, Nyitrai Zsoltot L. Simon László, dr. Tóth Bertalant 
Burány Sándor és Bangóné Borbély Ildikó képviselőtársunkat Hiszékeny Dezső fogja 
helyettesíteni. Megállapítom, hogy az ülés határozatképes. 

A napirend elfogadására a két napirendi pont felcserélésével teszek javaslatot, 
vagyis javasolom, hogy 1. napirendi pontként a H/18817. számú határozati javaslat 
kerüljön megtárgyalásra. Kérem, hogy először szavazzunk a napirendről! Van-e 
valakinek észrevétele ehhez? (Nincs jelzés.) Nincs. Akkor kérem, szavazzunk! 
(Szavazás.)  

Megállapítom, hogy 18 igen szavazattal, 9 tartózkodás mellett az általam 
előterjesztettek szerint fogadta el a TAB a mai napirendjét. 

Az Európai Parlament Soros-terv végrehajtásáról szóló 
határozatával szemben címmel benyújtott H/18817. számú 
határozati javaslat   
(Részletes vita)  

Soron következik a H/18817. számú határozati javaslat, „Az Európai Parlament 
Soros-terv végrehajtásáról szóló határozatával szemben” címmel. Kivételes eljárás 
keretében folytatjuk le a részletes vitát. Az elfogadott kivételességi javaslat száma: 
H/18817/3. Az összevont vitára, valamint az összegző módosító javaslatról való 
döntésre és a zárószavazásra az Országgyűlés holnapi ülésnapján kerül sor.  

A határozati javaslat előterjesztői: dr. Gulyás Gergely, Balla György, Hollik 
István, Németh Szilárd és dr. Répássy Róbert képviselőtársaink, akiket mint 
előterjesztőket Répássy Róbert képviselőtársunk képvisel a mai ülésen. 

Feladatkörrel rendelkező tárca a Miniszterelnöki Kabinetiroda, amelynek 
képviseletében köszöntöm dr. Tuzson Bence államtitkár urat.  

A módosító javaslatok a háttéranyagban találhatók meg 4. és 5. sorszám alatt 
egy-egy pont terjedelemben. A 4. sorszámút Dúró Dóra és dr. Staudt Gábor, az 5. 
számút pedig dr. Staudt Gábor és Szávay István - valamennyien a Jobbik képviselői - 
terjesztette elő. 

Most megkérdezem az előterjesztő állásfoglalását a módosító javaslatokról. 
Parancsolj, képviselő úr! 

Hozzászólások és határozathozatalok 

DR. RÉPÁSSY RÓBERT (Fidesz), a bizottság alelnöke, előterjesztő: Elnök Úr! 
Tisztelt Bizottság! A módosító javaslatokat nem támogatják az előterjesztők.  

 
ELNÖK: Most megkérdezem a kormány állásfoglalását a módosító 

javaslatokról.  
 
TUZSON BENCE államtitkár (Miniszterelnöki Kabinetiroda): Köszönöm 

szépen, elnök úr. A módosító javaslatot a kormány sem támogatja, az előterjesztést 
igen.  
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ELNÖK: Köszönöm szépen. A vitát megnyitom. Szólásra jelentkezett elsőként 

dr. Staudt Gábor. Parancsoljon, képviselő úr! 
 
DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik): Köszönöm, elnök úr. Tisztelt Bizottság! Két 

módosító javaslatot nyújtottunk be. Az egyiket megértem, hogy nem támogatják, mert 
az a letelepedési kötvényekre is utal mint egy olyan kapura, amit jó lenne 
végérvényesen bezárni. Ez jelentős pénz, 165 milliárdos üzlet, amit önöknek sikerült 
eddig bekasszírozni, és valószínűleg szeretnék ezt folytatni a választás után, ha 
lehetőségük lesz rá; bízzunk benne, hogy nem lesz, de most ezt tegyük is félre. Úgy 
gondolom, hogy ebben önök már bizonyítottak, hogy fontosabb a piszkos pénz, mint a 
haza védelme. 

A másik javaslat viszont arra utal - és itt egyébként, amit önök leírnak a 
határozati javaslatban, illetve a határozati javaslatot megfogalmazók, beadók leírnak, 
az 95 százalékban tényszerű -, ami miatt módosító javaslatot nyújtottunk be, hogy a 
beterjesztők - nagyon örülök neki, hogy néhányan itt is vannak - nem magyarázzák el, 
hogy pontosan mi az a Soros-terv, ez hol található, és miért nem tudnak róla a magyar 
hatóságok, ha viszont valaki tud róla, nyilvánvalóan a feljelentést meg kellene tennie, 
amit Mirkóczki Ádám képviselőtársunk egyébként megtett, a Nemzeti Nyomozó Iroda 
ilyen tervről nem tud, nem indítottak büntetőeljárást. Ha ilyen tervről esetleg tudnak, 
és a Nemzeti Nyomozó Irodának még nem küldték el ezeket az információkat, akkor 
azt, kérem, itt első körben mondják el nekünk, hogy akkor miről is beszélünk, hiszen 
ha egy országgyűlési határozati javaslatot szeretnének elfogadtatni, legalább valami 
tényszerűségnek meg kellene felelni, legalább a benyújtók valamilyen minimális 
szinten az általuk felvázolt tényeket, úgy gondolom, meg kellene hogy indokolják. 
Ugyanez igaz a kormányra. Természetesen a kormány itt csak a benyújtók javaslatára 
reagál, de hát ne legyünk naivak, azért a benyújtásban a kormány ugyanúgy szerepet 
vállal, és tulajdonképpen ez egy Fidesz-KDNP-s közös javaslatnak tekintendő. Erre 
szeretnék választ kapni, hogy akkor pontosan milyen olyan információk vannak, 
amiket a magyar bűnüldöző szervek sem ismerhettek eddig, és mik azok a tények, 
háttér-információk, amiket a jelen lévő benyújtók nyilvánvalóan szívesen megosztanak 
ezzel a bizottsággal. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Burány Sándor képviselő úr következik. 
 
BURÁNY SÁNDOR (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Nem szívesen értek 

egyet a Jobbikkal általában, de ez a két módosító indítvány helyénvaló. Azért 
helyénvaló, mert mindnyájan pontosan tudjuk, hogy a Soros-terv abban a formában, 
ahogy a Fidesz-propaganda ezt emlegetni szokta, valójában nem létezik. Létezik 
viszont egy, mondjuk így, Rogán-terv, ami kézzelfogható valóság. Kézzelfogható 
valóság, hiszen ellentétes a kormány céljaival, de megvalósult tervről beszélünk. 
Ellentétes a kormány deklarált céljaival, mert a Fidesz politikusai többször kifejtették, 
hogy nem kívánatos a keresztény Európába egy olyan bevándorlás, ami nem keresztény 
kultúrákat importál az Európai Unió területére, az ezzel való együttélés problematikus.  

Ehhez képest a Rogán-terv részeként mintegy húszezer nem keresztény 
identitású ember jöhetett simán be az országba, amely beérkezés ennek a törekvésnek 
ellentmond. Igaz, ezek az emberek komoly pénzt fizettek azért, hogy ők, illetve 
családtagjaik telepedhessenek Magyarországon. Az egész nem szolgál más célt, mint 
hogy offshore cégeken keresztül kilapátoljanak jelentős pénzeket, olyan pénzeket, 
amelyek, mondjuk, ha ugyanezt a tervet a konzuli hálózaton keresztül valósítanák meg, 
akár a közpénzeket is gazdagíthatnák, de ez ebben a formában, hogy klasszikusokat 
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idézzek, elveszíti közpénzjellegét, hiszen offshore cégeken keresztül valósul meg ez a 
fajta pénzkivonás, ott landolnak a profitok. Tudjuk, hogy milliárdos extraprofitokról 
beszélünk. Miközben tehát a Fidesz és a kormány tiltakozik egy nem létező terv ellen, 
aközben Rogán Antal vezetésével simán megvalósít egy olyan tervet, amely 
ugyanezeknek az embereknek, ha pénzt ad offshore cégeken keresztül, akkor 
megengedi, lehetővé teszi a letelepedést Magyarországon.  

