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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 06 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirend 
elfogadása 

DR. VEJKEY IMRE (KDNP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Tisztelt Képviselőtársaim! Tisztelt Meghívottak! Köszöntöm a bizottság valamennyi 
megjelent tagját és meghívott vendégeinket. A bizottság ülését ezennel megnyitom. 

Ismertetem a helyettesítések rendjét. Vitányi István alelnök úr helyettesíti 
Bajkai István képviselő urat, Czunyiné Bertalan Judit alelnök asszony helyettesíti 
Demeter Zoltán képviselő urat és Becsó Károly képviselőtársunk helyettesíti Vigh 
László urat. Megállapítom, hogy a bizottság határozatképes. 

Most soron következik a mai ülésünk napirendjének megállapítása. A napirend 
módosítására indítvány nem érkezett, ezért most a napirendi javaslat elfogadásáról kell 
döntenünk. Kérdezem képviselőtársaimat, elfogadják-e a napirendi javaslatot. 
Szavazzunk! Ki támogatja? (Szavazás.) Köszönöm. Megállapítom, hogy egyhangúlag, 
9 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a bizottság a napirendet 
elfogadta. 

Az Európai Unió adatvédelmi reformjának végrehajtása érdekében 
szükséges törvénymódosításokról szóló T/4479. számú 
törvényjavaslat 
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján) 

Soron következik első napirendi pontunk, az Európai Unió adatvédelmi 
reformjának végrehajtása érdekében szükséges törvénymódosításokról szóló T/4479. 
számú törvényjavaslat részletes vitájának kijelölt bizottságként történő lefolytatása. 
Köszöntöm bizottságunk ülésén az előterjesztő kormány képviseletében megjelent 
Völner Pál államtitkár urat és Salgó László helyettes államtitkár urat az Igazságügyi 
Minisztériumból. Megnyitom a részletes vita első szakaszát, vagyis a 
törvényjavaslatnak a határozati házszabály 44. §-ában meghatározott szempontok 
szerinti vizsgálatát. Kérdezem államtitkár urat, álláspontja szerint megfelel-e a javaslat 
a házszabályi rendelkezéseknek. 

 
DR. VÖLNER PÁL államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): Megfelel, elnök úr. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr. A vitát megnyitom. Kérdezem, ki 

kíván hozzászólni. (Senki sem jelentkezik.) Jelentkezőt nem látok. A vitát lezárom. 
Kérdezem a bizottságot, véleményük szerint megfelel-e a törvényjavaslat a 

házszabály rendelkezéseinek. Ki az, aki ezzel egyetért? (Szavazás.) Ki nem ért egyet? 
(Szavazás.) Ki tartózkodott? (Szavazás.) Köszönöm. Megállapítom, hogy a bizottság 8 
igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett úgy döntött, hogy az 
előterjesztés megfelel a házszabály 44. §-ában foglaltaknak.  

Az előterjesztéshez képviselői módosító javaslat nem érkezett, azonban a 
bizottság kormánypárti tagjai a megjelölt határidőben 31 pontos módosítójavaslat-
tervezetet juttattak el a bizottság titkárságára, melyet a bizottság valamennyi tagja a 
tegnapi nap során megkapott. Tájékoztatom képviselőtársaimat, hogy a 
módosítójavaslat-tervezet 13. és 19. pontjai olyan elemeket tartalmaznak, amelyek a 
határozati házszabály 42. § b) pontja alapján a házszabály 44. § (1) bekezdése szerinti 
vizsgálatot indokolják. A módosítójavaslat-tervezetről való döntés keretében a 
bizottság egyben ezen pontok megfelelőségéről is állást foglal. Megkapták továbbá a 
Magyar Országos Közjegyzői Kamara elnökének, illetve a Magyar Távhőszolgáltatók 
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Szakmai Szövetsége elnökének javaslatát is. Orbán Pétert, a Magyar Távhőszolgáltatók 
Szakmai Szövetsége elnökét köszöntjük ülésünkön. Megnyitom a vitát. Elsőként 
kérdezem az előterjesztő kormány álláspontját a bizottság módosítójavaslat-
tervezetéről. 

 
DR. VÖLNER PÁL államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): Egyetértünk vele, 

elnök úr. 
 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Megnyitom a vitát. Kérdezem képviselőtársaimat, 

ki kíván hozzászólni. (Nincs ilyen jelzés.) Jelentkezőt nem látok… (Jelzésre:) Bocsánat, 
Arató Gergely képviselőtársunké a szó. Tessék parancsolni! 

 
ARATÓ GERGELY (DK): Egyrészt a kormány képviselőjéhez egyetlen kérdésem 

lenne majd még, ha a zárszóban lenne kedves elmondani államtitkár úr és helyettes 
államtitkár úr, hogy ha most támogatják ezeket a jogtechnikai javaslatokat, akkor miért 
nem így írták le őket eredetileg a törvényjavaslatba. Ugye, itt állandóan jogtechnikai 
javításokkal foglalkozunk. Nem lehetne ezt megoldani valahogy úgy, hogy erre az 
egyeztetésre elnök úrral összejöjjenek, és már a törvényjavaslatokat úgy nyújtsák be, 
hogy azok jogtechnikailag is rendben legyenek? (Dr. Kovács Zoltán megérkezik az 
ülésre.) 

Ami azonban az érdemi kérdésem, hogy azt persze értem, hogy a 
távhőszolgáltatók és a Közjegyzői Kamara levelét mellékelte elnök úr - és hálás is 
vagyok érte, hogy így jobban látjuk ezt a képet -, csak szeretném világosan látni, hogy 
ezek a javaslatok beépülnek-e most a törvényjavaslatba, vagy pedig csak meghívtuk 
őket, elolvastuk a levelüket, és nincs további szándéka vele a bizottságnak.  

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Kérdezem, kíván-e még valaki hozzászólni. (Nincs 

ilyen jelzés.) Nem. Akkor megadom Völner Pál államtitkár úrnak a válasz lehetőségét. 
Tessék parancsolni! 

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

szót, elnök úr. Először is, elhangzott ez a két észrevétel, ami érkezett. A 
távhőszolgáltatást azért nem kell beépítenünk, mert a távhőszolgáltatók az uniós 
rendelet értelmében így is közvetlenül tárolhatják, kezelhetik a fogyasztók adatait a mi 
értelmezésünk szerint. Tehát nem jelent problémát, nem kell pluszelemet beiktatni. 

A közjegyzőknél pedig lehetnek olyan adatok, amelyek az iraton kívül szereplő 
adatok, például a telefonszám, amelyet az ügylet után már nem szükséges és nem 
indokolt, hogy megőrizzenek, és ezért nem kell hogy adatkezelők legyenek, illetve nem 
lehetnek adatkezelők ebben a tekintetben. 

