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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 05 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 a meghívottakat. A bizottság ülését ezennel megnyitom. 

Ismertetem a helyettesítések rendjét: Kovács Zoltán képviselőtársunk 
helyettesíti Bajkai István képviselő urat, Demeter Zoltán képviselőtársunk helyettesíti 
Becsó Károly képviselő urat. Megállapítom, hogy a bizottság határozatképes. 

Most soron következik a mai ülésünk napirendjének megállapítása. A mai napon 
új változatú napirendi javaslatot küldtem meg a bizottság valamennyi tagjának, 
melyben arra teszek javaslatot, hogy a mai napon 3. napirendi pontban a bizottságunk 
döntsön a Magyarország Alaptörvényének nyolcadik módosításáról, az önálló 
közigazgatási bíráskodás megszüntetéséről szóló, T/7991. számon Szabó Timea, 
Párbeszéd, képviselő, frakcióvezető asszony és képviselőtársai által benyújtott javaslat 
tárgysorozatba vételéről. Az előterjesztő képviselőkkel az ülést megelőzően 
egyeztettem, így készek arra, hogy erről ma döntsünk. 

A napirendi javaslat módosítására irányuló további indítvány nem érkezett. 
Kérdezem a bizottság tagjait, van-e valakinek az új változatú napirendi javaslattal 
kapcsolatban észrevétele. (Nincs ilyen jelzés.) Jelentkezőt nem látok. 

Amennyiben nincs, akkor most határozathozatal következik. Kérdezem 
képviselőtársaimat, ki támogatja az új változatú, ma kiküldött és kiosztott napirendi 
javaslat elfogadását. (Jelzésre:) Annyiban pontosítjuk a helyettesítések rendjét, hogy 
Varga László képviselőtársunk most írja alá a helyettesítési okiratot, melyben Arató 
Gergely képviselőtársunkat helyettesíti. Ezt követően kérdezem képviselőtársaimat, ki 
támogatja az új változatú, ma kiküldött és kiosztott napirendi javaslat elfogadását. Aki 
igen? (Szavazás.) Tíz. Aki nem? (Szavazás.) Egy. S aki tartózkodott? (Szavazás.) Ilyen 
nincs. Köszönöm. Megállapítom, hogy a bizottság 10 igen és 1 nem szavazat mellett, 
tartózkodás nélkül az új változatú napirendi javaslatot elfogadta. 

Az Országgyűlés működését és a képviselők jogállását érintő egyes 
törvények módosításáról szóló T/8044. számú törvényjavaslat  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

Soron következik 1. napirendi pontunk: az Országgyűlés működését és a 
képviselők jogállását érintő egyes törvények módosításáról szóló, T/8044. számon 
Kocsis Máté, Fidesz, és képviselőtársai által benyújtott törvényjavaslat tárgysorozatba 
vételéről való döntés.  

Tisztelettel köszöntöm ülésünkön előterjesztőként Hende Csaba parlamenti 
alelnök urat, a TAB elnökét mint előterjesztőt, továbbá Nacsa képviselőtársamat, aki 
szintén előterjesztő. Kérdezem az előterjesztőket, kívánják-e szóban is indokolni a 
javaslatukat. (Jelzésre:) Igen, tessék parancsolni! Alelnök úr, elnök úr, öné a szó. 

Hende Csaba szóbeli kiegészítése 

HENDE CSABA (Fidesz) előterjesztő: Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Elnök 
Úr! Tisztelt Bizottság! Hét évvel ezelőtt döntött úgy az Országgyűlés, hogy a korábbi 
házszabály több mérvadó rendelkezését törvényi szintre emeli. Ennek következtében 
hatályos joganyagunkban az Országgyűlés és annak bizottságai eljárási rendjét az 
Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény, valamint az egyes házszabályi 
rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.) OGY határozat, vagyis a határozati házszabály 
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szabályozza. Az Országgyűlés az azóta eltelt esztendőkben a házszabályi 
rendelkezéseket 2014-ben módosította, melyeket törvényi erőre emeltünk a 
házszabályokban megfogalmazott új eljárási rendre tekintettel. 

A hatályos szabályozás felülvizsgálata természetesen időről időre szükségessé 
válik. Úgy vélem, az előttünk fekvő javaslatnak az Országgyűlés fegyelmi jogi 
szabályainak újrarendezését érintő pontja minősül az egyik legnagyobb közérdeklődést 
kiváltónak. A közelmúlt eseményei, valamint az Emberi Jogok Európai Bírósága e 
tárgykörben hozott elvi jelentőségű megállapításaira figyelemmel vált indokolttá a 
fegyelmi jogi szabályok rendszerének pontosítása, melynek prioritást élvező célja az 
Országgyűlés jogállami kritériumként is megkövetelt hatékony és zavartalan 
működésének biztosítása, továbbá az Országgyűlés tekintélyének és méltóságának 
megőrzése. Szeretném nyomatékosítani, hogy hazánkban is, mint minden 
demokratikus jogállamban, az Országgyűlés a közügyek megvitatásának legmagasabb 
szintű, nyilvános fóruma. Éppen ezért nélkülözhetetlen az Országgyűlés hatékony 
működésének garantálása és az egyéni képviselői jogok érvényesülése közötti 
egyensúly megteremtése.  

Tisztelt Képviselőtársaim! Az Alkotmánybíróság az ominózus 2018. december 
12-i ülésnappal kapcsolatban, az ott történtekkel összefüggésben kimondta, miszerint 
- idézem - „Az a magatartás, amely az Országgyűlés döntéshozatali eljárásának 
jogszerűtlen eszközökkel történő ellehetetlenítésére irányul, végső fokon az állam 
alkotmányos működését veszi célba. Az ilyen magatartás alaptörvény-ellenes.” Tehát 
egészen világos az, hogy a jelen előterjesztés nem érint semmiféle ellenzéki jogot. 
Ellenzéki jogokról nem szól, azok változatlanok. A jogsértésekről szól, amelyeket akár 
ellenzéki, akár kormánypárti képviselő elkövethet, és azok szankcionálásáról.  

Ha szabad egy analógiát alkalmaznom, tisztelt bizottság, nyilvánvalóan 
jogszerűtlen a gyorshajtás, a megengedett sebesség túllépése. Jogszerűtlen, tilos, nem 
szabad - de lehetséges. Természetesen, ha a jogalkotó úgy látja, hogy az adott 
szabályszegés társadalomra veszélyessége intézkedéseket igényel, abban az esetben 
hatékonyabb szankciók alkalmazását rendeli el. Egészen visszatetsző lenne, ha bárki 
azért kampányolna és amellett érvelne, hogy olcsóbban legyen szabad, mondjuk, 
túllépni a sebességet és gyorshajtani. Itt erről van szó. A már kibontakozott vita során 
ellenzéki oldalról olyan érveket hallunk, ami a jogsértések olcsóbb elkövethetőségének 
fenntartását célozza. Ez nyilvánvalóan egy téves gondolkodás. Nincs jogsértéshez való 
jog, a jogsértés szankciók után kiált, és ha az adott szankciórendszer nem tartja vissza 
eléggé hatályosan és hathatósan a jogsértőket, akkor nyilvánvalóan a szankciórendszer 
szigorításának van helye a jog minden területén, minden jogágban. Tehát itt erről 
beszélünk. 