Szeretném megjegyezni, hogy a határozati javaslat egyéb szempontból is 
aggályos. Ugyan határozati javaslatnak van feltüntetve, de ha megnézzük a szöveget, 
pontosan látjuk, hogy ez nem határozati javaslat, hanem egy politikai nyilatkozat, 
márpedig a házszabály két különböző eljárást tartalmaz határozati javaslatra és 
politikai nyilatkozatra. A határozati javaslat vagy a kormány vagy az Országgyűlés 
számára valamilyen kötelezettséget, általában jogalkotási kötelezettséget meg kell hogy 
állapítson. Ilyen a szövegrészben nincs. Ez egy politikai nyilatkozat. Ugyanakkor 
politikai nyilatkozatot egyrészt kétharmados többséggel lehet elfogadni, másrészt 
kivételes eljárásban nem lehet az Országgyűlés elé terjeszteni. Ezért ezzel a formai 
megoldással, hogy egy politikai nyilatkozatot határozati javaslatnak keresztelt el a 
kormány, megkerüli ezt a házszabályi rendelkezést, ezért ez jogalkotási szempontból is 
aggályos. Köszönöm szépen a figyelmet.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Szilágyi György képviselő úr kért szót. 

Parancsoljon! 
 
SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Köszönöm szépen, elnök úr. Csak időt is 

szeretnék adni esetleg az előterjesztőnek, hogy még a vitában válaszoljon azokra a 
kérdésekre, és hozzá tudjunk szólni, hogy miért utasítják el ezt a két módosító 
javaslatot.  

Hiszen az egyik módosító javaslatnál felmerülhet az a kérdés is, amit én már 
felvetettem itt a törvényalkotási bizottsági ülésen, hogy létezik a Soros-terv vagy nem 
létezik. Ahogy Staudt képviselőtársam elmondta, erről nem tudnak olyan felelős 
szervek sem, amelyeknek pedig az lenne a feladata, hogy Magyarország biztonságát 
szavatolják. Egy ilyen galád tervről csak kellene tudniuk, de elutasítják a feljelentést a 
nyomozásra, hiszen azt mondják, hogy nekik nincs tudomásuk ilyen tervről. Viszont ha 
önök azt állítják folyamatosan, hogy létezik ez a Soros-terv, akkor mondtam, hogy jó 
lenne, ha tényleg tudnánk arról, hogy mi ez a Soros-terv, hiszen a hallomásokból és 
abból, amiket önök nyilatkoznak vagy amiket a média lehoz, az is kiviláglik, hogy Soros 
György arra is törekszik, hogy befolyásolja a politikát, Magyarországon hatalomra 
tegyen szert, és akkor elképzelhető egyébként, hogy már a rendszerváltás előtti 
időszakokban elkezdődött ez a Soros-terv, és pont ennek a Soros-tervnek a 
kicsúcsosodása a Fidesz-KDNP-kormány. Hiszen önöket taníttatta Soros György, 
önöket juttatta belpolitikai hatalomhoz, önök kormányoznak az országban, és akkor 
valóban jogos az elvárás egyébként az állampolgároktól, hogy erről a Soros-tervről - 
aminek a végkifejlete és a legnagyobb vívmánya talán a Fidesz-KDNP-kormány és 
Orbán Viktor mint miniszterelnök - tájékoztassák a közvéleményt. Mondom még 
egyszer: ez lenne az egyik kérdés.  

A másik kérdés pedig, amire választ várnánk, tényleg az, hogy ha önök 
folyamatosan arról beszélnek, hogy mennyire meg akarják védeni az országot a 
migránsoktól, mennyire szavatolni kívánják ennek az országnak a biztonságát, amit a 
Jobbik Magyarországért Mozgalom is nagyon szeretne, és mindig önök mellé is állt, 
akkor hogy lehet az, hogy ezt az óriási rést, amit a letelepedésikötvény-biznisz jelent, 
önök folyamatosan nyitva hagyják, és a letelepedésikötvény-biznisz hatására - ezt önök 
is tudják, gondolom, hiszen ezek nyilvános adatok, csak nem fogják letagadni - több 
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mint 20 ezer migránst engedtek ebbe az országba. 20 ezer olyan embert engedtek be, 
akinek volt pénze önöknek fizetni, akinek volt pénze arra, hogy önök ebből hasznot 
szedjenek be, és ezeket az embereket rászabadították Magyarországra. 20 ezer 
migráns! Olyan emberek, akik között vannak, akik Afganisztánból, Irakból - és még 
sorolhatnánk azokat az országokat, amelyek véleményem szerint nem biztonságos 
országok - jöttek Magyarországra. Ezek az emberek ráadásul megfelelő vagyonnal 
rendelkezhetnek, és nincs kizárva, hogy ezek között az emberek között akár terroristák 
vagy akár terroristákat támogató emberek legyenek. Mennyire kívánják önök 
szavatolni akkor a biztonságot, ha még most egy ilyen módosító javaslatot sem 
fogadnak el, ami kizárná azt, hogy legalább a jövőben ne lehessen letelepedési 
kötvényekkel beengedni ilyen embereket az országba? Önök azok, akik fenntartják ezt 
az állapotot.  

A Jobbik Magyarországért Mozgalom többször tett erre már javaslatot, most is 
itt van önök előtt egy olyan módosító javaslat, amely kizárná a letelepedésikötvény-
bizniszt. Persze, tudom, ez rosszul érintene bizonyos minisztereket és a hozzájuk 
kapcsolódó köröket, akik ebből óriási, milliárdos profitra és haszonra tesznek szert, de 
hát egyszer már az egyéni érdekeket és az üzleti érdekeket háttérbe kellene önöknek 
szorítani valóban az ország érdekében, valóban azért, hogy megvédjük 
Magyarországot. Ezért én arra kérem önöket, hogy ha nem akarják elfogadni, akkor az 
előterjesztő, ha nem támogatja, legalább indokolja meg, hogy miért nem támogatja, 
hogy a letelepedési kötvények kikerüljenek ebből a körből. A másik pedig, hogy arra 
kérem a többi fideszes képviselőt, hogy támogassák ezeket a módosító javaslatokat! 
Hiszen ha meg akarják védeni az országot, akkor a letelepedésikötvény-biznisz egy 
óriási veszély Magyarország számára, tehát kérem önöket akkor egyenként, hogy 
támogassák ezt a módosító javaslatot, és védjék meg Magyarországot valóban, ahogy a 
kommunikációban mondják. Köszönöm, hogy meghallgattak.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Soron következik dr. Répássy Róbert alelnök úr.  
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT (Fidesz), a bizottság alelnöke, előterjesztő: Köszönöm 

a szót. Tisztelt Bizottság! Azért kértem szót, mert az egy jogos elvárása Szilágyi 
képviselő úrnak és másoknak is, hogy az előterjesztő indokolja meg, hogy miért nem 
támogatja a módosító javaslatot.  

Nem szeretnék az egész vitában részt venni, mert úgy gondolom, hogy olyasmi 
is felmerült, ami még csak véletlenül sincs összefüggésben ezzel a határozati javaslattal, 
de a módosító javaslatokat azért nem támogatjuk - kezdjük sorrendben az 1. pont alatti 
módosító javaslattal -, mert amiket önök a módosító javaslatba beleírtak, azok nem 
voltak részei annak az európai parlamenti határozatnak, amelyre ez reakció.  

Tehát az világos mindenki számára, aki találkozott az országgyűlési határozat 
indokolásával, hogy az előterjesztők úgy gondolják, hogy az Európai Parlament 2017. 
november 16-ai ülésén elfogadott döntésére válaszul a magyar Országgyűlésnek is el 
kell fogadnia egy hasonló tárgyú határozatot. De ha valaki megnézi, hogy önök mit 
javasolnak, az nem része az európai parlamenti határozatnak. Tehát hogy egészen 
konkrétak legyünk, a letelepedési kötvénnyel nem foglalkozott az Európai Parlament. 
Ha foglalkozott volna vele, akkor érdemes lenne erről is véleményt mondani, de nem 
foglalkozott az Európai Parlament a letelepedési kötvénnyel; egyrészt.  