A szokásos kérdésre is természetesen ismét megadnám a választ. A 
parlamentben és akár a minisztériumban akár helyesírás kapcsán - egybeírjuk, 
különírjuk, pont, vessző, egyebek -, vagy egy ilyen eléggé összetett szövegnél az utolsó 
pillanatig is lehetnek értelmezési felvetések. Vagy például hogy adatról beszélünk: 
nevesítetten szerepeltek az ágazati törvényben azok, akik adatkezelőnek minősültek, 
ezeket összevontuk; tehát ezeket még az utolsó pillanatban is lehet összesimítani, az 
észrevételek alapján természetesen. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen, államtitkár úr. A vitát lezárom, szavazás következik. 

Mint azt a vita elején jeleztem, a módosítójavaslat-tervezet elfogadásával az indítvány 
két pontjának megfelelőségéről is döntünk, vagyis arról, hogy elfogadásuk a HHSZ 
44. § (1) bekezdése miatt nyilvánvalóan szükséges. 
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Kérdezem tehát a bizottságot, támogatja-e a megküldött módosítójavaslat-
tervezetet, mely a bizottság részletes vitát lezáró módosító javaslata is egyben. Aki 
igen? (Szavazás.) Tíz. Köszönöm. Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag, 10 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta. 

Most a részletes vita lezárásáról kell szavaznunk. Kérdezem tehát 
képviselőtársaimat, lezárják-e az előterjesztés részletes vitáját. Aki egyetért ezzel? 
(Szavazás.) Nyolc. Aki nem? (Szavazás. – Nincs ilyen.) Aki tartózkodott? (Szavazás.) 
Kettő. Köszönöm. Megállapítom, hogy a bizottság 8 igen szavazattal, ellenszavazat 
nélkül, 2 tartózkodás mellett a részletes vitát lezárta. 

Kérdezem a tisztelt bizottságot, kíván-e a plenáris ülésen a bizottság a jelentések 
vitájában előadót állítani. (Nincs ilyen jelzés.) Jelentkezőt nem látok, így nem. Ezzel a 
napirendi pont tárgyalását lezárom. (Dr. Völner Pál és dr. Salgó László távozik az 
ülésről.) 

A kiemelt közbizalmat igénylő tisztségek betöltéséről szóló T/4783. 
számú törvényjavaslat  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

Soron következik 2. napirendi pontunk: a kiemelt közbizalmat igénylő tisztségek 
betöltéséről szóló T/4783. számú, Demeter Márta, LMP, és képviselőtársai által 
benyújtott törvényjavaslat tárgysorozatba vételéről való döntés. 

Kérdezem az előterjesztő képviselőket, kívánják-e szóban is indokolni a 
javaslatukat. (Jelzésre:) Demeter Márta képviselő asszony már itt is ül. Megadom a 
szót Demeter Márta képviselő asszonynak. Tessék parancsolni! 

Demeter Márta szóbeli kiegészítése 

DEMETER MÁRTA (LMP) előterjesztő: Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt 
Bizottság! A politika és a közélet tisztaságának egy nagyon fontos eleme az, hogy végre 
Magyarországon olyan szabályozást alkossunk, amely képes gátat szabni az illegális 
befolyásszerzésnek, és megnyugtató megoldást ad a közvélemény számára is, hogy 
bizonyos időkorláttal nem tölthetnek be közbizalmat, különös közbizalmat igénylő 
tisztséget olyan személyek, akik a titkosszolgálatokhoz köthetők. 

Az elmúlt két évtizedben számos komoly visszhangot kiváltó ügy történt; itt 
emlékeztetnék akár az UD Zrt.-ügyre, a Defend-ügyre vagy pedig a Nyírfa-ügyre, 
amelyek miatt az a percepció alakult ki a magyar társadalomban, hogy egyes személyek 
a nyilvánosság elől elzárt tevékenységük során olyan információkhoz juthatnak vagy 
olyan befolyást szerezhetnek, olyan kapcsolatokat, amivel a későbbiekben a közéletet 
vagy annak szereplőit tudják manipulálni.  

Éppen ezért nyújtotta be az LMP ezt a bizonyos törvényjavaslatot, hiszen az 
elmúlt 28 év tanulságait látva világosan látszik, hogy szükséges jogszabályt alkotni az 
1990 utáni titkosszolgálatokhoz kötődő személyek kapcsán is. Egyébként erre mind a 
hazai jogalkotási gyakorlat, mind nemzetközi példák azt mutatják, hogy egyes fontos 
tisztségek betöltése során egy adott várakozási időszak megjelölhető és beiktatható a 
korábbi jogviszony megszűnése és a betölteni kívánt pozíció elnyerése közé. Éppen 
ezért a törvényjavaslatunk konkrétan azt határozza meg, hogy az 1990. február 14. 
napját követő időszakban a nemzetbiztonsági szolgálatok személyi állományába 
tartozó személy és a nemzetbiztonsági szolgálatokkal titkosan együttműködő személy 
(Arató Gergely kimegy a teremből.) kiemelt közbizalmat igénylő tisztséget csak e 
jogviszonya megszűnését követő 8 év elteltével tölthet be. Természetesen 
törvényjavaslatunk a jelenleg működő összeférhetetlenségi szabályok mellett 
érvényesülne. 
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Engedjék meg, hogy egypár példát mondjak ilyen kiemelt közbizalmat igénylő 
tisztségekre: így például a köztársasági elnök, országgyűlési képviselő, 
Alkotmánybíróság tagja, Országos Bírósági Hivatal elnöke, Kúria elnöke, kormány 
tagja, legfőbb ügyész, és még több konkrétumot is tartalmaz a törvényjavaslatunk.  

Tehát ennek a javaslatnak a támogatásához kérem az önök szavazatát, hogy ez 
plenáris ülés elé kerülhessen, hiszen, ahogy egyébként a bizottság majd a következő 
előterjesztésben az állambiztonsági múlt feltárásával kapcsolatos javaslatunkat is 
tárgyalni fogja, amellett rendkívül fontos, hogy foglalkozzunk azzal, hogy az 1990 utáni 
titkosszolgálatokhoz köthető személyek csak és kizárólag időkorlát bevezetésével 
(Arató Gergely visszatér a terembe.) és csak és kizárólag 8 év leteltével vállalhassanak 
bármi ilyen tisztséget. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönjük szépen, képviselő asszony. Kérdezem a bizottság tagjait, ki 

kíván hozzászólni. (Nincs ilyen jelzés.) Jelentkezőt nem látok. Amennyiben nincs több 
felszólaló, a vitát lezárom. Kérdezem az előterjesztőt, kíván-e bármit még reagálni. 

 
DEMETER MÁRTA (LMP) előterjesztő: Ismét azt szeretném kérni, amit az 

elmúlt bizottsági ülésen is, hogy esetleg indokolják meg a kormánypárti képviselők a 
szavazási magatartásukat. Illetve örültem volna, ha van hozzászólás ehhez az 
egyébként rendkívül fontos törvényjavaslathoz. Köszönöm. 

Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönjük zárszavát, képviselő asszony. Kérdezem a bizottság tagjait, 
támogatják-e a törvényjavaslat tárgysorozatba vételét. Ki támogatja? (Szavazás.) Egy 
igen szavazat. Ki nem? (Szavazás.) Ki tartózkodott? (Szavazás.) Köszönöm. 
Megállapítom, hogy a bizottság 1 igen, 8 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett a 
törvényjavaslatot nem vette tárgysorozatba.  

