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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 33 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirend 
elfogadása 

DR. VEJKEY IMRE (KDNP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Tisztelettel köszöntöm a bizottság valamennyi megjelent tagját és a meghívottakat. 

Az Igazságügyi bizottság ülését ezennel megnyitom. Ismertetem a 
helyettesítések rendjét: Becsó Károly képviselőtársunkat Vigh László 
képviselőtársunk helyettesíti, Vitányi István alelnök urat pedig jómagam, Vejkey Imre 
helyettesítem. Megállapítom, hogy a bizottság határozatképes. 

Kövér László házelnök úr arról tájékoztatott, hogy a kormány nem 
kezdeményezte rendkívüli ülésszak összehívását, hanem külön-külön rendkívüli 
ülésekre kerül majd sor. Erre figyelemmel a Házbizottság a 2018. június 14-i ülésén 
felkérte a bizottságokat, hogy a nyári ülésezési szünetig hátralévő időszakban az egyes 
rendkívüli ülések előkészítése, valamint más, jogszabályban előírt kötelezettségeik 
teljesítése érdekében ülésezzenek.  

Most soron következik a mai ülésünk napirendjének megállapítása. A napirend 
módosítására vonatkozóan javaslat nem érkezett. Kérdezem a bizottság tagjait, van-e 
valakinek a napirendi javaslattal kapcsolatban észrevétele, hozzászólása. (Nincs ilyen 
jelzés.) Jelentkezőt nem látok. Mivel nincs észrevétel, kérem, szavazzunk a napirend 
elfogadásáról. Ki támogatja? (Szavazás.) Köszönöm. Megállapítom, hogy 
egyhangúlag, 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a napirendet a 
bizottság elfogadta. 

Az Igazságügyi bizottság 10/2014-2018. IÜB. általános érvényű - 
2014-2018-as ciklusban elfogadott - állásfoglalása változatlan 
tartalommal történő elfogadásának kérdése  
(Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 61. § (7) 
bekezdése szerinti eljárásban) 

Az elnök szóbeli kiegészítése 

Soron következik 1. napirendi pontunk megtárgyalása: az Igazságügyi bizottság 
10/2014-2018. IÜB. általános érvényű, a 2014-18-as ciklusban elfogadott 
állásfoglalása változatlan tartalommal történő, ismételt elfogadásának a kérdése az 
Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 61. § (7) bekezdése szerinti 
eljárásban.  

Az előző ciklusban az LMP-frakció kezdeményezésére általános érvényű 
állásfoglalást fogadtunk el az Országgyűlésről szóló törvény 38/A. §-ának, vagyis a 
tárgyi, képi vagy hanghordozó útján történő szemléltetésre vonatkozó szakaszának 
értelmezése tárgyában. Az országgyűlési törvény 61. § (7) bekezdése értelmében az 
általános érvényű állásfoglalás az újonnan megválasztott Országgyűlés házszabályi 
rendelkezések értelmezéséért felelős bizottságának megalakulásakor hatályát veszti. 
(Dr. Varga-Damm Andrea és dr. Varga László megérkeznek az ülésre.) A 
házszabályi rendelkezések értelmezéséért felelős bizottság az így hatályát veszített 
általános érvényű állásfoglalást változatlan tartalommal elfogadhatja.  

Erre figyelemmel megnyitom a vitát az előző ciklus 10/2014-2018. IÜB. 
általános érvényű állásfoglalásának változatlan tartalommal történő elfogadása 
érdekében. Kérdezem képviselőtársaimat, ki kíván hozzászólni. (Jelzésre:) Igen, 
Staudt Gábor alelnök úrnak adom meg a szót. Tessék parancsolni! 
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Hozzászólások 

DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik), a bizottság alelnöke: Köszönöm, elnök úr. 
Valóban, itt az országgyűlési törvény passzusai azok, amelyek véleményem szerint 
nem biztosítják mindig azt, hogy a képviselők ki tudják fejezni a véleményüket, akár a 
szemléltetéssel is. Vannak olyan esetek, amelyeknek a bekövetkezésekor a Háznak 
nem sérül, egyértelműen nem sérül a méltósága, viszont némi szemléltetés szerintünk 
beleférhet. 