Másrészt a 2. pont alatti módosító javaslat… Bocsánat, lehet, hogy itt 
összekeveredik, hogy melyik javaslatban miről van szó, mert mind a két javaslatban szó 
van a letelepedési kötvényről is, illetőleg a másik felvetésük az, hogy miért nevezzük 
Soros-tervnek. Önök a „fenti terv” kifejezésre cserélnék azt, hogy „Soros-terv”. Nem 
tudom, hogy valakinek szimpatikusabb-e a „fenti terv”, mint a „Soros-terv”, de azt jól 
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érzékelik, hogy valamifajta tervszerűség van ebben a határozatban. Tehát ha a 
javaslatuk arra irányult, hogy ezt nevezzük egy tervnek, amit az Európai Parlament 
elfogadott, akkor ebben egyetértünk. Az, hogy ezt miért nevezzük Soros-tervnek: azért, 
mert azt gondoljuk, hogy a Soros György által kifejtett, nem egy alkalommal kifejtett 
elképzelésekkel egybevágnak az Európai Parlament döntései. Tehát azt gondoljuk, 
hogy a „Soros-terv” elnevezés azért pontosabb, mert gyakorlatilag ennek a több 
sajtóorgánumban kifejtett vagy több formában kifejtett tervnek az egyes lépéseit 
valósítják meg az Európai Parlamentben; lehet, hogy nem kizárólag ezzel az egy 
határozattal, hanem még további lépésekkel is, de úgy gondoljuk, hogy ezt helyesebb 
nevén nevezni. A „fenti terv”-et nem támogatnám, hogy „fenti”-nek nevezzük a Soros-
tervet. Ezért nem támogatjuk az önök javaslatát.  

Mondom, nem szálltam vitába mindennel, amit állítottak, különösen azzal nem 
szálltam vitába, hogy ön szerint most nem létezik Soros-terv, de ezek szerint 1989-ben 
létezett egy Soros-terv - ez volt a legérdekesebb abból, amit mondott. Így 
tulajdonképpen legalább egy platformra került azokkal, akik Nobel-békedíjra 
javasolták Soros Györgyöt, mert ők egyébként ezért javasolták többek között Nobel-
békedíjra, hogy a rendszerváltás során milyen tevékenységet fejtett ki. Sosem 
gondoltam volna, hogy a Jobbik csatlakozik a Soros Györgyöt Nobel-díjra jelölő Iványi 
Gáborhoz és társaihoz. Köszönöm szépen a szót.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Szilágyi képviselő úr következik.  
 
SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Répássy 

képviselő úr, ön sokkal intelligensebb és okosabb annál, mint hogy ne értette volna a 
mondataimat, és hogy ennyire félremagyarázza, ez már számomra sértő egyébként, 
amit ön itt a legutolsó mondataiban mondott.  

Senki nem beszélt arról, hogy Soros Györgyöt védenénk, csak lehet, hogy nem 
figyelt. Én azt mondtam, hogy két lehetőség van. Az egyik lehetőség az, hogy a 
különböző hatóságok tudják jól, amelyeknél a feljelentésünket megtettük Soros 
Györggyel szemben, tehát nem Nobel-békedíjra javasoltuk, hanem feljelentettük ezt az 
embert. Hiszen azt mondtuk, hogy ha önöknek igazuk van, és valóban van Soros-terv, 
és ilyen veszélyes Magyarországra, akkor kötelessége eljárni a különböző állami 
szerveknek, azoknak a szerveknek, amelyek erre hivatottak vele szemben, és ezért 
feljelentettük ezt az embert, hogy járjanak el vele szemben. De ezektől a szervektől mi 
azt a tájékoztatást kaptuk - elutasították a feljelentésünket -, hogy ők nem tudnak ilyen 
Soros-tervtől. Tehát azt mondtam, hogy van ez az egyik variáció, hogy nincs Soros-terv; 
akkor minek mondják? 

Van a másik variáció, hogy önöknek van igazuk, és nem, mondjuk, az NNI-nek, 
hanem önöknek, van Soros-terv, csak akkor beszéljünk erről a Soros-tervről, hogy mit 
jelent, és erre mondtam én azt, hogy elképzelhető, hogy ez a Soros-terv már ’90 előtt is 
létezett, és önök a Soros-terv egyik terméke. Én ezt a két variációt mondtam. Egyikben 
sem hiszem, hogy védtem Soros Györgyöt, hiszen ha létezik Soros-terv, amit önök 
mondanak, és ebbe az országba migránsokat kívánnak betelepíteni, akkor az is egy 
egyértelműen Magyarország számára veszélyes terv. S ha létezik olyan Soros-terv - ez 
a másik lehetőség -, ami már ’90 előtt is volt, és önök ennek a végtermékei, az is 
nagyon-nagyon veszélyes, mint ahogy láttuk az elmúlt hét évet. Én csak erről 
beszéltem. Tehát az, hogy ön most megpróbálja összemosni azt, hogy valakik Nobel-
békedíjra terjesztették fel Soros Györgyöt, a Jobbikkal, az én véleményem szerint már 
a csúsztatáson bőven túl van. Mindegy.  

Arra még mindig nem kaptam ettől függetlenül választ, hogy vajon miért jó 
önöknek, hogy a letelepedésikötvény-biznisz továbbra is érvényben marad, és ezen 
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keresztül önök visszaoszthatják a választások után - mert szándékukban áll 
visszaállítani - a letelepedésikötvény-bizniszt, és akkor újra eláraszthatják több tízezer 
olyan migránssal ezt az országot, akik veszélyt jelentenek hazánkra. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Balla György alelnök úré a szó. 
 
BALLA GYÖRGY (Fidesz), a bizottság alelnöke: Mi ez a kishitűség, képviselő úr? 

Mi ez a kishitűség, hogy a választások után majd újra letelepedési kötvény lesz? (Dr. 
Staudt Gábor: Ezt szeretnétek!) Az ön pártelnöke két órával ezelőtt bejelentette, hogy 
milyen hatalmas győzelmet fognak a választásokon elérni. Nem? (Dr. Staudt Gábor: 
Szeretnétek, ha nyernétek!) Akkor mi ez a kishitűség? Miért kell egy olyan határozati 
javaslatba egészen mást beletenni, ami nem tartozik oda? Ennek semmi más oka 
nincsen, keresik a kapaszkodót - pontosan tudják, hogy ez ide nem illik, tehát nem 
elfogadható -, hogy miért ne szavazzák meg. És hogy önök miért nem szavazzák meg, 
azt nem másban kell keresni, mint Soros Györgyben és abban, hogy a Jobbik 
valószínűleg megalakulásakor hazudott, és most mutatja az igazi arcát. Ezt nem én 
mondom, hanem például az önök európai parlamenti képviselője, aki szerint egyébként 
van Soros-terv, amit önök most nem ismernek el, és hogy, hogy nem, az önök európai 
parlamenti képviselőjével az önök pártelnöke három éve nem hajlandó szóba állni - ezt 
sem én mondtam, hanem ő mondta (Dr. Staudt Gábor: Ez sem igaz!) -, és azért nem 
akarja a politikát folytatni a Jobbikban, mert szerinte egyébként az, amit a Jobbik 
művel, elfogadhatatlan pontosan a bevándorlás kapcsán. 

Az MSZP-n nagyon nem lepődik meg az ember, mert következetesek. Annak 
idején a bevándorlásra is azt mondták, hogy nincs, hogy álprobléma. Most a Soros-
tervre mondják, hogy nincs, miközben önök előtt van egy európai parlamenti 
határozat, ami nem tesz mást, mint a korábban Soros György által megfogalmazottakat 
gyakorlatilag pontról pontra szedve elfogadja, beterjeszti az Európai Parlamentnek, 
majd elfogadja. Ezek után a magyar baloldal azt mondja, hogy nincs is Soros-terv. Na, 
pont úgy nincsen Soros-terv, tisztelt képviselő úr, mint ahogy bevándorlás sincsen 
Európában, és pont úgy nincsen Soros-terv, mint ahogyan a bevándorlás önök szerint 
nem jelent veszélyt Magyarországra, és nem jelent veszélyt Európára. De világos, még 
egyszer mondom, az önök álláspontja bevándorláspárti és következetes, ezért mindent, 
ami a bevándorlással kapcsolatban világos, egyértelmű magyar álláspontot akar 
megjeleníteni - legyen ez a kerítés, legyen ez a jogi határzár vagy legyen ez az Európai 
Parlament határozatának elutasítása -, ezt önök soha nem fogják támogatni. Önök egy 
multikulturális Európában hisznek, mi meg nem.  