A határozati házszabály értelmében a bizottság házelnök urat valamennyi 
tárgysorozatba vétel kérdésében meghozott döntéséről írásban értesíti. Ezzel ezt a 
napirendi pontot lezárom. 

Az állambiztonsági múlt átláthatóvá tételéről, valamint az állampárti 
vezetők és a diktatúra állambiztonsága hivatásos állományának 
egyes közhivatalok viseléséből való kizárása érdekében szükséges 
törvénymódosításokról szóló T/4784. számú törvényjavaslat 
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

Soron következik harmadik napirendi pontunk az állambiztonsági múlt 
átláthatóvá tételéről, valamint az állampárti vezetők és a diktatúra állambiztonsága 
hivatásos állományának egyes közhivatalok viseléséből való kizárása érdekében 
szükséges törvénymódosításokról szóló T/4784. számú, dr. Keresztes László Lóránt, 
LMP, és képviselőtársai által benyújtott törvényjavaslat tárgysorozatba vételéről való 
döntés. Demeter Márta benyújtó volt ebben a törvényjavaslatban. Kérdezem 
képviselőtársamat, hogy szeretne-e szólni. (Demeter Márta: Igen.) Megadom a szót. 
Tessék parancsolni! 

Demeter Márta szóbeli kiegészítése 

DEMETER MÁRTA (LMP): Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Bizottság! 
Most már 19. alkalommal nyújtja be az LMP ezt a törvényjavaslatot, ami az 
állambiztonsági múlt átláthatóvá tételét garantálná érdemben és a diktatúra 
állambiztonsága hivatásos állományának egyes közhivatalok viseléséből való kizárását 
célozná meg. 
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Egészen érthetetlen az, hogy az elmúlt 18 alkalommal miért söpörte le a 
kormány és miért söpörték le a kormánypárti képviselők az asztalról ezt a 
törvényjavaslatot, hiszen teljesen egyértelmű, hogy ahhoz, hogy a rendszerváltás 
körülményeit meg lehessen érteni és ahhoz, hogy a magyar közélet tisztaságát 
biztosítani lehessen, elengedhetetlen az állambiztonsági múlt feltárása. Az, hogy nem 
történt meg ez a mai napig, az egy elképesztő mulasztás és a mai napig - sajnos - 
meghatározza a magyar közéletet. 

Úgyhogy azt szeretném kérni, hogy támogassák a bizottság kormánypárti tagjai 
is ezt az előterjesztésünket. Volt olyan pozitív tapasztalatunk, annak ellenére, hogy 
sajnos nem szavazták meg ezt 18 alkalommal a plenáris ülésen, mégis mindig akadtak 
olyan kormánypárti képviselők, akik igennel szavaztak erre a javaslatunkra. Azt 
gondolom, akkor róluk is tudnak példát venni és támogathatják ezt a törvényjavaslatot. 
Szeretném kérni azt, hogy mondják el a véleményüket erről a törvényjavaslatról. Azt is 
indokolják meg, kérem, hogy miért történt 18 alkalommal ennek a leszavazása és miért 
nem gondolják azt, hogy jó lenne, ha a közélet végre lerázhatná azt a béklyót magáról, 
amit a titkosszolgálatok rápakoltak korábban. Úgyhogy kérem önöket támogassák ezt 
a javaslatot. Amennyiben a bizottság nem támogatja ennek a tárgysorozatba vételét, 
természetesen élni fogunk azzal a lehetőséggel, hogy plenáris ülésre kérjük ezt és a 
plenáris ülésen minden egyes országgyűlési képviselő nyilvánítsa ki a véleményét ezzel 
a komoly üggyel kapcsolatban. Köszönöm. 

Hozzászólások 

ELNÖK: Köszönjük szépen, képviselő asszony. Kérdezem a bizottság tagjait, ki 
kíván hozzászólni. (Arató Gergely jelentkezik.) Arató Gergely képviselőtársunké a szó. 
Tessék parancsolni! 

 
ARATÓ GERGELY (DK): Tisztelt Bizottság! Akárcsak az előző 

törvényjavaslatnál, ebben az esetben is vannak kételyeink annak kapcsán, hogy a 
jogkorlátozás megfelelő eszköz-e akár valamifajta történelmi igazságszolgáltatásra. 
Magyarán, ha ez a javaslat az Országgyűlés elé fog kerülni, bizonyosan lesznek olyan 
részei, ahol módosítást fogunk javasolni és más megoldásokat fogunk támogatni. 

Ugyanakkor azonban az állambiztonsági ügy nyilvánosságához olyan mértékű 
közérdek fűződik, ami elengedhetetlenné teszi, hogy ezt a javaslatot tárgyaljuk. 
Ráadásul őszintén szólva azok a korábbi érvek, amelyek alapján korábbi 
országgyűlések korábbi időszakban elzárkóztak a javaslattól - most ne vitassuk meg, 
hogy joggal vagy alaptalanul -, nem állják meg a helyüket. Az a fajta érvelés volt akkor, 
hogy bizonyos folytonosságok miatt ez veszélyeztetheti az ország nemzetbiztonsági 
érdekeit, de ez 30 évvel a rendszerváltás után nyilvánvalóan már nincs így. Ma már 
nem lehetnek olyan érdekek, amelyek 30 évvel ezelőtti ügyek titokban tartását 
indokolnák. Teljesen nyilvánvaló, hogy nem lehet majd semmilyen erős érvet találni a 
teljes adatnyilvánossággal, az adatok megismerhetőségével, az áldozatok legalább 
szimbolikus kárpótlásával és a tettesek megnevezésével szemben. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Kérdezem a bizottság tagjait, ki kíván még szólni. 

(Jakab Péter jelentkezik.) Jakab Péter alelnök úré a szó. Tessék parancsolni! 
 
JAKAB PÉTER (Jobbik), a bizottság alelnöke: Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök 

Úr! Tisztelt Bizottság! Harminc éve késlekedik, hogy lezárjuk végre a múltat. (Dr. 
Varga László megérkezik.) Azt gondolom, akinek nincs titkolnivalója, akinek tiszta a 
múltja, az képes megtenni, hogy szembe nézzen vele és lezárja. Ez a javaslat ezt 
szolgálná. Akinek meg van titkolnivalója, az majd nyilván nemet fog mondani erre a 
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javaslatra, de ez nem segíti a közélet megtisztítását. Egyetértek képviselőtársammal, 
hogy 30 év után vagyunk most már, nem hiszem, hogy bárkinek komoly negatív 
következményt kellene viselnie ezen javaslat megszavazása vonatkozásában. Viszont 
fontos az, hogy végre megtörténjen az a szembenézés, ami 30 éve várat magára. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Kovács Zoltán alelnök úré a szó. Tessék 

parancsolni! 
 