A másik kérdés, hogy a sértő felirat felmutatása, ami a legutóbb megtörtént 
Hadházy képviselő úr részéről, természetesen nem azért problematikus, mert a 
személyükben érintett kormánypárti képviselők vagy netán tisztségviselők 
érzékenységét sérti. Mi sem vagyunk szentek, nyilván előfordul, hogy mi is beszélünk 
csúnyán, használunk csúnya szavakat. A probléma az, hogy az Országgyűlés tekintélyén 
keresztül a közbizalom megrendítésére is alkalmas az ilyen megbotránkoztató 
cselekedet. Egy édesanya panaszolta el még tavaly decemberben, akinek nyolcéves 
kisfia van, hogy tele volt a város „O1G” feliratokkal, szépen ki is írva, és a gyerek, ahogy 
jöttek-mentek, folyton kérdezgette az édesanyját, hogy mama, mit is jelent ez. És 
szegény édesanya irult-pirult, nagyon kellemetlen helyzetéről számolt be. 

Én ezzel kapcsolatban szeretném fölhívni az önök figyelmét, a szenteskedés 
látszatát azért elkerülve, a Szentírásra. Máté evangéliumának 18. szakasz 6-7. versében 
azt olvassuk: „Aki pedig megbotránkoztat egyet e kicsinyek közül, akik hisznek 
bennem, jobb annak, ha malomkövet kötnek a nyakába, és a tenger mélyébe vetik. Jaj 
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a világnak a botránkozások miatt! Mert szükséges, hogy botránkozások történjenek, de 
jaj annak az embernek, aki megbotránkoztat.” (Közbeszólások az ellenzéki képviselők 
oldaláról.)  

Nos, úgy gondolom, kellőképpen sikerült megvilágítanom, hogy jogsértéshez 
való jog nincs. A parlament működését meghatározó határozati házszabályban és az 
országgyűlési törvényben foglaltak megsértése nyilvánvalóan szankciót von maga után. 
Ahogyan az Emberi Jogok Európai Bírósága is megállapította, az Országgyűlés 
hatékony működésének garantálása és az egyéni képviselői jogok érvényesülése között 
kell egyensúlyt teremteni; nem a jogsértések, hanem a jogok azok, amelyek 
biztosítandók. Így tehát, úgy gondolom, nem nagyon értelmes az a vita, hogy micsoda 
szörnyűség történik, hogy most már nem lehet olyan könnyen és olcsón megsérteni a 
jogszabályt. Ez egyenesen nevetséges beállítása a dolgoknak, tisztelt bizottság! 

A javaslattal kapcsolatban szeretném még elmondani, hogy a képviselői távollét 
is szabályozásra kerül. Előzetesbejelentés-kötelessé válik az, hogyha valaki nem vesz 
részt akár a bizottság, akár az Országgyűlés plenáris ülésének meghatározott ülésein; 
foglalkozik a javaslat továbbá a jelképek használatával; valamint a még teljesebb 
képviselői joggyakorlást biztosítva intézményesíti a nemzetiségi tárgyú interpellációt. 
Végezetül megemlítem, hogy a javaslat, ugyan csak kis mértékben, de tartalmaz 
módosításokat az Országgyűlés hivatali szervezetére és az Országgyűlési Őrségre 
vonatkozó működési részletszabályokra is.  

Az a kérésem, hogy az Országgyűlés hatékony, zavartalan és demokratikus 
működésének, valamint a Ház méltóságának megóvása érdekében támogassák a 
tárgysorozatba vételt. Köszönöm szépen a figyelmet. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Felhívom képviselőtársaim figyelmét, hogy a 

tárgysorozatba vételről történő bizottsági határozathozatal funkciója kizárólag annak 
eldöntése, hogy az indítvánnyal az Országgyűlés érdemben foglalkozni kíván-e.  

Ezt követően kérdezem a bizottság tagjait, ki kíván hozzászólni. A bizottság 
tagjai közül jelentkezőt nem látok. Viszont két frakcióvezető is a körünkben van. 
Elsőként Szabó Timeát, a Párbeszéd frakcióvezető asszonyát illeti meg a szó. Tessék 
parancsolni! 

Hozzászólások 

SZABÓ TIMEA (Párbeszéd): Köszönöm a szót, elnök úr. Azért egy egészen 
parádés bemutatóját hallhattuk itt ennek a törvényjavaslatnak. Örülök, hogy a nagy 
részét egyébként Hende Csaba képviselőtársunk felolvasta az indoklásnál. Azt nem 
tudom, ez azt jelenti-e, hogy nem tudja, mi van a törvényjavaslatban, vagy csak nem 
annyira meggyőződésből mondta el ezeket. (Moraj a kormánypárti oldalon.)  

Akkor néhány szót hadd reagáljak erre - jó? -, és hadd emeljem ki rögtön a Máté 
evangéliumában idézett részt. Szerintem ez tökéletesen megmutatja, hogy önök mire 
vágynak. (Dr. Gyüre Csaba: Így van.) Az, hogy ön az egész Bibliából pont azt a részt 
választotta ki, ami arról szól, hogy kössenek malomkövet a nyakunkba, és dobjanak a 
tenger mélyére, szerintem ez egészen stílusos volt ehhez. (Dr. Gyüre Csaba: 
Felháborító!) Látom, például Vitányi úr bólogat is, nagyon tetszik neki ez. Akkor miért 
nem ezt adták be? Tegyenek egy olyan házszabály-módosítást meg egy olyan képviselők 
jogállásáról szóló módosítást, hogy rögtön dobjanak minket a tenger mélyére! Hát 
minek szórakozni itt mindenféle jogszabály-módosításokkal, ilyen álságos 
hülyeségekkel?! Hát nyissuk újra Recsket, és akkor el lehet küldeni oda rögtön az 
ellenzéki képviselőket!  

Azért ne haragudjanak, a pofátlanságnak is van határa! (Moraj, közbeszólások 
a kormánypárti oldalon.) Azt mondja képviselőtársunk, hogy ez nem érint ellenzéki 



8 

jogot?! Nem érint ellenzéki jogot az, ha…? Akkor nem olvasta el a saját beadványát! 
(Dr. Kovács Zoltán: Ez jogsértés, nem jog!) Nem! Azt mondta, ez nem érint ellenzéki 
jogot! Akkor figyeljen oda legközelebb, hogy mit mond - szó szerint ezt mondta! 
(Közbeszólások.) Akkor hadd mondjam el azt, hogy akkor vagy nem olvasta el a saját 
beadványát, vagy nem érti a saját beadványát. Az van benne, hogy ha a házelnök úgy 
ítéli meg, hogy egy ellenzéki képviselő vagy egy képviselő egy illetlen dolgot mond, 
akkor akár két hónapi fizetését is el lehet vonni. Ez nem érint ön szerint ellenzéki jogot? 
Mi az, hogy illetlen?! Van egy ilyen törvénybe foglalt illemtankönyv, amit valaki 
elmond, hogy mi lehet benne, mi nem lehet benne, és akkor aszerint fog a házelnök 
dönteni, ugye?  

 
ELNÖK: Frakcióvezető asszony, csak annyit szeretnék mondani, hogy ha én jól 

emlékszem, alelnök úr, elnök úr az alkotmánybírósági határozat kapcsán idézett, és az 
Alkotmánybíróság (Szabó Timea: Nem, nem!) állapította meg december 12-i 
tevékenységekkel kapcsolatban (Szabó Timea: Nem igaz!), hogy az ellenzéki jogot nem 
érint. 

 
SZABÓ TIMEA (Párbeszéd): Nem, az előtte volt, amikor az AB-re hivatkozott, 

higgye el, elnök úr! Egyrészről azt nem tudom, mennyire házszabálynak megfelelő, 
hogy elnök úr tartalmilag most beleszól az én hozzászólásomba… (Felzúdulás a 
kormánypárti oldalon.)  