De hogy a Jobbik hogy tudott ekkora utat bejárni, hogy indulásukkor még Soros 
György legnagyobb ellenzői voltak, szabályosan sátánnak tekintették Soros Györgyöt, 
ma pedig folyamatosan, ahol lehet, őt védik, őmellé állnak, na, ez az út már tényleg 
érdekes. (Dr. Staudt Gábor: Feljelentettük!) Egyébként nem lep meg a dolog, 
nagyjából borítékolható volt, hogy önök ugyanúgy, ahogy nem szavazták meg az 
alkotmánymódosítást, ezt a határozatot sem hajlandóak megszavazni. Megváltoztak, 
pontosabban azt gondolom, hogy az nem volt igaz, amit korábban mondtak; az igazi 
arcukat most lehet látni. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Burány Sándor képviselő úré a szó. 
 
BURÁNY SÁNDOR (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Tulajdonképpen 

örülhetnék is neki, hogy az MSZP magatartását következetesnek minősítik, a mai 
köpönyegforgató világban ez akár dicséret is lehetne, de néhány ponton azért hadd 
pontosítsam Balla képviselő úr mondatait!  
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Tulajdonképpen az a helyzet, hogy ha egy olyan szöveg lenne előttünk - volt 
egyébként már ilyen a parlament előtt -, ami pontosan megfogalmazza az Európai Unió 
ilyen irányú törekvéseit és az azzal kapcsolatos magyarországi álláspontot, akkor azt az 
MSZP tudná támogatni, hiszen korábban az úgynevezett sárgalapos figyelmeztetésről 
szóló előterjesztésben, ha Balla képviselő úr emlékszik rá, az MSZP a szavazataival ezt 
támogatta is. Ha most is erről lenne szó, és nem egy humbugról, amit önök Soros-
tervnek neveznek, akkor ebből a szempontból is megtapasztalhatná az MSZP 
következetes álláspontját. 

Egyébként óvatosabban bánnék azzal, hogy a baloldal, illetve az MSZP milyen 
Európában hisz, mert időnként a saját propagandájuk áldozataivá válnak, amikor az 
MSZP-nek tulajdonítanak különböző elképzeléseket. Szeretném azt mondani, hogy az 
európai baloldal és az MSZP a különböző kultúrák együttéléséből származó 
problémákat pontosan látja. Én például személy szerint aggódom minden olyan 
megnyilvánulásért, ha a nőket valamilyen szempontból nem tekintik egyenjogúnak, 
következzen ez akár egy félreértelmezett vallási parancsból, akár egy olyan társadalmi 
hagyományból, ami messze idejétmúlt, ha egyáltalán a történelemben lett volna valaha 
is helye, de tudjuk, hogy korábban volt ilyen, még a keresztény kultúrákban sem 
ismerték el sokáig a nőket egyenjogúnak, amíg a baloldali mozgalmak ezt ki nem 
kényszerítették, csak emlékeztetnék rá. Tehát látunk együttélési problémákat, csak azt 
érdemben kellene kezelni. Ahogy önök kezelik, az meg nem ezt a problémát akarja 
kezelni, hanem különböző propagandaokokból akar most egy határozati javaslatot 
elfogadtatni, és ez az, aminek az ellentmondásaira szeretnénk felhívni a figyelmet, nem 
magát a problémát akarjuk ezzel negligálni. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Két jobbikos jelentkező van (Jelzésre:), helyettük 

Balla Györgynek adom meg a szót, mert felváltva kell a kormánypárti és ellenzéki 
képviselőknek szót adni. Parancsoljon! 

 
BALLA GYÖRGY (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen. Csak nagyon 

röviden. Burány képviselő úr szavai még hitelesek is lehetnének. Egyébként messze 
vinne az a vita, de egyszer nagyon szívesen vitatkozom majd képviselő úrral, hogy 
jelenleg a legnagyobb problémám a Magyar Szocialista Párttal pont az, hogy baloldali 
értékeket nem képvisel, azzal szemben, hogy azt kellene hogy képviseljen, és 
gyakorlatilag azt kell mondjam, hogy amióta az SZDSZ-szel szövetségre léptek, 1994 
óta nem tudnak baloldali értékeket képviselni. (Dr. Varga László közbeszól.) Tudnék 
mondani ezer példát.  

Jó lenne egyébként, ha visszatalálnának a gyökerekhez, csak az nehezen fog 
menni, tisztelt képviselő úr. Nehezen fog menni, és nehezen ad hitelt az ön szavainak, 
ha éppen összefogni készülnek azzal a Demokratikus Koalícióval, amelyiknek európai 
parlamenti képviselője egyrészt megszavazta ezt a határozati javaslatot, másrészt 
nyíltan, egyértelműen sajtóban mindenki számára bejelentette, hogy márpedig ő a 
bevándorlást jónak tartja, követendőnek tartja, fontosnak tartja, és Magyarország 
számára hasznosnak tartja. Ez nem apróbb vitakérdés, ez Magyarországnak és 
Európának a jövőjét szerintem nagyon gyorsan képes teljes egészében megváltoztatni. 
Öt-tíz éven belül egy teljesen más Magyarországot és egy teljesen más Európát 
láthatnánk, ha egyébként nem azt a következetes álláspontot képviseljük, amit a 
magyar kormány képvisel ebben az ügyben.  

Ha egy ilyen kérdésben a két legnagyobb, jelenleg éppen választási szövetségre 
készülő párt között nincsen egyetértés, akkor nem lehet szövegséget kötni, mert ez 
alapkérdés. Ez nem annak a kérdése, hogy most milyen adórendszert akarunk 
pontosan; az is egy nagyon fontos kérdés, de az nyilván lehet kompromisszumok árán 
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megoldható. De egy ilyen alapkérdés nem megoldható kompromisszumok árán. Tehát 
vagy nem lépnek szövetségre - márpedig most csak azt halljuk naponta, hogy szövetség 
lesz -, vagy egészen egyszerűen az ön szavai nem hitelesek, és azt az álláspontot 
képviseli, amit a DK, Gyurcsány Ferenc és Niedermüller Péter. Ebben nincs alku, ebben 
nincs kicsit így, kicsit úgy, kicsit amúgy, amit majd koalíciós tárgyalásokon egyébként 
megoldunk. Vagy engedjük Magyarországra a bevándorlást, vagy multikulturális 
Magyarországot akarunk, vagy egy kevert népességet akarunk, vagy azt akarjuk, hogy 
mi magunk dönthessük el azt, hogy kivel akarunk együtt élni. Ezért nem hitelesek az 
ön szavai, Burány képviselő úr.  

 
ELNÖK: Staudt Gábor képviselő urat illeti a szó.  
 
DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik): Köszönöm szépen, elnök úr. Megpróbálnék 

visszamenni a vita érdeméhez. Elmondtuk és én is a felszólalásomban elmondtam, 
Balla képviselőtársunk, hogy feljelentettük Soros Györgyöt, erre ön azt mondja, hogy 
Nobel-békedíjra szeretnénk felterjeszteni. Erre csak azt tudom mondani, hogy sokáig 
ne tettesse a szellemi leépülésnek a jeleit, mert úgy marad. (Derültség a Jobbik 
képviselőinek körében. - Balla György az elnöknek, jelentkezve: Személyes érintettség 
okán!) Tehát ezen mit nem lehet érteni? Feljelentettük, a Nemzeti Nyomozó Iroda 
visszadobta - akkor most Nobel-békedíjra javasoljuk. Ez zseniális! Nézve a benyújtók 
listáját, Gulyás Gergelyt és Répássy Róbertet minősíti, azt kell mondanom, hogy ilyen 
körbe kerültek, de akkor visszatérek az érdemi dologra, mert ez csak a kiváló okfejtésre 
volt egy gyors reakció.  