Itt a bizottságnak nyilvánvalóan szűk a mozgástere a törvényi rendelkezések 
miatt, ettől függetlenül nyilván mi csak tartózkodni tudunk, hiszen hiába törvényen 
alapul a rendelkezés, attól még a törvénynek e passzusaival nem tudunk egyetérteni. 
Nyilvánvaló az elmúlt évek tapasztalataiból, hogy ez túl szigorúan lett meghúzva. Én 
talán egy esetről tudok, amikor szemléltetést engedélyeztek, a házvezetés 
engedélyezett; ez, ha jól emlékszem, Z. Kárpát Dániel részéről történt, aki amikor 
Puskás Ferenc emlékére elmondta a felszólalását, akkor egy focisálat tarthatott a 
nyakában, de ezért is meg kellett küzdeni, hogy ez megtörténhessen, és nyilvánvalóan 
ez nem az a téma, amelyben olyan sok politikát lehet találni.  

Úgy gondolom tehát, hogy az országgyűlési törvényt kellene legfőképpen majd 
módosítani, és ezt oly módon megtenni, hogy a Ház méltóságát természetesen nem 
sértve, de azért a képviselői szólásszabadságot - mert itt azért a szólásszabadságba 
véleményem szerint kulturált módon a szemléltetés szabadsága is beletartozik - meg 
lehessen teremteni. Lehet, hogy ez pusztába kiáltott szó, de reméljük, hogy előbb-
utóbb megvalósul. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Arató Gergely képviselőtársunk jelentkezett, megadom a 

szót. 
 
ARATÓ GERGELY (DK): Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt 

Bizottság! Volt az életemnek egy olyan időszaka, amikor pedagógusként dolgoztam, és 
őszintén szólva, ezek a típusú szabályozások leginkább a legrosszabb iskolai kultúrára 
emlékeztetnek, amikor megpróbálják előírni azt, hogy kinek hogyan kell viselkednie. 
Azt kell mondanom, hogy nem a szemléltetés méltatlan a Ház méltóságához, hanem 
az, ahogy az országgyűlési törvény, illetve ez a rendelkezés kívánja szabályozni azt, 
hogy a képviselők hogyan viselkedjenek a parlamentben.  

Én azt gondolom, hogy amíg egy képviselő viselkedése nem sérti, nem 
akadályozza a parlament működését, addig mindezek a szabályok csak arról szólnak, 
hogy a lehető legszűkebb kordában akarják tartani a képviselőknek, elsősorban az 
ellenzéki képviselőknek azt a lehetőségét, hogy a parlamenti üléseket felhasználják 
arra, hogy az álláspontjukat megismerhesse a szélesebb közvélemény. Ezért ezt a 
szabályozást nem tudjuk támogatni. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Varga-Damm Andrea képviselőtársunknak adom meg a szót. 
 
DR. VARGA-DAMM ANDREA (Jobbik): Köszönöm a szót. Tisztelt 

Képviselőtársaim! Szép hetet kívánok, egyúttal pedig szeretném kifejezni azon 
álláspontomat, hogy a szóhasználat rossz. A „szemléltetés” szóban magában benne 
van, hogy ha valaki valamit nem tud szavakkal úgy kifejezni, hogy az mindenki 
számára egyértelműen érthető legyen, akkor ehhez valóban indokolt lehet 
szemléltetni, például sok adat van valamely témában, vagy képi megjelenése 
egyértelműbb egy témának, mint a szavakkal való körülírás, ez a szemléltetés.  
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De mind az országgyűlési törvénybeli szabály, mind ez az állásfoglalás nem a 
szemléltetésről szól, hanem a politikai megnyilatkozásoknak nem csak szavakkal való 
megjelenéséről szól. Politika nincs szimbólumok nélkül. Minden országgyűlési 
képviselő politikus. Miután a politikusok tevékenysége nem nélkülözheti a 
szimbólumokat, tekintettel arra, hogy ettől vagyunk színesek, ettől vagyunk 
egyértelműek, és ettől vagyunk például megítélhetők, hogy alkalmasak vagyunk-e 
arra, hogy politikusok legyünk, én a magam részéről nemhogy tartózkodni, hanem 
ellene mondani fogok ennek a javaslatnak, mert a javaslat nem arról szól, ami a 
valódi célja. A valódi célja az, hogy a Házból a szavakon kívüli szimbólumokat teljesen 
kizárják. Nem szemléltetésről van szó!  