 
ELNÖK: Csak segítettem, frakcióvezető asszony. 
 
SZABÓ TIMEA (Párbeszéd): Ha én fordítva tenném ezt, már rögtön megvonták 

volna négyhavi fizetésemet ezek szerint. Nem, az előbb volt, amikor az AB-re 
hivatkozott, de akkor én is hadd hivatkozzam az AB-re. Azt az Alkotmánybíróság is 
kimondta, hogy a szólás és a véleménynyilvánítás szabadsága a joghierarchiában, az 
emberi jogi hierarchiában egy nagyon magas szinten áll, és csak nagyon-nagyon 
indokolt esetben lehet ezt korlátozni. Ebben a beadványban semmi nem mutatja azt, 
hogy önök indokolt esetben fogják ezt alkalmazni. Itt a szükségesség-arányosság elve a 
nulladik percben botlik meg; biztosan meg fogjuk ezt nyerni Strasbourgban, nem az a 
gond, önök meg vonhatják ezt vissza, és fizethetnek súlyos milliókat megint nekünk - 
persze az megint két év. Egyébként nemsokára fog dönteni az Alkotmánybíróság az én 
bábozós akciómmal kapcsolatban - hát, várják meg annak a döntését, jó? És akkor 
meglátjuk - illetve a strasbourgi bíróság -, várjuk meg, hogy mit fognak gondolni arról, 
hogy őszerintük, a strasbourgi bíróság szerint mi illetlen és mi nem odaillő. Mert nem 
vagyok biztos abban, hogy önöknek kedvező döntés fog itt születni.  

Én azt gondolom, hogy amit önök itt ebben az egészben művelnek, hogy akár 
egyévi fizetését is levonhatják egy képviselőnek, és kitilthatják az ellenzéki képviselőket 
a munkahelyükről… (Czunyiné dr. Bertalan Judit: A képviselőket! Nincs benne, hogy 
ellenzéki!) - igen, a képviselőket. Hát, jó… Nyilvánvalóan az elmúlt kilenc évben 
rettenetesen sokat alkalmazták ezeket a büntetéseket kormánypárti képviselőkkel 
szemben. Pontosan tudjuk, hogy ez miről szól: ez rólunk szól. De nemcsak a 
Parlamentből tiltanak ki minket - nem tudom, hogy ezt például önök olvasták-e -, 
hanem a Képviselői Irodaházból is. Tehát a saját munkahelyünkre nem mehetünk be! 
Rendeli ezt el Kövér László, aki egyébként, megjegyzem, nem a főnökünk. Nem a 
főnökünk, mégis úgy dönthet, hogy elveszi egyhavi vagy egyévi fizetésünket. Hát hol 
élnek maguk?! Mutassák meg, ha annyira felkészültek - mert látom, jó nagy paksaméta 
van ott Hende Csaba előtt -, mutassa meg, hogy az egész Európai Unióban hol 
alkalmaznak még ilyen szankciókat. Én el fogom mondani: sehol nem alkalmaznak 
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ilyen súlyú szankciót! Van fizetésmegvonás, van kitiltás, de párnapos, és a 
fizetésmegvonás Angliában is, Németországban is csak arra az időszakra vonatkozik, 
amire a kitiltás. Megnéztük mi is. Ausztriában például egyáltalán nincs kitiltás; 
Angliában csak arra, Németországban csak arra az időszakra vonatkozik. Egyszerűen 
ilyen mértékű visszaélést sehol, egyik ország sem alkalmaz!  

És kérem szépen, mondja meg akkor nekem: ha önöknek én azt mondom, hogy 
hazudnak, akkor az illetlen? Akkor megvonják, ha én most azt mondom, hogy önök 
hazudnak, lopnak, csalnak, hazudnak, akkor elveszik kéthavi fizetésemet? Hát, 
gondolkodik, látom, ez jó, hogy gondolkodik, hogy például a véleménynyilvánítás 
szabadságába mi fér bele. Egy képviselőnek nem fér bele az, hogy azt mondom, hogy 
hazudnak? (Közbeszólásra:) Én is azt mondom, hogy vélemény - és akkor ezért meg 
fogják…? Mert ez nincs leírva ebben a tervezetben! Az van leírva, hogy Kövér László 
önkényesen dönt erről; ez az egyik része.  

A másik része: Karácsony és társai ügyében a strasbourgi bíróság nagyon 
csúnyán elkaszálta magukat - és fizethettek ezeknek a képviselőknek, egyikük többek 
között egyébként ma Budapest főpolgármestere -, és többek között azért, mert nincs 
érdemi jogorvoslat sem. Ebben a javaslatban az szerepel, hogy Kövér László azonnali 
hatállyal bevezetteti, tehát nem az, mint ami eddig volt, hogy azt mondja Kövér László, 
hogy akkor most összehívja a…, vagy javasol egy büntetést, és akkor összeül a Mentelmi 
bizottság, ott lehet fellebbezni - még az sincs, semmi, nada! Ott rögtön azt mondja, 
hogy ez jogerős! Maguk szerint ez hol fogja megállni a helyét az Alkotmánybíróságnál? 
Lapozgathat Nacsa képviselőtársam, ez van benne! Ha „azonnali hatállyal”, akkor nincs 
jogorvoslat! Azért ezt megnéztem, hogy ez Strasbourgban hogy áll meg! De ezt még az 
önök által összegründolt Alkotmánybíróság is azért nehezen tudná, mondjuk, 
elfogadni. De egyébként az sem jogorvoslat, amit bevezettek a lex Karácsony után, hogy 
akkor majd a kétharmados parlamenti többség dönt - az nem jogorvoslat! Az, hogy 
önök döntenek első fokon, meg ugyanaz a plénum dönt másodfokon, az nem 
jogorvoslat! Úgyhogy azért mondom, hogy nagyon óvatosan, mert ezt úgyis elkaszálják! 
Ezt nemzetközi fórumokra fogjuk vinni, ha önök nem térnek észhez ezzel kapcsolatban. 
És ez csak az egyik része. 

Az, hogy önök nem engedik be a képviselőket ellenőrizni - mert változhat, és fog 
fordulni a kocka ’22-ben, csak mondom! -, nem mehetnek be a képviselők 
közintézménybe… (Közbeszólások a kormánypárti oldalról: Nincs ilyen.) Aha, jó… 
(Közbeszólások a kormánypárti oldalról: Be kell jelentkezni.) Előre… Majd akkor azt 
fogjuk mondani, hogy szeretnénk bejelentkezni hírhamisító Papp Dánielhez a jövő 
hétre, adjon egy időpontot. És akkor ő vagy ad, vagy nem, ugye? Tehát mi nem 
mehetünk be, hanem majd ő eldönti. Ugye, azért érzik? (Közbeszólás: …fodrászhoz 
sem…) Ez a fodrászos példa, bocsánat, de ennél kreténebb baromságot én nem 
hallottam! Egyébként pont a férfifodrászokhoz, tudhatná, hogy igen, be lehet menni 
fodrászhoz. De a fodrász utána fogadja, meg a fodrász az nem egy állam által 
finanszírozott közintézmény! Nem nyel le évente 90 milliárd forintot, mint az MTVA! 
Az egy magánvállalkozás! Nem is szóltunk egy szót sem, hogy például a Suzuki-gyárba 
nem engedtek be minket. 