Répássy Róbertnek reagálnék: való igaz, hogy nem szerepelt az Európai 
Parlamentnek a határozatában a letelepedési kötvényre való utalás, rendben van, ettől 
még elfogadhatna egy olyan határozati javaslatot a magyar Országgyűlés, amelyben 
utal rá, hogy ezt sem szeretné egyébként. De tegyük félre ezt a javaslatot; ez az egyik 
módosító javaslat.  

Menjünk vissza a másikra, amelyben egyébként ki szeretnénk húzni arra a 
Soros-tervre való hivatkozást, amit egyelőre, úgy tűnik, nem tudtak bizonyítani, hogy 
pontosan micsoda, és akkor Répássy Róbert érveléséhez csatlakoznék, hogy én azt sem 
láttam, hogy ennek az európai parlamenti határozatnak a szövegében szerepelt volna a 
Soros-terv végrehajtására utaló kifejezés. Nem szerepel benne, és ha már itt 
hivatkozunk uniós politikusokra, az önök által delegált biztos, Navracsics Tibor sem 
tud ilyenről, hogy lenne ilyen Soros-terv. Akkor lehet, hogy ezt házon belül kellene 
egyeztetni, hogy mikor beszélt Orbán Viktor utoljára Navracsics Tiborral, tehát fel 
lehetne tenni ezt a kérdést.  

Tehát igazából a módosító javaslat pont arra utal, hogy azokat a részeket, 
amelyek tényszerűleg nem szerepeltek az Európai Parlament döntésében, kivegyük, és 
a „fenti terv”-re való utalás azért került bele, mert az Európai Parlament, bár 
nyilvánvalóan nem ő a végső jogalkotó, de beindított egy folyamatot, ami nem jó, ami 
ellen fel kell lépni - ebben nincs vita. És ez egy olyan tervezet, terv, megindult 
cselekvéssor, aminek igenis gátat kell szabni. Ez rendben van, bízom benne, hogy ezzel 
egyetértünk. Tehát mi azt gondoljuk, hogy a valódi folyamatokra kell nemet mondani, 
és az, hogy önök ezt hogyan próbálják propagandában eladni, egy másik kérdés. 

De egyébként, hogy összezavarjam egy kicsit Balla Györgyöt, még jobban, mert 
látom, hogy bejelentkezett a hozzászólásra, és gondolom, megírták a megfelelő 
helyeken a hozzászólását (Derültség.), hogy mire kell kihegyezni a dolgot, csalódást 
kell önnek okoznom, mert ettől függetlenül ezt a határozati javaslatot támogatni fogjuk 
azért, mert 95 százalékban az irányokkal, az Európai Parlament határozatára való 
reagálással, a bevándorlás elutasításával egyetértünk, maximálisan egyetértünk. Az, 
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hogy aki ezt megfogalmazta, belerakott egy-két habonyi rigmust, abban az értelemben 
felháborító, hogy jó lenne mellérakni bármi ténydolgot, de - mert nyilvánvalóan akkor 
rögtön majd a 95 százalékra hivatkoznának, amit ilyen formában elutasítanánk, ha 
nem szavaznánk meg ezt a határozatot - ebbe az ócska trükközésbe nem fogunk 
belemenni. Úgyhogy bármit is próbált volna most Balla képviselőtársunk rányomni a 
Jobbikra és a jelen lévő képviselőire, kérem, annak tudatában tegye, hogy ezt a - hadd 
ne minősítsem, már sok minősítést tettem, hogy milyen megfogalmazású - fércmunkát, 
talán Vas Imre ezt szokta mondani, nem tudom, hogy itt van-e Vas Imre (Jelzik, hogy 
dr. Vas Imre nincs jelen.), nagy kár, tehát ezt a jogi fércmunkát nyilvánvalóan nehéz 
szívvel, ami a megfogalmazást illeti, mert ez egy komolytalan megfogalmazás, de az 
irányai tekintetében, ami ellen fel akar lépni, az ellen maximálisan mi is fel szeretnénk 
lépni, ezért támogatni fogjuk. Az összes többi dolgot meg akkor találják ki, hogy most 
hogyan fogják megfordítani a kommunikációjukat. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Mielőtt személyes érintettség okán Balla György alelnök úrnak szót 

adnék, Staudt Gábor képviselő urat rendreutasítom a sértő és illetlen kifejezés 
használatáért, amely legfeljebb az óvoda középső csoportjáig megengedett. Egymás 
szellemi képességeit, szellemi leépülését, hülye pontos j-vel, és a többi, azt itt nem 
emlegetjük (Dr. Staudt Gábor: Nem mondtam hülyét!), tisztelt képviselő úr. Ha még 
egyszer ismételten sértő vagy illetlen kifejezést használ, meg fogom vonni öntől a szót. 
Jelen közlésem az Országgyűlésről szóló törvény 48. § (1) és (2) bekezdésén alapul.  

Megadom a szót Balla György alelnök úrnak.  
 
BALLA GYÖRGY (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen a szót, elnök 

úr. Jól sejtette, hogy a szellemi leépülés kapcsán szeretnék szót kérni. Stílustalan, de 
nem ez ezzel a legnagyobb probléma, mert lehet ezt rám mondani természetesen, csak 
képviselő úr, akkor mit mond arra a képviselőre, az ő szellemi állapotára, az ő szellemi 
leépülésére, aki egy öt perccel korábban elhangzott hozzászólásnak nemhogy a 
tartalmát nem tudja, hanem azt se, hogy ki mondta? Merthogy nem én mondtam, 
hanem Répássy képviselő úr mondta. (Dr. Répássy Róbert felemeli a két kezét.) Ez a 
helyzet.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Dr. Gyüre Csaba alelnök úrnak adom meg a szót.  
 
DR. GYÜRE CSABA (Jobbik), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen a szót, 

elnök úr. Engem is még Balla György alelnök úrnak az első felszólalása késztetett arra, 
hogy hozzászóljak.  

Azt mondta az alelnök úr, hogy a Jobbik a kifogásokat keresi, hogy miért ne 
szavazza meg, ezért tesz bele ilyen dolgokat, amelyeket önök nem fognak megszavazni. 
Egyáltalán nem ez vezet minket. Tegyük fel magunknak a kérdést, alelnök úr, tegyük 
fel a kérdést, hogy miért akarjuk meghozni ezt a határozati javaslatot, mi a célunk vele, 
és így kiderül, hogy kinek van igaza ebben a vitában. Ugyanis mi a célunk vele? Én azt 
gondolom, hogy minden tisztességes magyar országgyűlési képviselőnek az a célja, 
hogy Magyarországra a migránsok ne települhessenek be - se a szegény, se a gazdag 
migráns.  

Önök több dolgot szeretnének megvalósítani. Önök azt szeretnék, ha 
megmaradna egy kiskapu, hogy tisztességes pénzbeli jövedelemre lehessen szert tenni 
a gazdag migránsoknak a betelepítésével, hiszen tudjuk jól, hogy 220 milliárdos üzlet 
ez az ágazat, valakik 220 milliárd forinttal gazdagodtak abból, hogy önök beengedik 
Magyarországra letelepedési kötvénnyel a migránsokat. 20 ezret telepítettek be. Ha itt 
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elvi kérdésről van szó, akkor az azt jelenti, hogy se gazdag migránst, se szegény 
migránst ne engedjünk be.  