DR. KOVÁCS ZOLTÁN (Fidesz), a bizottság alelnöke: Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt 

Bizottság! Én 11 évig voltam a Nemzetbiztonsági bizottság tagja, voltam annak 
tisztségviselője is. Nem ennyire fekete és nem ennyire fehér ez az ügy, ezt mindannyian 
tudjuk. Az lenne jó, ha teljesen világos viszonyok lennének ebben a dologban. 

Egy példát hadd mondjak! Amikor a Történeti Levéltárhoz átkerültek az iratok, 
ott 95 ezres sorszámú volt a legutolsó. A sarokba berúgva volt egy doboz, amelynek 
beragadt az aljába egy ügyirat, amelynek 140 ezer feletti sorszáma volt. Tehát eltűnt 
több mint 40 ezer. Tudjuk, hogy ezeket elégették, vitték talán a csepeli 
hulladékégetőbe. Volt lehetősége jó néhány személynek onnan iratokat kivinni és ezek 
az iratok ma nincsenek meg. Lehet, hogy pont azok ússzák meg ezeket az ügyeket, 
akiknek eltűnt az aktája, lehet hogy valahol megvan betárazva, láttunk már ilyet az 
SZDSZ-kormány idején, amikor valamelyik államtitkár éppen nem illett a képbe, akkor 
elővették az aktáját.  

Tehát valóban jó lenne megtisztulni ebben az ügyben. Csak nem fogunk 
sohasem teljes képet kapni. Sajnálatos módon pont az irányítók ússzák meg leginkább. 
Részben korosztálybéli különbségek is vannak, hiszen vannak, akik idősek és igaz, amit 
Demeter Márta mond, hogy már 30 év eltellett, de láttam olyan ügyiratokat, 
amelyekben még 1990 februárjában jutalmat kapott valaki az akkori III/III-as világból 
a civil életből. Ma is tudom, hogy ki ő, mert jelentett rám is és kiderült, és azt is tudom, 
hogy most éppen hol dolgozik. Nem lenne meglepetés egyébként, ha megmondanám, 
hogy éppen hol dolgozik, nem a titkosszolgálatoknál, magáncégnél, ismert emberek 
magáncégénél.  

Azt gondolom tehát, hogy pont azok kerülnének be a szórásba, akiket 
bezsaroltak, akik a gyerekükkel, családjukkal, nemi identitásukkal fenyegetve 
bekerültek a rendszerbe és semmilyen védelmet nem élveztek utána. Azok pedig 
megúsznák, akiknek az aktáját eltüntették és adott esetben ma is netán zsarolásként 
előveszik. Tehát azzal, ha elővarázsoljuk ezeket az aktákat, a teljes kört, akkor talán 
másképp nézne ki ez az ügy, így azonban csak felemás ügyről beszélhetünk sajnálatos 
módon. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Kérdezem képviselőtársaimat, kíván-e még valaki 

felszólalni. (Senki sem jelentkezik.) Jelentkezőt nem látok. A vitát lezárom. 
Kérdezem az előterjesztő képviselőtársunkat, hogy kíván-e szólni. (Demeter 

Márta: Igen.) Megadom a szót Demeter Mártának zárszóra. Tessék parancsolni! 

Demeter Márta reflexiója 

DEMETER MÁRTA (LMP) előterjesztő: Köszönöm szépen, elnök úr. Pont, amit 
kormánypárti képviselőtársam említett, azt gondolom, nem megoldás. Nem megoldás, 
hogy soha sem látunk neki ennek a munkának. Ez most már a 19. alkalom, hogy 
megpróbáljuk ezt a törvényjavaslatot átvinni a parlamenten, megszerezni ehhez az 
országgyűlési képviselők támogatását. Hiszen ez egy olyan kérdés, amelyet egyszer s 
mindenkorra le kell zárni, és egyszer s mindenkorra biztosítani kell a közéletnek a 
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tisztaságát és az átláthatóságát. Semmi más nem kellene ehhez, mint politikai akarat; 
ez egyébként ennyin múlna, hogy ez a törvényjavaslat átmenjen. 

Egyébként pedig nagyon fontos szempont, azt gondolom, az is - és ez az előző 
törvényjavaslatra is vonatkozik, hiszen nem véletlenül nyújtottuk be azt sem -, hogy 
pont az ilyen javaslatok, ezeknek a végrehajtása garantálhatná azt, hogy egyébként 
ezekkel az információkkal bizonyos múltbéli kérdésekben szereplők ne legyenek 
zsarolhatók. Azt gondolom, ez Magyarország érdeke és a magyar emberek érdeke 
lenne, úgyhogy kérem, hogy ez vezérelje önöket, amikor szavaznak erről a javaslatról. 
És számos nemzetközi példa van arra, hogy a lusztráció kérdése megoldható, és előrébb 
viszi egy országnak a jövőjét. Azt nem gondolom, hogy a mai állapot megfelelő lenne, 
hogy akár például a Nemzeti Emlékezet Bizottsága tud válogatni a dolgok közül, hogy 
mi az, amit nyilvánosságra hoznak, és mi az, amit nem. Tehát végre átfogóan rendezni 
kell ezt a kérdést, úgyhogy én javaslom, hogy támogassák a javaslatot, és kerülhessen 
ez plenáris ülés elé. Köszönöm. 

Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönjük a zárszavát, képviselő asszony. Kérdezem a bizottság tagjait, 
támogatják-e a törvényjavaslat tárgysorozatba vételét. Aki igen? (Szavazás.) Három. 
Aki nem? (Szavazás.) Nyolc; tartózkodás nincs. Köszönöm. Megállapítom, hogy a 
bizottság 3 igen, 8 nem szavazat mellett, tartózkodás nélkül a törvényjavaslatot nem 
vette tárgysorozatba. 

Ezzel ezt a napirendi pontot is lezárom, és köszönjük az előterjesztőnek, hogy 
mind a két napirendi pontban itt volt. (Demeter Márta távozik az ülésről.) 

Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.) OGY 
határozatnak a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az 
egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 
2011. évi CCVI. törvény módosításáról szóló 2018. évi CXXXII. 
törvénnyel összefüggő módosításáról szóló H/4819. számú 
határozati javaslat  
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján) 

Soron következik 4. napirendi pontunk: az egyes házszabályi rendelkezésekről 
szóló 10/2014. (II. 24.) OGY határozatnak a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, 
valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. 
évi CCVI. törvény módosításáról szóló 2018. évi CXXXII. törvénnyel összefüggő 
módosításáról szóló H/4819. számú, Bajkai István, Fidesz, és képviselőtársai által 
benyújtott határozati javaslat részletes vitájának kijelölt bizottságként történő 
lefolytatása. (Dr. Kovács Zoltán kimegy a teremből.) 

Mivel az előterjesztéshez képviselői módosító javaslat nem érkezett, és a 
bizottság nem kíván saját módosítási szándékot megfogalmazni, ezért a részletes vita 
egy szakaszból áll, vagyis e javaslatnak a határozati házszabály 44. §-ában 
meghatározott szempontok szerinti vizsgálatából.(Jakab Péter kimegy a teremből.) 