 
ELNÖK: Képviselő asszony, most nem az általános vitája van, hanem a 

tárgysorozatba vétel. Kérem, hogy a tárgysorozatba vétel kapcsán… 
 
SZABÓ TIMEA (Párbeszéd): De én azt akarom, hogy ezt ne vegyék 

tárgysorozatba! Azért érvelek… 
 
ELNÖK: Értjük, értjük, képviselő asszony. 
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SZABÓ TIMEA (Párbeszéd): Szerintem ehhez jogom van. Nem fogok egy órán 

keresztül beszélni, de azért hét percet hadd beszéljek! Ne haragudjon, de tényleg, a 
saját maguk érdekében ezt a fodrászos példát hagyják már, mert ez annyira butaság! A 
fodrász egy magánvállalkozó. Nem szóltunk semmit; odamentünk a Suzuki-gyárhoz, 
nem fogadtak, nem fogadtak - nem egy állami cég. Szerintem überciki volt, hogy nem 
mehettünk be egy ekkora, egyébként az állam által milliárdokkal kitömött cégbe, de 
mindegy. De nem ezekről beszélünk, hanem állami cégekről, állami intézményekről 
beszélünk. Ide nem mehetünk be? Úgyhogy ezzel a fodrászos példával csak saját 
magukat járatják le. 

A harmadik. Az, hogy Kövér László fogja megmondani, melyik bizottságba 
ülhetünk?! Ne haragudjanak, ez tényleg a vicc teteje! Én értem, hogy házelnök úr ehhez 
is jobban ért, mint ahogy minden máshoz, de azért ne haragudjanak, tényleg! Most ő 
fogja megmondani, hogy akkor, nem tudom, Kocsis képviselőtársam majd beül a 
Mezőgazdasági bizottságba, mert ott hasznosabb munkát tud végezni? Hogy akarják 
még elnyomni az ellenzéki képviselőket? Milyen ócska trükkökkel?  

És nyilvánvalóan, az egyik, amiről kevesebbet beszélünk, de az egyik 
leglényegesebb pontja ennek, hogy nem engedik, hogy február után bárki átüljön egy 
másik frakcióba. Önök rettegnek a ’22-es választástól, rettegnek az egyesült ellenzéktől, 
el akarják kerülni azt a helyzetet, hogy ne adj’ isten, mondjuk, itt egy nagy frakció jöjjön 
létre - ennek egyébként valószínűleg kicsi az esélye -, de hogy nem engedik, hogy ha 
valaki kiül egy frakcióból, beüljön egy másikba? Miért nem? Mitől félnek? Azt hiszik, 
hogy ezzel akkor majd nem jön létre ’22-re az ellenzéki egység?  

Tényleg, ne haragudjanak! Egyrészről arcpirítóan aljas, politikailag is aljas, 
másrészről sem a magyar jogban, sem a nemzetközi jogban nincs erre példa, és meg is 
fog ez bukni, reméljük, már az Alkotmánybíróságon, de legkésőbb a strasbourgi 
bíróságon. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Keresztes László Lóránt frakcióvezető úré a szó, LMP. Tessék 

parancsolni! 
 
DR. KERESZTES LÁSZLÓ LÓRÁNT (LMP): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt 

Bizottság! Én lényegesen rövidebb leszek. Itt arról van szó, hogy ez a javaslat kerüljön-
e tárgysorozatba, tehát a plenáris ülés elé kerüljön vagy sem. Én amellett fogok érvelni, 
hogy ez nem alkalmas arra, ugyanis ez a javaslat súlyosan sérti a jogállamiságot, sérti 
a képviselői jogegyenlőséget, ezer sebből vérzik, mondjuk így.  

Hende Csaba előterjesztőként szerintem egy tökéletes példával élt: ugye, a 
sebesség túllépését hozta képviselő úr példaként. Igen, az egy objektív tényállás. Tehát 
ha valaki meghatározott sebességet túllép, meghatározott körülmények között, akkor 
az egy objektív szabálysértés, arra ki lehet szabni egy világos bírságot. Ez rendjén van 
így. De ahogy képviselő asszony jelezte, amikor ilyen meghatározások vannak, hogy 
„kirívóan zavaró” vagy „illetlen kifejezés” vagy „az Országgyűlés tekintélyét vagy egy 
személyt kirívóan sértő”, tehát ilyen kijelentést tesz valaki, az hogyan határozható meg 
objektíven? Mert ebből a törvényjavaslatból az derül ki, hogy ezt majd a házelnök vagy 
a levezető elnök - ugye, házelnök, s a többi - eldönti, hogy mi a kirívóan sértő. S 
egyébként ez is, a képviselő úrnak az arckifejezése, amikor itt elhangzott, hogy ön 
hazudik, hogy az például kiemelten, kirívóan sértő-e vagy sem; de ha például azt 
mondjuk valakire, hogy ez hazaárulás, akkor az kirívóan sértő-e? Méltatlan-e? Sérti-e 
bárkinek a tekintélyét olyan szinten, hogy ezért ezt már nem lehet kimondani a magyar 
Országgyűlésben, mert azért egy képviselőt, aki meggyőződésből ezt állítja - ami 
nyilván egy súlyos állítás -, ki lehetne tiltani vagy nem lehet? Joga van-e egy magyar 
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országgyűlési képviselőnek ezt a rendkívül súlyos állítást megfogalmazni? 
Hasonlóképpen, ha azt mondja egy képviselő - erre már volt példa -, hogy X. személy 
börtönbe fog kerülni, ha olyan helyzetbe kerül: ez például megfélemlítő-e ahhoz, hogy 
egy ilyen képviselőt ki lehessen tiltani? Na, ezt majd eldönti a levezető elnök vagy 
eldönti a házelnök? (Dr. Gyüre Csaba: Igen.)  

Tehát ezért nem alkalmas ez a javaslat arra, hogy tárgysorozatba kerüljön, és 
erről komolyan tárgyaljon a parlament. 

S nyilvánvaló, én nem is beszélek arról, hogy most éppen a szankció okán 
mekkora százalékot vonnak le vagy hányszorosát a képviselői fizetésnek, nem erről van 
szó. De eleve az, hogy a kitiltásnak a joga, tehát kitiltanak országgyűlési képviselőt, 
nemcsak a parlamenti ülésről, hanem az intézményekből, és utána a szavazást majd 
megbízott útján lehet teljesíteni. Ha például úgy dönt a házelnök, hogy a teljes 
ellenzéket kitiltja, akkor ki fog szavazni az ellenzéki képviselők helyett? (Dr. Gyüre 
Csaba: Fideszesek.) Ki fog szavazni? Kinek adnak megbízást az ellenzéki képviselők? 
Kormánypárti képviselők fognak szavazni az ellenzéki képviselők helyett? Ez egészen 
elképesztő! 

De mondok még egy példát: a munkáltatói jogkört gyakorolja sok képviselő. 
Például kitiltanak egy olyan képviselőt, aki a munkáltatói jogait szeretné gyakorolni, és 
kötelessége, hogy gyakorolja, de iksz időre ki van tiltva az Országgyűlés Hivatalából, 
mindenhonnét. Nem tudja a törvény adta kötelezettségeit ellátni, azon túl, hogy nem 
tud szavazni, nem tud részt venni a munkában. Tehát egészen elképesztő!  