Mi a mi célunk? A Jobbik célja az, hogy kizárjuk a migránsokat. Mi azért tettük 
be ezt a pluszdolgot, azért tettük be a letelepedési kötvényeknek a kizárását, mert mi 
semmilyen migránst nem akarunk betelepíteni. Önök el akarják mondani az 
embereknek, hogy hú, mi nagyon a ti pártotokon vagyunk, mi semmi migránst nem 
engedünk be, csak egy picit úgy majd szépen csendesen beengedjük jó pénzért azt a 
20 ezer muszlimot, aki majd ide betelepül. Az nem baj, mert 220 milliárd, az 
220 milliárd. Önök azok, akik a saját céljaikat nem akarják megvalósítani! Önök azok, 
akik át akarják verni az embereket! Ezzel a határozati javaslattal is át akarják verni. Ha 
tisztességesen járnának el, akkor önök is azt mondanák, hogy se gazdag migráns, se 
szegény migráns Magyarországra ne jöjjön be, zárjuk ki a migránsokat 
Magyarországról. Ha önök ezt akarnák, valóban ez lenne az önök célja, akkor 
megszavaznák a mi módosításunkat. Ha ezt nem teszik, akkor valóban tovább akarják 
folytatni a betelepítést. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Megadom a szót Hollik István képviselő úrnak.  
 
HOLLIK ISTVÁN (KDNP): Köszönöm szépen, elnök úr. Nézzük akkor a 

javaslatot, illetve a Jobbik felvetését, hogy nincs Soros-terv. Azt gondolom, hogy ha 
valaki a november 16-ai határozatot összeolvassa azzal a 2015. szeptember 24-én 
megjelent cikkel, aminek Soros György azt a címet adta, hogy „Here’s my plan” - itt van 
a tervem, ez az én tervem -, azt gondolom, ha ezt az összeolvasást valaki elvégzi, és 
egyébként a szöveget érti is, számos olyan azonosságot fog benne találni, amely után 
nem tud, még ha akarna sem, ha pártpolitikai érdeke mást mond, de akkor sem tudna 
más következtetésre jutni, mint hogy Soros György elképzelései, illetve az Európai 
Parlament megszavazott javaslata és határozata egy irányba mutatnak. Tehát még 
egyszer mondom: ha valaki ezt az alapvető feladatot elvégzi - márpedig egyébként 
országgyűlési képviselőként szerintem kötelező minden országgyűlési képviselőnek ezt 
elvégezni, hiszen ez Magyarország jövőjét hosszú távon befolyásolja -, akkor az nem 
tud más következtetésre jutni. 

A letelepedési kötvényről éppen ma mondta el miniszter úr, hogy az egyrészt 
lezárult, másrészt pedig önök is pontosan jól tudják, hogy az nem illegális és nem 
betelepítés. Ameddig a gazdasági bevándorlók, akik Európába akarnak jönni, pénzt 
visznek, pénzt vinnének Magyarországról, ha egyébként idejönnének, ők azért jönnek 
ide, hogy itt a szociális ellátásokból megéljenek, addig a letelepedési kötvényesek, akik 
ezt megvásárolják, pénzt hoznak Európába. Úgy gondolom, ezt önök is teljesen jól 
tudják, csak muszáj valahogy megmagyarázni, hogy miért nem hajlandók azt az 
álláspontot támogatni, amelyet mi képviselünk, amelyről úgy gondoljuk, hogy megvédi 
a magyar emberek érdekét. 

Illetve van itt azért a Jobbik tekintetében egy teljesen jogos kérdés, én azt 
gondolom. Folyamatosan azt mondják, hogy önök följelentették Soros Györgyöt. De 
hát az imént mondták el, hogy önök szerint nincs Soros-terv. Ha nincs Soros-terv, 
minek jelentették fel? Erre két választ lehet adni. Azért, mert nincsenek tisztában azzal, 
hogy egy feljelentés egy alkalmatlan eszköz egyébként egy politikai deklaráció 
megvizsgálására; ha ezt így gondolják, az is baj. A másik, ami talán még nagyobb baj, 
hogy önök pontosan tudták, hogy alkalmatlan eszközhöz nyúlnak, csak azért, hogy 
egyébként a napi pártpolitikai céljukat ezen eszközön keresztül érvényesíteni tudják; 
ez még nagyobb baj.  

Burány képviselőtársamnak is reagálnék, aki azt említette, hogy az európai 
baloldal tudja, hogy milyen veszélyeket rejt magában a bevándorlás kérdése. El kell 
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szomorítsam, képviselőtársam, nagyon örülnék, ha ez így lenne, de ha meghallgatta a 
múlt héten Martin Schulz, az SPD, tehát a legbefolyásosabb szociáldemokrata párt 
elnökének a beszédét a múlt heti konferenciájukon vagy kongresszusukon, akkor az a 
helyzet, hogy ebből én más következtetésre jutottam. Ott Martin Schulz elmondta, hogy 
európai egyesült államokat akarnak, és azt gondolják, hogy a bevándorlási krízist csak 
kötelező szétosztási mechanizmussal lehet megoldani. Ezért azt gondolom, hogy sajnos 
ma az európai baloldal azt az álláspontot képviseli, amit Soros György, és ezért 
gondoljuk, hogy meg kell védeni. 

Ami az érdemi kifogását jelentette, hogy ez egy politikai nyilatkozat és nem egy 
határozati javaslat: ha valaki elolvassa a határozati javaslatot, az 1. pontjának az utolsó 
bekezdése úgy kezdődik, hogy a „magyar Országgyűlés felszólítja Magyarország 
kormányát”, és mi azt láttuk, hogy eddig is egyébként szükség volt jogalkotási 
tevékenységre, amelyet egyébként a magyar kormány el is végzett, és azt gondoljuk, 
hogy ezek után is szükség lesz erre. Tehát ebben a határozati javaslatban az 
Országgyűlés megfogalmaz feladatot a kormány számára, ezért azt gondoljuk, hogy a 
határozati javaslat mint műfaj megfelelő annak a kérdésnek a kezelésére, amelyért ez 
a határozati javaslat megszületett. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Mielőtt továbbadom a szót, annyiban azért még 

szeretném kiegészíteni - mert látom, hogy szót kért Burány Sándor képviselőtársunk a 
Hollik István képviselőtársunk által elmondottak miatt -, hogy Burány Sándor részéről 
elhangzott még egy, minimum tévedés, amely arra vonatkozott, hogy ezt kivételes 
eljárásban nem is lehetne tárgyalni. A politikai nyilatkozatokat is lehet kivételes 
eljárásban tárgyalni, képviselő úr. Tehát ha úgy lenne, ahogy ön mondta - mint ahogy 
nincs úgy -, akkor sem kifogásolható a kivételes eljárás mint eljárási rend. 

Most megadom a szót Szilágyi György képviselő úrnak. 
 
SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Hollik István 

az elején azt mondta - remélem, jól idézem -, hogy létezik Soros-terv, mert látjuk, hogy 
azt a Soros-tervet, amit önök fölvázoltak, az Európai Unió éppen most kívánja 
megvalósítani, és ez mennyire veszélyes hazánkra nézve, és hogy mi vakok vagyunk, ha 
ezt nem látjuk, és mindenki más vak, aki ezt nem látja.  

Azért nyomtam gombot, mert gondoltam, hogy akkor mondom önnek, tisztelt 
képviselőtársam, hogy menjen már el és ugyanezt az okfejtést magyarázza már el a 
Nemzeti Nyomozó Irodának, hogy mennyire vakok, hogy nem látják ezt az 
összefüggést, hiszen önök elmondták azt is, hogy Soros György az államrend erőszakos 
megdöntésére törekszik ezekkel a cselekedeteivel, tehát ez egy nagyon veszélyes 
büntetőjogi kategória, ezért jelentettük fel. Akkor menjen el, legyen szíves, és próbálja 
megmagyarázni azoknak a szerveknek, amelyeknek az lenne a feladata, hogy 
Magyarország biztonságát is garantálják, hogy ez egy nagyon veszélyes terv 
Magyarországra nézve, és akkor fogadják el a feljelentéseket, és arra biztatom önt - 
hogy nehogy az legyen, hogy a Jobbik tette ezt a feljelentést -, hogy tegyen feljelentést 
Soros Györggyel szemben. Hiszen mi azt szeretnénk, hogy ha valaki Magyarországon 
ilyen cselekedeteket végez, és bele akar avatkozni az ország szuverenitásába és 
belügyeibe, akkor az az ember igenis legyen elszámoltatva, és kérem akkor, hogy 
menjen el és tegyen feljelentést.  