Elsőként az előterjesztők képviseletében nagy tisztelettel köszöntöm Hende 
Csaba parlamenti alelnök urat, és kérdezem őt, hogy álláspontja szerint a javaslat 
megfelel-e a házszabályi rendelkezéseknek. 

 
HENDE CSABA (Fidesz): Köszöntöm a tisztelt bizottságot. Elnök úr, a válaszom 

röviden: igen. 
 
ELNÖK: Köszönjük szépen, alelnök úr. Megnyitom a vitát. Kérdezem, ki kíván 

hozzászólni. (Nincs ilyen jelzés.) Jelentkezőt nem látok. A vitát lezárom. 
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Kérdezem a bizottságot, véleményük szerint megfelel-e a határozati javaslat a 
házszabály rendelkezéseinek. Aki ezzel egyetért? (Szavazás.) Kilenc. Köszönöm. 
Megállapítom, hogy egyhangúlag, 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül a bizottság úgy döntött, hogy az előterjesztés megfelel a házszabály 44. §-ában 
foglaltaknak. 

Most a részletes vita lezárásáról kell szavaznunk. Kérdezem képviselőtársaimat, 
hogy lezárják-e az előterjesztés részletes vitáját. Aki egyetért ezzel? (Szavazás.) Hét. 
Aki nem? (Szavazás. - Nincs ilyen.) És aki tartózkodott? (Szavazás.) Kettő. Köszönöm. 
Megállapítom, hogy 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodás mellett a 
bizottság a részletes vitát lezárta. 

Kérdezem a tisztelt bizottságot, kíván-e a plenáris ülésen a bizottsági jelentések 
vitájában előadót állítani. (Nincs ilyen jelzés.) Jelentkezőt nem látok. Ezzel ezt a 
napirendi pontot is lezárom, és köszönöm szépen Hende Csaba alelnök úrnak, hogy 
részt vett a napirendi pontunk vitájában. (Hende Csaba távozik az ülésről.) 

Dr. Vadai Ágnes (DK) képviselő megkeresése az A/4588. számú 
azonnali kérdésének visszautasítása tárgyában  
(IUB-41/12-1/2019.)  
Dr. Vadai Ágnes (DK) képviselő megkeresése az A/4757. számú 
azonnali kérdésének visszautasítása tárgyában  
(IUB-41/16-1/2019.)  
Dr. Vadai Ágnes (DK) képviselő megkeresése az A/5001. számú 
azonnali kérdésének visszautasítása tárgyában  
(IUB-41/20-1/2019.)  
(Állásfoglalás kialakítása az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. 
törvény 61. § (4) bekezdés szerinti eljárásban) 

Soron következik 5. napirendi pontunk megtárgyalása: az a) pontban Vadai 
Ágnes, DK, képviselőnek az A/4588. számú azonnali kérdésének visszautasítása 
tárgyában; a b) pontban szintén Vadai Ágnes, DK, képviselőnek az A/4757. számú 
azonnali kérdésének visszautasítása tárgyában; valamint a c) pontban ugyancsak Vadai 
Ágnes, DK, képviselőnek az A/5001. számú azonnali kérdésének visszautasítása 
tárgyában tett megkeresései alapján a bizottság feladata eseti állásfoglalás kialakítása 
az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 61. § (4) bekezdés szerinti 
eljárásban. 

Vadai Ágnes képviselő asszony az A/4588., az A/4757. és az A/5001. számú 
azonnali kérdések benyújtójaként öt képviselőtársa támogatásával kérelemmel fordult 
az Igazságügyi bizottsághoz mint a házszabály értelmezéséért felelős bizottsághoz, 
hogy az előbb említett azonnali kérdéseinek visszautasításáról a bizottság foglaljon 
állást.  

Képviselőtársaim megkapták az eseti jellegű állásfoglalás tervezetét, a 
visszautasító leveleket és a képviselő asszony megkereséseit. 

Megnyitom a vitát. Kérdezem képviselőtársaimat, ki kíván hozzászólni. Arató 
Gergely képviselőtársunké a szó. Tessék parancsolni! 

Hozzászólások 

ARATÓ GERGELY (DK): Tisztelt Bizottság! Sajnálattal azt kell mondanom, 
hogy nem tudok egyetérteni az állásfoglalás-tervezettel, bár nem lepődtem meg rajta 
nagyon, hogy az állásfoglalás-tervezet, mint minden más esetben, ez alkalommal is az 
Országgyűlés elnöke, alelnökei eljárásának jóváhagyására irányul; erről kicsit később 
szeretnék majd beszélni, hogy miért tartom ezt rendkívül káros gyakorlatnak. De 
először nézzük az ügy érdemét! 
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Először is, úgy utasította el vagy utasították el alelnök urak az azonnali 
kérdéseket, hogy magát az azonnali kérdéseknek a tartalmát nem ismerhetik, hiszen az 
azonnali kérdés mint műfaj arról szól, hogy az azonnali kérdések esetében a 
képviselőnek csak a tárgykört kell megneveznie, és magát a szöveget nem ismerik. 
Tehát egy olyan hozzászólásról nyilvánították ki azt a véleményt, hogy sérti az 
Országgyűlés tekintélyét a kérdés vagy az azonnali kérdés, ahol nem tudják, hogy mi az 
azonnali kérdés, mert azt nem ismerhetik. (Dr. Vitányi István: A címe is elég volt.) Így 
aztán meglehetősen nehéz érvelni amellett, hogy tulajdonképpen milyen okból és 
milyen indokkal utasították vissza. Ráadásul a kérdésekben próbálkozott képviselő 
asszony nem csak azzal, hogy „nullának” nevezze a honvédelmi miniszter urat, hanem 
azzal is, hogy nagy „O”, illetve kis „o” betűnek, hátha ez a cenzúrán átcsúszik valamilyen 
módon, de kétségkívül éberek voltak a Ház elnöke és alelnökei. 

Ugyanakkor mégiscsak azt kell mondanom, tisztelt bizottság, hogy ez egy 
teljességgel elfogadhatatlan gyakorlat. Ugyanis az ellenzéknek azt a jogát, hogy 
véleménye legyen a kormányról, és ennek akár keresetlen szavakkal és nem feltétlenül 
mindenki által rokonszenvesnek talált kifejezésekkel is hangot adjon, ezt a jogát 
korlátozni egy parlamentarizmusban tökéletesen elfogadhatatlan. Ha a képviselő 
asszonynak az a véleménye honvédelmi miniszter úrról, hogy egy nulla, akkor ez a 
véleménye, és erre egy demokratikus jogállamban neki joga van, és azt, hogy ezt a 
véleményét kifejtse, nem korlátozhatja a Ház vezetése semmilyen módon. Ez egyébként 
a magyar értelmező szótárban is szereplő kifejezés; kétségkívül egy elég erős kifejezés, 
de világosan kifejezi azt, hogy miniszter úr munkáját képviselő asszony hogyan értékeli 
és mennyire tartja. Erről bizonyára megoszlik a bizottság véleménye, de ez nem tárgya 
ennek a bizottsági ülésnek. Magyarán szólva, a képviselői szólásszabadság ilyenfajta 
korlátozása teljesen nyilvánvaló módon az Alaptörvényt és a demokrácia alapvető 
működésmódját korlátozó eljárás. Az a mód pedig, hogy meg sem nevezi a döntést 
hozó, hogy egyébként mi az alapja ennek a döntésnek - hiszen csak általában azt 
mondja, hogy ez a Ház méltóságát sérti -, hát, hogyan fogalmazzak nagyon udvariasan, 
az semmilyen jogállami megközelítésnek és semmilyen garanciális szabálynak nem 
felel meg.  