Ily módon, miután nem arról van szó ebben a javaslatban, illetőleg az 
állásfoglalásban, illetőleg magában már az országgyűlési törvényben sem, mint ami 
egyébként indokolta a kormánypártok részéről, hogy ezt annak idején, 2012-ben 
megszavazzák, ily módon ez a kérdés ezzel az állásfoglalással ma sem rendeződik. 
Hiszen nemegyszer fordulhat elő az, különösen akkor, amikor láthatóan egy 
pártszövetség akarata maga a törvény Magyarországon immár több mint nyolc éve, 
hogy egy ellenzéki politikus a politikájában, az előadásában bizonyos szimbólumokat 
ne vezessen be, ne mutasson fel. Az nem kérdés, hogy az Országgyűlés tekintélyét ez 
semmiképpen nem ronthatja, viszont úgy ítéljük meg, hogy ez a szavak erejét, a 
szavak valódi mondanivalóját, azt, amiért az az ellenzéki képviselő vagy akár 
kormánypárti képviselő felszólal, az erejét, az üzenetét, a mondanivalóját tudja 
szebbíteni, egyértelműsíteni. 

Ily módon én inkább azt javasolnám akár a tisztelt bizottságnak, akár a 
kormánypártoknak, akár az Országgyűlés elnökének, vagy akár az igazságügyi 
miniszternek, miután neki ez feladata, hogy olyan törvényjavaslatot kellene 
országgyűlésitörvény-módosításra beterjeszteni, ami mindenki számára egységesen, 
ellenzéki és kormányzó pártok számára elfogadható, miután, ha tetszik, ha nem, 
ebben a Házban mi együtt ülünk, egy célunk van: hogy az országunk demokratikus 
maradjon, és ebben az országban mindenki a boldogulását megtalálhassa. Ehhez 
pedig kiegyensúlyozottságra van szükség, és hogy ilyen, hát, hogy úgy mondjam, 
visszaélésszerű jogszabályhelyek, illetőleg állásfoglalások pedig ne keserítsék ezt. 
Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Kérdezem, ki kíván még hozzászólni. (Jelzésre:) Vigh László 

képviselőtársamnak adom meg a szót. 
 
VIGH LÁSZLÓ (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Én azt gondolom, a 

Háznak van méltósága, és az elmúlt másfél évtizedben azért sok történést láthattunk 
az Országgyűlésben; volt, aki kukoricát morzsolt - egyébként ha ezt nem teszi, akkor 
is el tudjuk képzelni, hogy mi történik, ha valaki lemorzsol egy fej kukoricát. Volt, aki 
kardot hozott be, volt, aki szócsővel érkezett; volt olyan párt, amelyik elfoglalta a 
pulpitust, mert azt mondta, hogy ha ezt a földtörvényt elfogadjuk, akkor 
Magyarországnak vége lesz, itt többet nem lesz termelés, minden megszűnik 
Magyarországon. Na most, ezek a szemléltetések elég érdekesek voltak az elmúlt 
másfél évtizedben; én azt gondolom, a törvény nem erre gondol. 

A törvény arra gondol, hogy aki letette az esküt, bekerült a parlamentbe, ahhoz 
tartozik egy viselkedési kultúra, és inkább erről szól a törvény, úgy gondolom. És 
támogatjuk az elfogadását. 