De utána a mondandója második felében pont az ellenkezőjét állította, mint 
amit az első felében mondott, hiszen azt mondta, hogy a Soros-terv semmi más, csak 
egy politikai deklaráció, és hogy nincs büntetőjogi kategóriája. Akkor önök miért 
beszélnek folyamatosan arról, hogy ez egy büntetőjogi kategória? Akkor politikailag 
valaki mondott valamit, amivel nem értünk egyet - természetesen mi nem vagyunk 
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hajlandóak elfogadni azokat az elveket, amiket Soros György képvisel akár a migrációs 
hullámmal kapcsolatban, akár azzal kapcsolatban, hogy Magyarországnak kötelező 
legyen befogadni migránsokat, mi ezzel nem vagyunk hajlandóak egyetérteni -, akkor 
innentől kezdve ez csak egy politikai ügy, akkor nem kellene önöknek folyamatosan az 
ördögöt a falra festeni, hiszen biztos elfelejtették már, de - Balla képviselő úrnak 
mondom - én úgy tudom, hogy Aradszki államtitkár úr nem a Jobbik tagja, sátánt ő 
emlegetett Soros Györggyel kapcsolatosan, mi csak sátánfiókákról beszéltünk, akiket 
Soros György kitaníttatott. Tehát még egyszer mondom, döntsék már el, hogy önök 
szerint van Soros-terv vagy nincs.  

Mi azért tettünk feljelentést, tisztelt Hollik képviselőtársam, mert mi hittünk 
önöknek. Tehát mi isszuk a szavaikat, elhittük, elhisszük azt, amit mondanak, hogy egy 
nagyon-nagyon veszélyes dolog, amit Soros György művel, és Soros Györgyöt meg kell 
állítani. De akkor ebben legyen már partner a Nemzeti Nyomozó Iroda is! Csak hát az 
a kérdés, hogy ha ők ezt nem látják, akkor ők is ugyanolyan vakok, mint ahogy Hollik 
István szerint az ellenzék vagy a Jobbik képviselői vakok ebben a kérdésben. 
Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A Szilágyi képviselő úr által az imént elmondottak 

kapcsán egy picit a jogi egyetem első évfolyam első félév alapozó tárgyaihoz menjünk 
vissza!  

Kedves képviselő úr, attól, hogy valamivel politikailag nem értünk egyet, attól az 
még nem erkölcstelen. Ha valami erkölcstelen, attól még nem feltétlenül jogellenes. És 
ha valami jogellenes, az attól még nem feltétlenül bűncselekmény. Kérem, próbálja 
meg egy kicsit elmélyíteni az idevonatkozó tudását, és akkor nem fog olyan 
felszólalásokat tenni, mint amit az imént megtett. Nem méltó ennek a bizottságnak a 
szakmaiságához összekeverni a szezont a fazonnal, Gizikét a gőzekével.  

Megadom a szót Burány Sándor képviselő úrnak.  
 
BURÁNY SÁNDOR (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Tényleg rövid leszek. 

Amikor baloldalról beszélnek, és mondjuk, Martin Schulzra hivatkoznak, akkor miért 
nem teszik rögtön hozzá Angela Merkelt, aki tudomásom szerint egy konzervatív 
politikus, ugyanannak a befolyásosnak tartott Németországnak egyébként nem 
egyszerűen egy vezetője, hanem az első számú politikusa, volt kancellár, és most 
minden valószínűség szerint esélyes az újabb kancellári tisztség elnyerésére, ha a 
koalíciós tárgyalások egyébként éppen a baloldallal eredményesek lesznek? Angela 
Merkel álláspontja a menekültkérdésben egyáltalán nincs összhangban Orbán Viktor 
álláspontjával. Tehát amikor a baloldali táboron belüli véleménykülönbségeket 
próbálják negligálni, mintha nem lenne, és egy baloldali politikus nyilatkozatából azt a 
következtetést levonni, hogy a baloldal általában így viselkedik, akkor legyenek 
kedvesek ezt a következetességet végigvinni a jobboldali politikusok tekintetében is, 
hiszen ezzel az erővel állíthatnánk mi is, hogy az a pártcsalád, amelyhez önök tartoznak, 
Angela Merkellel az élen, bevándorláspárti politikát próbál Európára erőltetni. Csak mi 
szeretjük, ha a kérdéseket nem ilyen leegyszerűsített propagandamódon, hanem 
árnyaltabban közelítjük meg, és a hozzászólásomban jeleztem is néhány problémát 
egyébként, ami bigott vallási kultúrákkal kapcsolatos együttélési nehézségekre utal, és 
ebben a kérdésben - nem propagandaszájízzel - megszólaltak Európában számosan a 
baloldali politikusok közül; hozzá kell tennem, hogy egyébként számosan a konzervatív 
politikusok közül is, akik nem ilyen propagandaszólamokat mondtak, amiket önök 
szeretnek hangoztatni, hanem valós veszélyekre hívták fel a figyelmet.  

Szeretném azt elmondani, hogy azért az tagadhatatlan tény, hogy bár viszonylag 
modern szóhasználat, tartalom és fogalomrendszer az, amit konzervativizmusnak, 
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liberalizmusnak vagy baloldali politikának, baloldalnak nevezünk, de az kétségtelen 
tény, hogy az egyik legnagyobb probléma most pontosan az az iszlám országból érkező 
menekültek egy részével kapcsolatban, hogy a vallási felfogásukból és az ebből 
következő családi és - azt kell mondanom - időnként törzsi hagyományokból 
következően egyrészt vallási jogot akarnak megvalósítani, vagy törekszenek rá, 
másrészt a nőket nem tekintik egyenrangúnak. Szeretném azt elmondani, hogy több 
száz évvel ezelőtt a keresztény felfogás és az abból következő jogalkalmazás pontosan 
ez volt Európában, és ezt a felfogást a politikai mozgalmakban pontosan a baloldal és 
a liberalizmus változtatta meg. Úgyhogy erre próbáltam a hozzászólásomban felhívni a 
figyelmet. Igyekszem tárgyszerű lenni és a problémákról beszélni, nem pedig politikai 
szólamokkal vitatkozni, de időnként az ember ezt nem hagyhatja szó nélkül.  

Egyszer már visszaléptem a szótól, de ha már másodszor szólítottak meg, akkor 
Balla képviselő úrnak is jelezném, aki hiányolta a baloldali értékeket, hogy mondanék 
azért legalább kettőt. Amikor az MSZP kormányon volt, akkor egyrészt a minimálbér 
adómentes volt, ellentétben valamennyi Orbán-kormány gyakorlatával - ez egy 
baloldali érték, hogy az alacsony kereseteket nem adóztatjuk. Másrészt a családi 
pótlékot mi nagyon fontosnak tartottuk, és emeltük is következetesen azokban az 
években, amikor kormányoztunk, abból az elvből kiindulva, hogy minden gyermek 
egyenlő lehetőséget kell hogy kapjon, és nem részesítjük a jól kereső szülők gyerekét 
nagyobb állami kedvezményben, mint a rosszul kereső szülők gyermekeit. Ez az a 
gyakorlat, amit szintén önök változtattak meg. Önök szerelmesek a családi 
adókedvezménybe, ez önmagában nem lenne probléma, a probléma az, hogy sokan ezt 
nem tudják igénybe venni, miközben a családi pótlékot, amelyet minden gyermek 
szülője megkapna, egy fillérrel nem emelték, mióta kormányon vannak. Az utolsó ilyen 
emelések baloldali kormányok alatt történtek, következésképpen a baloldali 
értékrendből. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérem a tisztelt képviselő urakat, hogy maradjanak 

a tárgynál. A családpolitika pénzügyi támogatási rendszerei nem tartoznak a napirendi 
ponthoz.  

Megadom a szót Gyüre Csaba alelnök úrnak.  
 
DR. GYÜRE CSABA (Jobbik), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen a szót, 

elnök úr. Tisztelt Képviselőtársaim! Hollik István hozzászólása ihletett meg, mégpedig 
szerintem egy önbevallás volt Hollik István beszéde, amelyben elismerte azt, hogy a 
Fidesz-KDNP és az Orbán-kormány a Soros-terv magyarországi végrehajtója. (Balla 
György nevet.) Igen, hiába nevet, alelnök úr, szerintem ez jött ki a beszédéből, hiszen 
elmondta azt (Balla György: Azért gondoljuk át!), hogy azért engedjük be letelepedési 
kötvénnyel az embereket, ezeket a migránsokat, mert pénzt hoznak az országnak, míg 
a kényszerbetelepítettek pénzt visznek. Itt nem erről van szó.  