Azt kell tehát ezzel kapcsolatban mondanom, hogy ez a típusú eljárás, a 
képviselői szólásszabadság korlátozására irányuló eljárás teljesen elfogadhatatlan, és 
semmilyen módon nem tekinthető olyannak, ami egy demokratikus 
parlamentarizmusban elfogadható vagy tolerálható. Kétségkívül persze ebben az 
ügyben eddig sem voltak illúzióink, de mégiscsak jó látni, hogy ezek szerint már a 
képviselők hozzászólásának cenzúrázását is jogának tartja a Ház, és csak olyan 
kérdéseket enged föltenni a mai kormánypárti házvezetés, amelyik megfelel az ő 
ízlésüknek és politikai érdekeiknek. Azt kell mondanom, hogy nem fogjuk, mint ahogy 
más ügyekben sem, ebben az ügyben sem az önök elvárásait, az önök szabályait 
követni. Minket nem azért választottak meg, hogy önök jól érezzék magukat, akár a 
kormány tagjai, akár a házvezetés, akár a Ház fideszes többsége. 

Másrészt ez az eljárás formailag is elfogadhatatlan tekintettel arra - szemben 
azzal, ahogy ez tévesen szerepel a bizottság eseti jellegű állásfoglalás-tervezetében -, 
hogy az azonnali kérdés ebben az értelemben nem kérdés. Erre nincs házszabályi 
rendelkezés, nem véletlen, hogy a bizottság javaslata nem tartalmaz semmilyen 
indoklást, hanem kinyilatkoztatja, hogy de, az azonnali kérdésekre is vonatkoznak a 
kérdésekre vonatkozó szabályok. Nem vonatkoznak rájuk, a kérdésekre külön 
házszabályi rendelkezés van, mégpedig a határozati házszabály 29. §-a, az azonnali 
kérdésre viszont van egy másik szabály, ez a 125. § (4) bekezdése, amely azonban csak 
formai okok miatt teszi lehetővé az azonnali kérdés elutasítását. Azonnali kérdést, 
mivel nem is ismeri a Ház vezetése, természetesen nem lehet elutasítani annak alapján, 
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hogy sérti a Ház méltóságát, nem iromány az azonnali kérdés, az azonnali kérdésnek 
csak címe van, nem tartozik hozzá iromány, teljesen nyilvánvaló módon tehát 
formailag sem felel meg ez az eljárás a házszabálynak és a Ház működésére vonatkozó 
alapelveknek. Ez egy hajánál fogva előrángatott hivatkozás arra, hogy cenzúrázni és 
korlátozni lehessen a képviselőket.  

Végül ami a bizottságot illeti, ismét szeretném elmondani azt, amit elmondtam 
más törvényjavaslatok esetében is. Azt erősen problémásnak és aggályosnak 
gondolom, hogy ennek a bizottságnak soha nincs egy rossz szava sem ahhoz, ha az 
országgyűlési képviselők munkáját akadályozzák, ha a Ház méltóságát olyan 
eljárásokkal sértik meg, mint a képviselőktől a szó indokolatlan elvonása. Amikor az 
országgyűlési képviselők mentelmi jogát megsértik, amikor az országgyűlési 
képviselőket nem engedik beszélni, vagy éppen ebben a bizottságban is előfordul olyan, 
hogy öt perccel később hívják össze a bizottsági ülést, minthogy az megtörténik. Vagy 
ebben a bizottságban is előfordul az, ezt persze nem ennek a bizottságnak és nem elnök 
úrnak szánom kritikának, tehát ebben a Házban előfordulhat az, hogy akkor tárgyalja 
a december 12-ei parlamenti ülésnap szabályosságával kapcsolatos beadványunkat ez 
a bizottság, amikor a Mentelmi bizottságba vagyunk beidézve a mentelmi ügyünk 
tárgyalására és emiatt nem volt módunk arra, hogy itt képviseljük az álláspontunkat.  

Azt kell tehát mondanom, hogy ezek az eljárások valóban sértik a Ház 
méltóságát és valóban sértik azt az elvet, hogy ez egy népképviselet. Mi itt országgyűlési 
képviselőként nem a kormányt képviseljük, hanem azokat a választókat, akik 
megválasztottak minket. Ennek a bizottságnak soha nincs szava ilyen esetekben, 
minden alkalommal a jogkorlátozás pártjára áll. Ez a fajta magatartás alapvetően 
aláássa azt a típusú lehetőséget, hogy a parlament valóban a közéleti viták, az ellenzék 
és a kormány véleménye ütköztetésének színtere legyen. (Dr. Kovács Zoltán visszajön 
a terembe.) Rákényszeríti az ellenzéki pártokat arra, hogy más eszközöket keressenek. 
Csak csendben mondom és ehhez a témához szorosan nem tartozik, hogy ha ez a 
bizottság nem képes arra, hogy felülemelkedjen a pártos hozzáálláson, a felülről kapott 
megrendelések teljesítésén, akkor maga is bűnrészes a magyar parlamentarizmus 
további lezüllesztésében. 

 
ELNÖK: Köszönjük képviselőtársunknak a felszólalást, bár nem értünk egyet, 

legalábbis én személy szerint sok mindennel nem értek egyet azzal kapcsolatban, amit 
mondott. Úgy gondolom, azért vagyunk különböző parlamenti frakcióban, mert az élet 
és a társadalom szervezése vonatkozásában mások és mások az elképzeléseink. 
Azonban azt mindenképpen fontosnak tartom, hogy az eltérő elképzelésünk ellenére is 
tiszteljük a másikat. Azt is fontosnak tartom, hogy a méltóságot őrizzük meg. Tehát 
úgyis ki tudjuk fejezni, hogy a másik tevékenységével nem értünk egyet, hogy abban 
valami nem tetszik, hogy közben a méltóságát megőrizzük és nem alázzuk meg. (Jakab 
Péter visszajön a terembe.) Ez volt az első gondolatom. 

A második az, hogy az azonnali kérdések, tisztelt képviselő úr, már 30 éve a 
kérdések egyik típusának számítanak. Ez a gyakorlat itt, a parlamentben.  

A harmadik észrevételem pedig az lenne, hogy ha megnézi a jegyzőkönyveket, 
az Igazságügyi bizottság jegyzőkönyveit, akkor láthatja, hogy soha nem volt olyan, hogy 
öt perccel korábban kezdtünk volna, mint ahogy meghirdettük. Nézze meg az 
időpontokat, ilyet soha nem fog találni! Köszönöm szépen. Kérdezem 
képviselőtársaimat, ki kíván szólni. (Czunyiné dr. Bertalan Judit jelentkezik.) 
Czunyiné alelnök asszonynak adom meg a szót. 