Hende képviselő úr azt mondta, hogy ez semmilyen módon nem korlátozza az 
ellenzék lehetőségeit és az ellenzék jogait. Hát, valóban, a kitiltási jog, hogy egy 
közintézménybe nem lehet előzetes egyeztetés nélkül belépni, ez súlyosan korlátozza 
az ellenőrzési jogköröket. Arról nem is beszélve, amit képviselő asszony mondott, nem 
akarom ismételni, az, hogy meghatározzuk, hogy ki melyik bizottságba ülhet be.  

Tehát azt gondolom, hogy objektív szempontból teljesen alkalmatlan a 
törvényjavaslat, hiszen nem állja ki a jogállamiság próbáját. Ugyanakkor ami 
tartalmilag benne van, az pedig, mondhatjuk - és én ritkán élek ilyen kijelentésekkel -, 
az a demokrácia megcsúfolása. Tehát ez gyakorlatilag olyan gumiszabályokra épít, és 
olyan egyéni mérlegelési lehetőségeket ad a házelnök kezébe, ami semmilyen szinten 
nem igazolható, nem megengedhető. És ismétlem, ez a legjobb példa, amit mondott 
képviselő úr, hogy igen, van egy konkrét eset, egy szabálysértés, annak meg kell 
határozni az objektív feltételeit, meg kell adni a mérlegelés lehetőségeit, és meg kell 
adni a jogorvoslat lehetőségeit. Ez a törvényjavaslat minden szempontból alkalmatlan. 
Köszönöm. 

 
ELNÖK: Czunyiné Bertalan Judit alelnök asszonyé a szó. Tessék parancsolni! 
 
CZUNYINÉ DR. BERTALAN JUDIT (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm 

szépen a szót, elnök úr. Itt a frakcióvezető asszony és képviselőtársam hozzászólása 
tekintetében néhány, inkább kérdést hadd tegyek fel.  

Ugye, mi mindnyájan jól értelmezzük, hogy az a Ház, amiben vagyunk, a magyar 
Országgyűlés, nem a Nemzeti Cirkusz, vagy nem egy olyan hely, ahol bárki bármit 
tehet. Azt gondolom, a képviselőkre fokozottan vonatkozik az az elvárás, hogy a 
parlamentben úgy viselkedjenek, ahogy azt a Ház tekintélye, történelme megkívánja, 
és az előttünk a Házban jogalkotást és törvényhozást folytató nagy személyiségeknek a 
nyomába tudjon lépni. Vonatkozik ez a kormánypárti és vonatkozik az ellenzéki 
képviselőkre egyaránt. Tehát szerintem abban nincs vita, hogy nem valami, bocsánatot 
kérek, nem a vidéki - pont én, mert vidéki képviselő vagyok - kocsma hangulatát 
szeretném lehúzni, de mégsem valahol egy talponálló kocsmában vagyunk valamelyik 
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út szélén, hanem a magyar parlamentben. Tehát amikor arról beszélünk, hogy egy 
törvényjavaslatban az Országgyűlés méltóságát védő intézkedések vagy lehetőségek 
kerülnek szabályozásra, akkor elsősorban a képviselők tekintélyét, illetve a magyar 
Országgyűlés munkáját szeretnék képviselőtársaim a törvényjavaslattal segíteni. Tehát 
nem egy kocsmában vagy nem egy, nem tudom, hol vagyunk, hanem a magyar 
Országgyűlésben.  

S tegyük fel azt a kérdést is, kedves képviselő asszony, hogy ki kezdte. Ki kezdte 
azt a méltatlan magatartást, ki kezdte azt, hogy mezítláb a parlamenti székre ráállok? 
Csak zárójelben mondanám, hogy én nem szoktam megengedni a gyerekeimnek, hogy 
az étteremben fölálljanak az asztalra vagy a székre. (Szabó Timea: Ez nem egy 
étterem!) Nem is egy étterem, de a parlament, ne haragudjon, képviselő asszony, 
alkalmas épület, alkalmas munkahely arra… (Szabó Timea: Ezt ön dönti el?) Nem én 
döntöm el, de ezt valahogy hozzuk otthonról, nem? Vannak bizonyos viselkedési… 
(Szabó Timea: Ez véleménynyilvánítás.) Képviselő asszony, szeretném végigmondani 
a hozzászólásomat, amennyiben engedi! 

 
ELNÖK: Alelnök asszonyé a szó, így van. 
 
CZUNYINÉ DR. BERTALAN JUDIT (Fidesz), a bizottság alelnöke: Tehát 

általában vannak bizonyos alap viselkedési normák, hogyha bemegyünk valahova, 
köszönünk, ha valaki kezet nyújt, akkor elfogadjuk, és vannak bizonyos helyek, ahol 
azért megpróbálunk uralkodni bizonyos érzelmeken. Ez nem véleménynyilvánítás. Ha 
pedagógusként vagy anyaként kérdez, akkor én erre szimplán azt mondom, hogy 
neveletlenség. És akkor nem megyek tovább.  

De a „ki kezdte?” kategóriát ne a parlamenti széksorok használatára és a 
hozzászólásokra vegyük, hanem ki kezdte december 12-én, azon az ominózus, önök 
által is hivatkozott parlamenti ülésen és az azt követő MTVA-s tüntetéseken? Ki 
kezdte? Önök az ellenőrzés szándékával mentek be az MTVA-ba? Nem. A botrány- és a 
cirkuszkeltés szándékával. (Szabó Timea: Honnan tudja?) Én vezettem 
közintézményt, hozzám bejelentkezett akkor ellenzéki képviselő gyakorolni a kontroll-
, illetve az ellenzéki képviselői ellenőrzési jogait, mondtam, hogy természetesen várom, 
és tájékoztasson arról, hogy mire kíváncsi, mert a hivatalnak erre elő kell készülni. 
Tehát amikor mi valóban képviselőként egy intézménybe az ellenőrzés vagy az ellenzéki 
képviselők joggyakorlásának a szándékával megyünk be, akkor tudjuk, hogy mit 
akarunk. Akkor tudjuk, hogy mit szeretnénk látni: gazdálkodás, működés, vezetés, 
szabályok megtartása. De ha mi berontunk egy közintézménybe, ha ajtóstul rontunk a 
házba, az, ne haragudjon, nem az ellenzéki képviselő ellenőrzési jogának a 
demokratikus joggyakorlása, az botránykeltés! Ne haragudjon, a képviselőnek nem 
mindenhez van joga, hanem a képviselői törvényben meghatározottakhoz van joga. És 
az egyébként nem az MTVA-t és nem a közintézményt minősíti, hogy ön ezt hogyan 
gyakorolja, hanem kifejezetten önöket.  

Szerintem egy picit vegyünk vissza a lendületből, és nézzük meg azt, hogy mi 
miért születik. Ez a törvény valószínűleg nem került volna sem az Igazságügyi 
bizottságnak, sem a parlamentnek az asztalára, ha nem történnek olyan méltatlan, 
egyébként botrányos, ordenáré magatartások mind a tisztelt Házban, mind egyébként 
az Irodaházban, mind a közintézményekben, mint amelyek az elmúlt másfél 
esztendőben az önök parlamenti joggyakorlása vagy demokratikus ellenzéki 
joggyakorlása során mint eszköz számomra érthetetlen módon beléptek a közéletbe. 
Ne haragudjon, ez nem joggyakorlás, ez egész egyszerűen ordenáré, stílustalan és nem 
helyhez illő! 
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Tehát menjünk vissza oda, hogy miért született meg ez a törvényjavaslat, és 
nézzük meg azt, hogy miért döntött úgy képviselőtársaim egy része, hogy mondjuk úgy, 
hogy a képviselők megítélésében azért segítsünk már, hogy tudjunk úgy dolgozni, hogy 
valóban a képviselők, az egyéni képviselők a választókerületüket képviseljék, a listás 
képviselők pedig a feladatot, amire megválasztották őket. Ne haragudjon, de szerintem 
teljesen másik malomban őröl, ön valami teljesen másról beszél. Ön véd egyfajta 
vállalhatatlan viselkedésnemet, ön véd valami vállalhatatlan és ordenáré stílust, amit 
ennek a háznak a falai között, azt gondolom, az elmúlt évszázadok történelmében a 
legádázabb ellenzéki politikusnak sem volt bátorsága felvenni. És pontosan ön 
fenyegetett akkor, amikor Hende Csaba képviselőtársamnak, alelnök úrnak azt 
mondta, hogy jön még ’22. Bocsánat, ez a törvényjavaslat a munkának a kereteiről szól, 
ön már egyből fenyeget. (Szabó Timea folyamatosan közbeszól.) Az, hogy ki kivel mit 
akar csinálni, és hogy önök folyton felhozzák Recsket… 

 
ELNÖK: Alelnök asszonyé a szó! 
 