Önök is arról beszéltek, hogy multikulturálissá teszik Európát, Magyarországot, 
és hogy a keresztény-muszlim együttélés a probléma. Hát most döntsük el, hogy mi a 
probléma! A keresztény-muszlim együttélés problémái, az, hogy multikulturálissá 
válik, vagy hogy pénzt hoznak. Ha pénzt hoznak, akkor lehet nyugodtan multikulturális 
Magyarország? Mert ha 20 ezren jöttek be, lehet, hogy holnap 200 ezren akarnak - hű, 
az már nem 220 milliárdos üzlet lesz, hanem 2200 milliárdos, hát ezt már csak nem 
fogják kihagyni! Ja, multikulturális lesz Magyarország - hát, akkor nem probléma! Hát 
akkor ez hogy is van? Pénzért jöhet a Soros-terv? Akkor a Fidesz-KDNP a végrehajtó? 
Ha nincs pénz, akkor nem jöhetnek?  

Hányszor elmondtuk azt, hogy ha éppen az Európai Unió úgy döntött volna, 
hogy minden migráns után, akit be akarnak telepíteni, kifizették volna azt a kvótát, 
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amit öt év múlva úgyis visszakapnak kamatostul, akkor nyugodtan beengedték volna 
önök az összes migránst, akit az Európai Unió ide akar telepíteni? Pénzért lehet 
multikulturalizmus? Anélkül nem lehet? Tehát itt van a probléma! Ez a probléma, és 
ez elvi alapon működik! És önök nem elvi alapon, hanem gazdasági alapon állnak ehhez 
a kérdéshez is, ezért nem fogadják el a Jobbiknak a jobbító javaslatát. Köszönöm.  

 
ELNÖK: További hozzászólási szándékot nem látok. A vitát lezárom. Megadom 

a szót Répássy Róbert alelnök úrnak mint előterjesztőnek. Parancsoljon! 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT (Fidesz), a bizottság alelnöke, előterjesztő: Köszönöm 

szépen a szót. El is intézhetném azzal, hogy értékes hozzászólásaikat köszönöm, de 
ennél többet is szeretnék mondani.  

Szeretném önöket meggyőzni a határozati javaslat támogatásáról, szeretném, ha 
támogatnák a határozati javaslatot, ezért néhány olyan pontot szeretnék felolvasni a 
határozati javaslatból, amellyel, azt gondolom, mindannyian egyetértünk, és hátha így 
támogatni fogják. Részletek és idézetek következnek. 

„A magyar Országgyűlés elutasítja, hogy állandó betelepítést és kötelező 
szétosztást indítsanak el az európai nemzetek kárára. Bevándorlók állandó behozatala 
és kötelező kvóta alapján történő szétosztása visszafordíthatatlanul megváltoztatná 
Európa jövőjét és kultúráját. A magyar Országgyűlés elutasítja a bevándorlók 
beáramlásának felgyorsítását, és a csoportban történő áthelyezést.” 

„A magyar Országgyűlés elutasítja, hogy a tagállamok megbüntetésével 
kényszerítsék ki a bevándorlók befogadását.” 

„A magyar Országgyűlés elvárja az Európai Uniótól, hogy tartsa tiszteletben 
Magyarország szuverenitását, valamint a magyar emberek népszavazáson 
kinyilvánított akaratát a kötelező betelepítési kvóta elutasításáról.” 

Ha úgy gondolják, hogy ezek olyan mondatok, amelyek mellett ki lehet állni, 
akkor, kérem, támogassák a határozati javaslatot! Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Most szavazni fogunk. Tisztelt Bizottság! Először a 

Jobbik két módosító javaslatáról szavazunk. Mint hallottuk, az előterjesztők nem 
támogatják, és a kormány sem támogatja. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)  

A bizottság a háttéranyagot 4 igen szavazattal, 21 nem ellenében, tartózkodás 
nélkül nem támogatta.  

Most pedig az összegző jelentésről döntünk, amelyet természetesen az 
előterjesztő támogat. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)  

A bizottság az összegző jelentést 25 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül egyhangúlag támogatta. (Dr. Staudt Gábor: Elnök úr, csak egy 
ügyrendi kérdésem lenne!) Tessék parancsolni! (Dr. Staudt Gábor: Egyben 
szavaztunk a két jobbikos módosító javaslatról?) Igen, a háttéranyagról együtt 
szavazunk az ügyrendünk szerint.  

 
DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik): Külön szavazást nem kérhetünk?  
 
ELNÖK: Kérhetett volna, képviselő úr, külön szavazást, kikérhette volna, ezt 

megtehetik még tulajdonképpen a plénumon is, de most már erre nincs mód, nem 
tudunk visszatérni a lezárt szavazásra. Köszönöm szépen.  

Bizottsági előadónak javaslom Salacz László alelnök urat kijelölni. (Szavazás.) 
Látható többség. Ellene? (Nincs jelentkező.) Tartózkodott? (Nincs jelentkező.) 
Egyhangú.  
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Kérdezem, hogy az ellenzék kíván-e kisebbségi előadót állítani, de miután 
egyhangú volt a döntés, erre aligha van mód. Köszönöm szépen.  

A napirendi pontot lezárom. Megköszönöm az államtitkár úrnak a részvételt.  

Az állam által biztosított egyes kedvezmények és juttatások 
kedvezményezettjeinek megfelelő tájékoztatása érdekében 
szükséges törvénymódosításokról, valamint a polgárok személyi 
adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. 
törvény módosításáról szóló T/18824. számú törvényjavaslat   
(Részletes vita)  

Soron következik a T/18824. számú törvényjavaslat, az állam által biztosított 
egyes kedvezmények és juttatások kedvezményezettjeinek megfelelő tájékoztatása 
érdekében szükséges törvénymódosításokról, valamint a polgárok személyi adatainak 
és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény módosításáról. Részletes 
vitát folytatunk le kivételes eljárás keretében. Az elfogadott kivételességi javaslat 
száma: T/18824/1. Az összevont vitára, valamint az összegző módosító javaslatról… - 
arról nem kell dönteni, ez tévedés. Tehát az összevont vitára, valamint a zárószavazásra 
az Országgyűlés holnapi ülésnapján kerül sor.  

Az előterjesztő a Nemzetgazdasági Minisztérium, képviseletében köszöntöm 
Tállai András államtitkár urat.  

Tájékoztatom önöket, hogy képviselői módosító javaslat nem érkezett az 
előterjesztéshez, éppen ezért most a vitát nyitom meg. Parancsoljanak! Van-e 
hozzászólási szándék? (Nincs jelzés.) Hozzászólási szándékot nem látok, ezért a vitát 
lezárom. 

Határozathozatalok 

Most szavazunk az összegző jelentésről. Aki egyetért, kérem, szavazzon igennel! 
(Szavazás.)  

A bizottság az összegző jelentést 21 igen szavazattal, 3 nem ellenében, 4 
tartózkodás mellett támogatta.  

Bizottsági előadónak Hollik István képviselő urat javasolom kézfelemeléssel 
kijelölni. (Szavazás.) Látható többség. Ellene? (Senki sem jelentkezik.) Tartózkodás? 
(Senki sem jelentkezik.) Egyhangú. 

Kisebbségi előadót kíván-e az ellenzék állítani? (Nincs jelzés.) Nem kíván.  

Az ülés berekesztése 

A napirendi pontot, az ülést és egyben idei munkánkat tisztelettel berekesztem, 
lezárom. Megköszönöm az egész éves helytállásukat, és áldott karácsonyt, boldog új 
esztendőt kívánok mindnyájuknak.  

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 16 óra 41 perc) 

 
 

Hende Csaba 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezetők:  Nánásiné Czapári Judit és Morvai Elvira 