 
CZUNYINÉ DR. BERTALAN JUDIT (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm 

szépen a szót, elnök úr. Tisztelt Képviselőtársaim! Részben elnök úr elmondta azt, amit 
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a hozzászólásomban én is el szerettem volna mondani. Azonban szeretném a 
bizottságot az állásfoglalás elfogadása kapcsán tájékoztatni arról, hogy elnök úrnak a 
házszabály szerint diszkrecionális jogkörében van módja visszautasítani az azonnali 
kérdést is, hogy csak a házszabályszerűség szerint járjunk el. Először. 

Másodszor: a Ház méltóságára való hivatkozás a visszautasítás során, azt 
gondolom, teljesen megfelel annak a gyakorlatnak, hogy a magyar Országgyűlés, a 
parlament tekintélyét óvjuk. Bár nehéz szavak ezek akkor, amikor önök ezeket a 
határokat nemcsak december 12-én, hanem azóta is folyamatosan igyekeznek átlépni. 
Értem én, hogy ebben önök sajátos állásponton vannak, de azt gondolom, hogy mind 
verbálisan, mind pedig a parlamenti ülésteremben gyakorolt magatartásformák 
tekintetében önök átléptek egy határt és nyilván a parlament méltóságának megőrzése 
érdekében elnök úr joggal igyekszik jogkörében eljárva ezeket az egyébként méltóságot 
és közéletet is romboló helyzeteket megelőzni. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen, alelnök asszony. Varga László képviselőtársunké a 

szó. Tessék parancsolni! 
 
DR. VARGA LÁSZLÓ (MSZP): Köszönöm szépen. Egészen röviden szólnék 

hozzá, mert nem sok értelmét látom, hogy hosszasan folytassuk ezt a vitát. Azt 
gondolom, hogy minden eddiginél jobban ketté fog szakadni sok tekintetben a magyar 
közélet és a magyar társadalom, most ezeket a hónapokat éljük. Ebben az önök 
álláspontja, hogy ez az ellenzék felelőssége, szerintem az összes érvével nevetséges. Ez 
egy tünet, egy következmény.  

Konkrétan az Igazságügyi bizottság összehívását érintő kritikákat kiegészítve 
csak annyit állapítanék meg, hogy volt olyan bizottsági ülésünk az inkriminált 
decemberi ülések kapcsán, ha jól emlékszem, december 10-én - azt hiszem, az volt hétfő 
-, amelynek az e-mailes meghívója később érkezett meg, mint a bizottság tervezett 
kezdési időpontja. Ez így helytálló, erre utalt Arató Gergely képviselőtársam. 

Másrészt azt gondolom, hogy ami történt decemberben a magyar 
Országgyűlésben több jogszabály kapcsán, azok elfogadásának körülményei kapcsán - 
hogy mondjam -, a demokratikus vita kereteinek sárba tiprása kapcsán, az vezetett oda, 
ahova. Mivel többen vannak, akik évek óta követik azt akár, hogy én hogy nyilvánulok 
meg az Országgyűlésben, vagy milyen típusú vitában és milyen típusú 
parlamentarizmusban hiszek, így csak annyit javasolnék megfontolásra, hogy én így 
reagáltam azokra a helyzetekre, amiket önök több jogszabály elfogadása kapcsán 
tanúsítottak az Országgyűlésben. Ha én így reagáltam, akkor azon legalább érdemes 
volna elgondolkodniuk. Mert azt látom, hogy semmiféle belátás nincs, semmiféle 
gesztus nincs, semmiféle végiggondolása nincs a decemberi eseményeknek, hanem 
egyfajta házmesteri, osztályfőnöki típusú gyakorlat van. Ilyen kérdések fogják akkor 
kitölteni az Igazságügyi bizottság napirendjét, hogy melyik kérdés címe felel meg a Ház 
méltóságának, amit én sem tartok jónak. 

Azt mondom, hogy új minimumok irányába kellene közeledni, de csak távolodik 
az új minimumoktól szerintem a magyar közélet, és ezt hatalmas tragédiaként élem 
meg én is. Azt kérem, gondolják végig az elhangzottakat, a képviselők azonnali 
kérdésének címe és egyéb jogai tekintetében pedig a legnagyobb nyitottsággal járjanak 
el. Egy szólásszabadságban, egy képviselő véleménynyilvánítási szabadságában, abban, 
hogy miként képviselje hatékonyan a választókat, bizony, az azonnali kérdések 
címeinek elég széles spektruma fér bele, szerintem ez a szólásszabadság és a 
véleménynyilvánítási szabadság része. Ez sokkal fontosabb alapjog szerintem, mint az, 
hogy egyébként egy-egy miniszter lelkivilágát vagy a házelnök nem tudom milyen 
gyakorlatát ez hogy érinti. Köszönöm. 
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ELNÖK: Köszönjük képviselőtársunk álláspontját. Vitányi István alelnök úré a 

szó. Tessék parancsolni! 
 
DR. VITÁNYI ISTVÁN (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen a szót. 

Hát, Varga képviselő úr valóban régóta itt van a parlamentben, és ahogy ő mondja, az 
ominózus napig nem tapasztaltuk azt, hogy emberi mivoltából kivetkezve viselkedjen.  

Én úgy gondolom, hogy fordítva ülnek a lovon. S van egy olyan jogi alapelv, hogy 
saját felróható magatartására jogot senki sem alapíthat. Ahogy önök akkor viselkedtek 
a parlamentben, és arra hivatkozni, hogy mi mit csinálunk, ez egy kicsit jogi 
képtelenség és jogi nonszensz.  

Valóban, Varga képviselő úr eddig, ahogy előadta, gyűlölködő hangnemben soha 
nem beszélt, soha nem tanúsított olyan magatartást, ami nem illett volna egy 
képviselőhöz. De akkor szinte a tömeg magával ragadta, én úgy gondolom, és nem a 
természetéből fakadt az a viselkedés, és ezért csodálkozom a mostani hozzászólásán is. 
Én tehát azt gondolnám, hogy fordítva ülnek a lovon. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönjük, alelnök úr. Úgy látom, ismét Varga László képviselőtársunk 

kér szót. Tessék parancsolni! 
 
DR. VARGA LÁSZLÓ (MSZP): Köszönöm szépen. Én úgy látom, hogy ez így nem 

fog működni. Tehát az a helyzet, hogy a választóink képviseletében, a szakszervezeti 
mozgalom alapvető követeléseinek a teljesítésében - egyébként persze a tripartit 
párbeszédnek a rendszerét is felrúgták már a 2010-es évek elején és megszüntették, 
egyoldalúan korlátozták a sztrájkjogot, éjszaka fél háromkor fogadtak el erről törvényt. 
Egyébként közjogi érvénytelenség fennállhat ezeknek a jogszabályoknak a kapcsán, 
amit az az Alkotmánybíróság tud megállapítani, amelyet önök részben saját 
delegáltjaikkal töltöttek föl. Tehát ezek az alapvető kérdések a magyar jogállam létét-
nemlétét érintik, ez meggyőződésem! És egész egyszerűen nincsenek eszközei, a 
parlamentáris eszközei annyira beszűkültek az ellenzéknek, hogy nagyon megnehezült 
a választóinak a képviselete.  