CZUNYINÉ DR. BERTALAN JUDIT (Fidesz), a bizottság alelnöke: …ez 

méltatlan, és a magyar történelem ismeretében elképesztő arcátlanság!  
Úgyhogy én azt kérem öntől, képviselő asszony, a tartalmi vita lefolytatása során 

egy kicsit keményebb érvekkel jöjjön, mert azt szeretném önnek mondani, hogy az 
ominózus tévészékházas akciójuk és performanszuk, valamint a december 12-i 
parlamenti performanszuk - mert az nem joggyakorlás, hogy a másiknak a képébe 
tolom a kamerát meg fütyülök, az nem joggyakorlás, meg nínózok a másik képviselő 
arcába! (Dr. Vitányi István távozik az ülésről.) Ha ez a joggyakorlás, akkor valami 
teljesen másik fogalmi körben tanultuk, illetve használtuk eddig ezeket. Nem vagyok 
benne biztos, hogy az önök fogalomhasználata és értelmezése helyes. Ezt azért úgy 
vidéken nem nézték jó szemmel. Elárulom önnek, hogy lehet, hogy egy szűkebb körben 
és a demokráciát elég érdekesen értelmező európai szelek hatására ez valakinek trendi 
meg divatos, de azért a vidék Magyarországán a december 12-i és a parlamenti akciójuk 
elég nagy felháborodást keltett.  

Úgyhogy azt gondolom, igenis, a törvényjavaslat alkalmas arra, hogy az 
Országgyűlés méltóságát megőrizve, olyan szabályokat alkossunk, hogy a jogalkotási 
munka meg tudja őrizni a saját méltóságát. Köszönöm szépen, elnök úr. 

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

szó. Tessék parancsolni! 
 
DR. VARGA LÁSZLÓ (MSZP): Köszönöm szépen. Nem terveztem eredetileg, 

hogy hozzászólok, nem sok értelmét látom egyébként ennek, mivel önök eldöntötték, 
hogy mit akarnak ezzel csinálni, és tulajdonképpen nem nagyon fogják meghallani az 
ellenzéki hozzászólásokat.  

Egyébként ennek az idejét éljük, november közepe van; ilyenkor mindig be 
szoktak hozni egy csomó olyan konfliktusos javaslatot, amitől azt várják, hogy a 
hidegedő időjárás és egyébként a karácsony közeledtével talán kevesebb társadalmi 
figyelmet kap.  Ez beleillik ebbe a mezőbe. Ezt évről évre megcsinálják. Egyébként a 
tavalyi rabszolgatörvény környéki heves reakciók is ebben az időszakban voltak. Ahhoz 
sem volt akkor bátorságuk egyébként, hogy egy széles körű társadalmi vitában, egy, a 
közélet iránt nyitottabb, megfelelő időszakban tárgyalják azt meg. Látták, hogy mi lett 
belőle. 

Azt szeretném mondani önöknek, hogy amiket mondanak, az mind-mind 
szubjektív, rendkívül sok szubjektív elemet tartalmaz. Én ezzel nem tudok mit kezdeni 
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egyébként. Azt csak megállapítom így az ismereteim alapján, hogy szerintem egy 
átlagos brit parlamenti ülés után többhavi büntetést lehetne kiosztani. 
(Közbeszólásra:) Van, természetesen, de ennek a korlátait egyébként Szabó Timea is 
elmondta, hogy ott ugye, van egy olyan korlát, ami tulajdonképpen csak a kitiltás 
időszakára vonatkoztathatja ezt a büntetést. De most én ebbe nem is megyek bele, mert 
azt gondolom, elég jól felsorolták az előttem szólók a konkrét, tételes problémákat ezzel 
a javaslattal, és én valóban nagyon szubjektívnek tartom ezt a történetet. 

Ha már szubjektív, akkor azt szeretném mondani, hogy biztosan nincs minden 
rendben. Tehát hogy persze, mindannyian jobban örülnénk annak, ha lenne egy 
rendezett medre annak a történetnek, ami a feladatunk, hogy itt az egész országot 
képviselve, a politikai konfliktusainkat egy rendezett mederben lefolytatnánk. 
Szerintem ezt mindenki szeretné. Csak azt szeretném mondani, hogy én azt 
tapasztalom az elmúlt kilenc évben, hogy a nyilvánosság folyamatos szűkítésével… - 
például ez az MTVA is egy szimbolikus dolog! Ne lássanak ebbe mást! Egy 
90 milliárdos állami támogatásból gazdálkodó médiabirodalom gyakorlatilag 
kormánypropagandát nyom, és nem hagyja megszólalni az alternatív véleményeket. És 
egész egyszerűen az ellenzéki képviselőknek nem maradt érdemi eszköze ezen kívül 
arra, hogy fölhívják erre a figyelmet. Szerintem azzal van probléma, hogy ez így lehet 
ebben az országban. Ha tényleg az a szándékuk, hogy rendezett, nyugodt mederben 
zajoljanak a politikai viták az Országgyűlésben, akkor ennek szerintem egy nagyon 
rossz eszközét választották.  

És az időpont a másik: egy hónappal, bő egy hónappal vagyunk az 
önkormányzati választás után. Itt olyanokat hallottunk, hogy természetesen mindenki 
elfogadja a választók akaratát, a kormány minden települést támogat, és nem tesz 
különbséget aszerint, hogy egyébként ellenzéki vezetésű egy város vagy kormánypárti. 
Aztán eltelt egy hónap, és azt látjuk, hogy részben egy ellenzéknek szóló üzenet ez a 
történet, amiről most önök beszéltek, ez az előterjesztés, egyébként meg az 
önkormányzatokat, kifejezetten inkább az ellenzéki önkormányzatokat sarokba szorító 
előterjesztéseket nyújtanak be az Országgyűlésbe, például a helyi iparűzési adó 
kapcsán; majd részletesen elmondom ott, de most itt nem megyek ebbe bele, de 
egyébként az építésügyi igazgatás maradványainak a kormányhivatalokhoz való tétele 
is egy érdekes dolog. Tehát nagyon szívesen beszélnék erről, csak elnök úr rendre fog 
itt inteni, hogy nem ebben a napirendi pontban tárgyaljuk ezeket. Csak ez egy ilyen 
csomag szerintem. Ezt így önök végiggondolják ilyenkor? Ha annyira a december 12-
vel volt gond, meg a nem tudom, mivel, akkor lehetett volna hamarabb, mondjuk, 
tárgyalásokat kezdeményezni a frakciók között, hogy hogyan tudjuk egymás között a 
dolgainkat megbeszélni, intézni, mederben tartani a politikai vitáinkat. Én nem 
hallottam ilyenről. Önök egyoldalúan, képviselői önálló indítványban ezt benyújtják. 