 
ELNÖK: Staudt Gábor alelnök úrnak adom meg a szót. 
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DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik), a bizottság alelnöke: Köszönöm. Tényleg nem 
szerettem volna hozzászólni, viszont amit Vigh képviselőtársam mondott, abból 
tökéletesen látszik, hogy nem érti a különbséget. A demonstráció adott esetben, egy 
parlamenti műfajnak adott esetben, igen, a túllépése, vagy egy felszólaláshoz 
kapcsolódó, mondjuk, felmutatása egy olyan papírlapnak, amelyen akár a 
szaktémához kapcsolódó grafikon van - ezek közt óriási különbség van, és jelen 
pillanatban egy kalapba van beledobálva minden. S ha a képviselőknek a 
gondolkodásában ez így összefolyik, ahogy azt ön elmondta, akkor belegondolhatunk, 
hogy gyakorlatilag kifelé aztán végképp, és pont emiatt kellene a határt meghúzni, a 
józan határt. Az nem megoldás, hogy túltoljuk a biciklit.  

Most arról nem is beszélve, ebbe nem megyek bele, hogy amikor a 
termőfölddel kapcsolatosan tiltakoztunk, akkor nem az volt, hogy megszűnik a 
termelés. Termelés az lesz - csak kik, milyen módon, meg kikhez kerül a föld? 
Egyébként minden beigazolódott, amit akkor mondtunk, de ebbe tényleg ne menjünk 
bele, ez egy másik szakpolitikai téma. Köszönöm.  

 
ELNÖK: További jelentkező? (Jelzésre:) Vigh László képviselőtársunknak 

adom meg a szót. 
 
VIGH LÁSZLÓ (Fidesz): Én azt gondolom, amit képviselőtársam jelzett, azokat 

az anyagokat meg tudjuk kapni számítógépen, mindazt a szemléltetést, amire gondol 
egy képviselő, amit el szeretne mondani, mindent át tudunk küldeni egymásnak, én 
azt gondolom, elég szemléletesen. (Dr. Staudt Gábor: De a választópolgárok!) És azt 
gondolom, ez a választópolgárok felé is igaz, hiszen minden, amit elmondunk, 
megjelenik az interneten. Úgyhogy én nem hiszem el, hogy szemléltetés hiányában 
bizonyos dolgokat nem fogunk megérteni. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Arató Gergely képviselőtársunknak adom meg a szót. 
 
ARATÓ GERGELY (DK): Arra kénytelen vagyok emlékeztetni, hogy ebben az 

ügyben már van egy ítélete az Emberi Jogok Európai Bíróságának. Tudom, hogy 
önöknek ez a két kifejezés, az „emberi jogok” meg az „Európai Unió” külön-külön is 
ellenszenves, vagy „Európa”, de kénytelen vagyok megemlíteni, hogy 
Magyarországnak egyszer már 4,6 millió forint büntetést kellett fizetnie a parlamenti 
szólásszabadság vagy véleményszabadság korlátozásáért, pontosan ilyen ügyben, 
táblák felmutatása miatt. Szeretném jelezni, hogy mellesleg nemcsak politikai 
értelemben problémás az, amit művelnek ebben a dologban, hanem ilyen típusú 
kockázata is van; ráadásul nem is az összeg a lényeg, sokkal inkább az a 
tekintélyvesztés, további tekintélyvesztés, ami ebből következik. 

 
ELNÖK: Kérdezem, kíván-e még valaki fölszólalni. (Nincs jelentkező.) 

Jelentkezőt nem látok, a vitát lezárom. 

Határozathozatal 

Kérdezem a tisztelt bizottságot, elfogadja-e változatlan tartalommal az előző 
ciklusban elfogadott és hatályát vesztett 10/2014-2018. IÜB. általános érvényű 
állásfoglalást. Aki igen? (Szavazás.) Hét igen. Aki nem? (Szavazás.) Három nem. És 
aki tartózkodott? (Szavazás.) Egy tartózkodás. Köszönöm. Megállapítom, hogy a 
bizottság 7 igen, 3 nem szavazat és 1 tartózkodás mellett az általános érvényű 
állásfoglalást változatlan tartalommal elfogadta. 



9 

Tájékoztatom képviselőtársaimat, hogy az Országgyűlésről szóló törvény 61. § 
(7) bekezdése értelmében a változatlan tartalommal elfogadott állásfoglalás 
elutasítására vagy fenntartására vonatkozóan az Országgyűlés döntése külön nem 
kérhető. Ezzel ezt a napirendi pontot lezárom. 

Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló T/503. 
számú törvényjavaslat  
(Döntés a részletes vitában megtárgyalandó szerkezeti egységekről 
a HHSZ 92. § (4) bekezdés alapján) 

Az elnök előterjesztése 

Soron következik 2. napirendi pontunk: a Magyarország 2019. évi központi 
költségvetéséről szóló T/503. számú törvényjavaslat részletes vitában 
megtárgyalandó szerkezeti egységeiről való döntés a HHSZ 92. § (4) bekezdése 
alapján. 

A bizottságunk eddigi töretlen gyakorlata az, hogy a törvényjavaslat egészének 
megtárgyalását kértük. Ennek indoka, hogy a bizottság által meg nem jelölt szerkezeti 
egységet érintő módosító javaslatot egyébként nem tudnánk tárgyalni, hiába érintené 
is a bizottság feladatkörét. Ezért a törvényjavaslat egészének megtárgyalására teszek 
javaslatot most is, mint ahogy az eddig is történt. 

Megnyitom a vitát. Kérdezem képviselőtársaimat, ki kíván hozzászólni. 
(Jelzésre:) Staudt Gábor alelnök úrnak adom meg a szót. 

Hozzászólások 

DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik), a bizottság alelnöke: Csak egy kérdés, elnök úr. 
Ez akkor azt jelenti, hogy a benyújtott módosítók tekintetében kerül majd eldöntésre, 
hogy mi az, ami bizottság elé kerül, hogy mi érinti esetleg a bizottság hatáskörét? 
Akkor ezt jól értem? 

 
ELNÖK: Igen, így van, alelnök úr. (Jelzésre:) Varga-Damm Andrea 

képviselőtársunké a szó. 
 
DR. VARGA-DAMM ANDREA (Jobbik): Elnök úr, akkor van még egy kérdés. 

Ha bármelyikünk úgy ítéli meg, hogy valamely módosító kérdését szeretnénk a 
bizottság elé hozni, akkor mi ezt megjelölnénk, és akkor majd arról szavaz a bizottság, 
hogy kérjük-e annak is a tárgyalását? Vagy hogyan tervezi? Mert ezt azért beszéljük 
meg! 

 
ELNÖK: Képviselő asszony, akkor úgy kell benyújtani a módosítót, hogy a mi 

bizottságunk legyen abban megjelölve. (Dr. Staudt Gábor: És akkor idejön.) Így van. 
 
DR. VARGA-DAMM ANDREA (Jobbik): Jó, köszönjük szépen. 
 
ELNÖK: Amennyiben több jelentkező nincs (Nincs ilyen jelzés.), akkor a vitát 

lezárom, és szavazás következik. 

Határozathozatal 

Kérdezem képviselőtársaimat, támogatják-e az indítványomat, hogy a bizottság 
a költségvetési törvényjavaslat egésze vonatkozásában folytasson részletes vitát. Aki 
ezzel egyetért? (Szavazás.) Köszönöm. Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag, 
11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a részletes vita szerkezetére 
tett javaslatot elfogadta. Ezzel ezt a napirendi pontot is lezárom. 
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Egyebek 

Rátérünk az utolsó napirendi pontunk, az egyebek megtárgyalására. 
Tájékoztatom a tisztelt bizottságot, hogy a soron következő ülésünkre várhatóan a 
2018. július 2-ával kezdődő héten kerül sor, amelyen a 2019. évi költségvetési 
törvényjavaslat részletes vitáját fogjuk lefolytatni. Ha nem lesz más törvényalkotási 
feladatunk, akkor várhatóan ez lesz az utolsó ülésünk a nyári szünet előtt. 

Kérdezem a bizottság tagjait, van-e valakinek további javaslata, észrevétele. 
(Nincs ilyen jelzés.) Jelentkezőt nem látok. 

Az ülés berekesztése 

Amennyiben nincs további észrevétel, a bizottság mai ülését berekesztem. 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra 53 perc) 

 

 

Dr. Vejkey Imre 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Prin Andrea 