Az, hogy ilyen eszközök vannak, ezt én megalázónak érzem, hogy nekem ilyen 
változatos eszközöket kell használnom. Tegyék lehetővé a terepét annak, hogy 
demokratikus jogállami keretek között képviseljük a választóinkat! Ez a többség 
akaratán múlik, ezt nagyon komolyan mondom. Nem most fogjuk ezt megvitatni, meg 
hát lehetne erről órákat beszélni, nem itt fog eldőlni, de ezt én nagyon rosszul élem 
meg, és azt gondolom, hogy ennek ez egy szelete. Hogy egy képviselő mennyire 
vehemens, milyen kérdéscímet, azonnalikérdés-címet fogalmaz meg, ott én elsősorban 
a véleménynyilvánítási szabadság kereteit és a választók hatékony és megfelelő 
képviseletét tartom fontosnak, nem valakinek a lelki állapotát, hogy ő ezt hogyan éli 
meg. Ennyi, ez a meggyőződésem. Kezdjenek ezzel, amit gondolnak – nem nagyon 
fognak semmit sem. Ez a helyzet. Tehát ezt folytathatjuk itt most órákig, csak nem 
látom értelmét. A magam részéről le tudom ezt itt zárni, csak, na… - nem tudom, hova 
fogunk jutni. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Arató Gergely képviselőtársunk, utána Vitányi István alelnök úr, és 

további jelentkezőt nem látok. Tessék parancsolni! 
 
ARATÓ GERGELY (DK): Megpróbálok én is nagyon rövid lenni, miközben 

egyrészt szeretném jelezni, hogy mélyen egyetértek Varga képviselő úrral. Még egyszer 
mondom, minket nem az önök ízlése, nem az önök elvárásai, nem az önök politikai 
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véleménye kell hogy befolyásoljon, hanem az, hogy a választóink érdekeinek, 
akaratának és az ország érdekeinek, ahogy mi azt látjuk, érvényt szerezzünk. Magam 
sem lennék bánatos akkor, ha ennek működnének a parlamentáris útjai, de nem 
működnek, és önök teszik működésképtelenné. 

Ami pedig a parlament méltóságát és emelkedettségét illeti, meg a tekintélyét, 
azért mégiscsak álságos erről beszélni - bocsássanak meg! - kormányoldalról akkor, 
amikor önök kérdésben álcázva vádolnak meg bűncselekménnyel ellenzéki 
képviselőket, amikor lényegében hazaárulónak és idegen érdekek képviselőinek 
bélyegezik az ellenzéki képviselőket! Ezek után - hát, hogyan fogalmazzak nagyon 
finoman és udvariasan -, mondjuk így, hogy egyrészt mindenki talán a saját háza táján 
sepregessen, amikor az Országgyűlés tekintélyéről van szó. Másrészt pedig azt 
gondolom, hogy ha önök nem tűrnék el azt, hogy az önök szólásszabadságát valaki 
korlátozza a parlamentben, akkor ne próbálják önök se korlátozni a mi 
szólásszabadságunkat - vagy ha igen, akkor nézzenek szembe a következményekkel!  

 
ELNÖK: Vitányi István alelnök úré a szó. 
 
DR. VITÁNYI ISTVÁN (Fidesz), a bizottság alelnöke: Tényleg röviden, csak egy 

mondat, bár tudom Varga képviselő úr válaszát, hogy azt mondja, hogy fiatalkorú volt, 
ha valami talál és süllyed. A jogállamiságot félti. De akkor, amikor mondjuk, 
kétharmados törvényt, az önkormányzati törvényt felessel módosították, semmi 
félelem nem volt benne. Érdekes… (Dr. Varga László jelzésére:) Hát, ez még Lamperth 
Mónika idejében volt - Lamperth Mónika. Lehet, hogy akkor még nem volt képviselő, 
meg fiatalkorú volt - tudom, hogy az a válasz, hogy akkor nem volt itt, fiatalkorú volt, 
tehát nem emlékszik rá. Jó, hát mi meg emlékszünk, öreg matuzsálemek, akik itt ülünk 
már régóta, hogy abban az időben mik történtek; és érdekes, akkor az ízlése valahogy 
másképp alakult. Köszönöm szépen. (Dr. Kovács Zoltán visszatér a terembe.) 

 
ELNÖK: Köszönöm. (Jelzésre:) Jakab Péter alelnök úré a szó. 
 
JAKAB PÉTER (Jobbik), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen, én is csak 

nagyon röviden, a jegyzőkönyv kedvéért.  
Tehát: pontosan olyan eszközöket használunk, amit meghagynak nekünk. Ha ez 

az eszközrendszer nem tetszetős, akkor tessék változtatni a hozzáálláson, és akkor majd 
mi is más eszközrendszerrel fogunk élni. De hát, amíg ez marad, addig ezt kell 
használnunk. Önöknek pedig egy lehetőségük van: ezt tolerálni és tűrni kell a 
demokrácia jegyében.  

Én a magam részéről mindig igyekszem a parlamentben a nép hangját 
megtestesíteni, a népnek meg mindig igaza van.  

 
ELNÖK: Képviselőtársaim, úgy gondolom, az eseti állásfoglalás kapcsán 

mindenki kifejtette álláspontját. A vitát lezárom. 

Határozathozatal 

Most az állásfoglalásról való döntés következik. Kérdezem a tisztelt bizottságot, 
hogy elfogadják-e az eseti jellegű állásfoglalást a kiküldött szövege szerint. Kérem, 
szavazzunk! Aki ezzel egyetért? (Szavazás.) Kilenc. Aki nem? (Szavazás.) Három; és 
tartózkodás nincs. Köszönöm. Megállapítom, hogy a bizottság 8 igen, 4 nem szavazat 
mellett, tartózkodás nélkül az állásfoglalást elfogadta. Ezzel ezt a napirendi pontot is 
lezárom. 
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Egyebek 

Most utolsó napirendi pontunk, az egyebek megtárgyalása következik. 
Tájékoztatom a tisztelt bizottságot, hogy a következő ülésünkre várhatóan 2019. 

március 26-án, kedden kerül sor. 
Kérdezem a bizottság tagjait, van-e az egyebek között bármilyen további 

javaslatuk, észrevételük. (Nincs ilyen jelzés.) Jelentkezőt nem látok. 

Az ülés berekesztése 

Így a bizottsági ülést berekesztem, és mindenkinek köszönöm a jelenlétet és az 
aktív részvételt. Szép napot kívánok! 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra 56 perc) 

 

 

Dr. Vejkey Imre 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezetők: dr. Lestár Éva és Prin Andrea 
 