És elhiszem, hogy önöket megviselte az önkormányzati választás eredménye, 
elhiszem, csak azt szeretném mondani, hogy ha tényleg beszélni kívánunk egymással, 
jól látszik, hogy itt legalább annyi embert képvisel az egyesült ellenzék ebben az 
országban, mint önök. Hát, legyen már annyi tisztelet a választóink iránt 
mindannyiunkban, hogy akkor egy ilyen indítvány nem születik meg, nem egy ilyen 
fegyelmi-rendészeti kérdésnek gondolják az országgyűlési képviselők együttműködését 
az ország érdekében! Szerintem nem az egyébként, és nagyon sokszor lehetett 
egyébként kulturáltan beszélni egymással, én ennek a hagyományait szeretném 
folytatni.  

Na, ennek a kérdésnek a feloldása egyféleképpen működik, ha önök ezt 
komolyan gondolják: ezt most visszavonják, és a frakciók között megbeszéléseket 
kezdeményeznek arról, hogy ebben a megváltozott politikai helyzetben, amikor 
világosan láthatóan az egyesült ellenzék által képviselt választók az országnak legalább 
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akkora, szám szerint legalább akkora tömegét jelentik, mint az önök által képviselt 
választók, akkor találjunk valamilyen kulturált medret annak, hogy hogyan tudjuk őket 
a leghatékonyabban képviselni az ország érdekében. Ez az előterjesztés nem fog ehhez 
hozzájárulni, ezt szeretném mondani. Úgyhogy azt kérem önöktől, hogy vonják vissza. 
Köszönöm. 

 
ELNÖK: Gyüre Csaba alelnök úré a szó. Tessék parancsolni! 
 
DR. GYÜRE CSABA (Jobbik), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen a szót, 

elnök úr. Tisztelt Elnök Úr! Képviselőtársaim! Hát, a Jobbik sem támogatja a 
tárgysorozatba vételét a jogszabálynak; ez nyilván senkit nem lep meg. De a 
kiindulópontban akár egyet is értünk, hiszen szerintem nincs olyan frakció a magyar 
Országgyűlésben, amelyiknek nem célja az Országgyűlés méltóságának és 
tekintélyének a megőrzése. Én azt gondolom, mindenkinek ez a célja, és egy frakció 
sem akar cirkuszt csinálni ebből a parlamentből. 

A probléma itt abban van, ugyanaz a probléma jön elő, ami a Fidesz-KDNP-vel 
2010 óta folyamatosan probléma. Mégpedig ez következik abból az ideológiai 
eszméből, amely a NER-t is megalkotta, a nemzeti együttműködés rendszerét: senkivel 
nem egyeztetünk semmit, és mindent hatalmi módon viszünk át, mert miénk a 
kétharmad, miénk a többség, és senkivel nem egyeztetünk le semmit. Ez volt a 
probléma már az Alaptörvénnyel is, hogy nyilván minden társadalomban, én azt 
gondolom, az a cél, hogy a jogszabályok, legalábbis a legfontosabb jogszabályok 
konszenzussal jöjjenek létre, mint például az Alaptörvény is. Önök úgy gondolták, hogy 
csak önök hozzák létre, és senkitől egy mondatot sem fogadnak el. Itt is ez a probléma, 
éppen, amit Varga László képviselőtársam is elmondott: az egyeztetésnek ez a hiánya. 
És hogyan működik az a rendszer, ahol az Országgyűlésben politikai ellenfelek ülnek, 
ülünk, akiknek más a céljuk, de mindenkinek a végső célja - gondolom, én nagyon 
bízom benne - azonos, mégpedig a nemzet érdekeinek az előmozdítása, és amikor 
mindenki egy célért van bent, de mégis másképp próbáljuk azt megvalósítani, és 
politikai ellenfelek vagyunk, de odaadjuk egy politikai kézbe azt, aki majd a 
rendfenntartó lesz, aki szankciókat tud alkalmazni, aki büntetni tud, szót tud 
megvonni, a véleménynyilvánítás szabadságától meg tudja fosztani a képviselőt, a 
javadalmazásától megfosztja azt a képviselőt? Én azt gondolom, nem lehet az elnök 
kezébe adni ezt a funkciót. Ha már ilyen van, és valóban cél az Országgyűlés 
méltóságának, tekintélyének megőrzése, akkor legfeljebb egy plénumot kellene 
delegálni, minden frakció egy embert, és az hozná meg adott esetben a végső döntést, 
amelyhez, ha az elnök hozott egy döntést, oda lehetne fellebbezni. Akkor már 
demokratikusabban működne ez a rendszer. És én azt gondolom, ha le van írva 
feketén-fehéren, hogy mi az, amit szabad, mi az, amit nem, ha oda van egy frakcióból, 
ellenzéki frakcióból delegálva valaki, és azt fogják mondani neki, hogy nézd, itt van, ez 
a cselekmény beleütközött ebbe a jogszabályba, ő sem fogja tudni azt mondani, hogy 
de nem. Azt gondolom, vagyunk annyira kulturáltak, hogy ez szerintem működne. Az 
viszont, hogy egy ember kezébe adjuk gyakorlatilag a jogi értelmezését is, illetve a 
gyakorlatnak a kialakítását, aki politikai ellenfele az ellenzéki pártoknak, ez nyilván egy 
dologra alkalmas: arra, hogy a szólásszabadságot, a szabad véleménynyilvánítást 
korlátozza.  

Ezzel egyértelműen ezt fogjuk elérni, ez pedig szerintem alapvetően beleütközik 
a magyar Alaptörvénybe is, és szerintem több helyen is beleütközik ez a jogszabály, és 
alapjogokba is. Itt van például a képviselők belépésének a korlátozása intézményekbe. 
Úgy érzi az ember, hogy a kormányzat, illetve a Fidesz-KDNP ezeket a 
közintézményeket sajátjaiknak tekintik, és az ellenzéki képviselők csak akkor 
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mehetnek be…, és mondják, hogy ez minden képviselőre vonatkozik - persze, csak hát 
önök is tudják, hogy ez nem így működik, mert az intézmény vezetői nem ugyanúgy 
tekintenek egy Fidesz-KDNP-s képviselőre, mint egy ellenzéki képviselőre. És itt már 
rögtön, sajnos, probléma van. 

Aztán ilyenek, hogy rendfenntartót csinálnak önök mindenkiből, aki az 
ülésteremben van? Hát hogy lehet egy köztisztviselőt vagy valakit rendfenntartóvá 
kinevezni, akit kötelezünk is rá, sőt még szankcióval is sújtjuk akkor, ha ő nem azt fogja 
tenni, amit esetleg el fog tőle várni? Tehát döbbenetes dolgok vannak ebben, amit 
semmiféleképpen sem tudunk támogatni. Alapvetően indulatból hozott jogszabálynak 
tartjuk, és az indulatból hozott jogszabály, mint tudjuk, semmilyen formában nem fog 
eredményre vezetni. 

Az is döbbenetes számunkra, hogy egy jegyző megbízatása megszűnik, ha az 
„ülésről kizárás” fegyelmi intézkedést két alkalommal vele szemben kiszabják. Olyan 
könnyen ki lehet szabni ezt a fegyelmi döntést, hogy kizárják arról az ülésről, valamit 
akár még félre is lehet hallani, hogy a szomszédja volt az, aki éppen bekiabált egy szót, 
egy mondatot, ez is oly mértékben olyan szubjektív jogalkalmazást tesz lehetővé, és 
tisztségviselők tisztségét lehet megszüntetni ezzel? Én ezt döbbenetes dolognak 
tartom. 

Én tehát mindenféleképpen azt javasolom, mint az előttem felszólaló ellenzéki 
képviselők, hogy ezt a jogszabályt vonják vissza, és alapvetően átdolgozva hozzák 
vissza. De mindannyiunknak a célja az, hogy a Ház méltósága, tekintélye megőrzésre 
kerüljön. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Kérdezem a bizottság tagjait, ki kíván még hozzászólni. (Jelzésre:) Vigh 

László képviselőtársunké a szó. Tessék parancsolni! 
 
VIGH LÁSZLÓ (Fidesz): Én is tisztelettel köszöntöm a bizottságot. Én azt 

gondolom, ez a javaslat mindösszesen arról szól, hogy normálisan kellene 
viselkednünk a parlamentben. Az elmúlt időszakban talán Varga képviselő úr volt, aki 
bent volt - az ellenzéki oldalról beszélek - 2006 és 2010 között, és emlékszik, mi történt 
akkor, decemberben (sic!) volt az ominózus budapesti tüntetés, és Révész Máriuszt a 
rendőrök megverték. Bejött a parlamentbe, és leült. Nem mentünk oda, és nem vontuk 
meg a szót Gyurcsány Ferenctől, nem tettünk semmi olyat, ami nem lett volna 
megfelelő a Ház méltóságának. (Dr. Varga László közbeszólására:) Tessék? (Dr. 
Varga László: Nem, semmi…)  

 
ELNÖK: Vigh László képviselőtársunké a szó. Tessék folytatni, képviselő úr! 
 
VIGH LÁSZLÓ (Fidesz): Biztosan emlékszik erre, hogy mit csináltunk mi 

ellenzékiként 2006 és 2010 között, amikor volt egy szocialista kormány, hogy 
megakadályoztuk-e a képviselőket abban, hogy gyakorolják a jogaikat, 
megakadályoztuk-e a szavazást. Mondom a jobbikos képviselőtársamnak: felmentek a 
pulpitusra és elfoglalták a pulpitust, ugyanis azt mondták, amennyiben ezt a 
földtörvényt elfogadjuk, onnantól fogva megszűnik a vidék, megszűnik a 
mezőgazdaság. Jelzem, a mezőgazdaság az egyik legjobban prosperáló ágazat ma 
Magyarországon. Tehát önök meg voltak győződve akkor arról, hogy ott meg kell 
akadályozni. (Szabó Timea folyamatosan közbeszól.) És ugyanezeket látjuk 
sorozatban. Az alkotmánynál azt mondták, meg fog szűnni a jogállamiság 
Magyarországon, megszűnik minden, az ország lebénul, és nem tudunk tovább 
működni. Az az ország, amiről önök beszéltek, hogy megbénul, most több mint 5 
százalékos gazdasági növekedéssel működik. Tehát amire önök hivatkoztak, hogy vége 
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lesz a földtörvénnyel mindennek a vidéken, utána, amikor megalkottuk a másik 
önkormányzati törvényt, az önkormányzatok megszűnnek, nem lesznek falvak, önök 
kiírták, hogy mely falvak fognak megszűnni, ha ’18-ban úgy alakul. (Dr. Gyüre Csaba: 
Így is lett.)  

És mondom a Párbeszéd frakciójának, hogy amikor mondta a ’22-t, és arra 
célzott, hogy önök nyernek. Hát, igen. Világos, akkor mi leszünk az ellenzékiek, mi nem 
mehetünk be, bár mi nem szoktunk befutni közintézményekbe, de akkor mi nem 
fogunk bemenni. Ez ránk is vonatkozik, ezt nem önökre hozzuk, ezt mindenkire 
hozzuk! Én csak egyre kérem önöket, ebben segítsenek bennünket, akiket 
megválasztanak egyéni képviselőknek, én azt gondolom, azért szavaztak ránk, mert 
elvárnak tőlünk valamilyen viselkedési normát, ami illik ahhoz a tisztséghez, amire 
választottak bennünket. Erre kérjük önöket, semmi másra. És amikor azt mondják, 
hogy elhallgattatjuk önöket, hát most kezdődik a parlament: ki hallgattatja el azt a 
képviselőt, aki napirend előtt hozzászól? Aki az interpellációt beadja? Bármit 
elmondhatnak az azonnali kérdésekben, és sorolhatnám, és napirend után, és a 
törvények vitájában. Mit szüntetünk meg? Mindenhez hozzá lehet szólni, és ugyanez 
volt a jogunk nekünk is, amikor ellenzékben voltunk. Tudtuk, hogy a demokrácia arról 
szól, hogy valakinek eggyel több szavazata van. És ezt el kell viselni. Mi elviseltük 
méltósággal, most az emberek így döntöttek, és az a kérésünk, hogy önök is viseljék 
méltósággal. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönjük. Mivel mindenki kifejthette már álláspontját, ezt minden 

frakció megtette, elmondta, hogy támogatni kívánja a tárgysorozatba vételt avagy sem, 
és most pusztán a tárgysorozatba vételről van szó, az érdemi vitát, általános vitát a jövő 
héten a plenáris ülésen fogjuk lefolytatni, kérdezem tisztelt képviselőtársaimat, kíván-
e még valaki szólni. (Jelzésre:) Képviselő asszony, tessék parancsolni! Akkor öné a szó. 

 
SZABÓ TIMEA (Párbeszéd): Jaj, istenem - mondta, nem tudom, melyik 

képviselőtársam. Hadd ugorjon már itt rögtön egyhavi fizetésem, hogy jelentkeztem 
megint. 

Szeretnék minden fideszes hozzászólót emlékeztetni, Czunyiné képviselőtársam 
teljesen fordítva ül a lovon. Egyébként elképesztően elárulta magát! Ön pontosan azt 
mondja, hogy nem a jogból indulnak ki, hanem hogy ki kezdte. (Dr. Czunyiné dr. 
Bertalan Judit: Nem ezt mondtam.) Ezt nagyon sokszor elmondta, hogy „ki kezdte?”. 
Akkor mondjuk el, hogy ki kezdte! Mi vezettük be a rabszolgatörvényt? Mi loptuk el a 
rokkantaktól a trafikokat? Mi loptuk el a gazdáktól a földjeiket? Mi raboltunk el 
3000 milliárd forintnyi magánnyugdíjvagyont? Tényleg arról beszéljünk, hogy ki 
kezdte?! Mert akkor nem ön fogja megnyerni ezt a vitát!  

És ezt mind önálló képviselői javaslatban tolták be, mert még ahhoz sincs 
bátorságuk, hogy ahogy Varga László mondta, egy társadalmi egyeztetés legyen a 
témában. Ha önök meg vannak győződve a saját igazságukról, akkor tessék ezeket az 
egész országot, milliókat érintő javaslatokat kormányszinten betolni! De önök nem ezt 
csinálják. Pontosan azért nyújtják be ezeket egyéni indítványként, hogy elkerüljék a 
bármiféle egyeztetést a szakmai szervezetekkel, az emberekkel, a pártokkal, a 
civilekkel, szakszervezetekkel, bárkivel. És Czunyiné képviselőtársam teljesen fordítva 
ül a lovon. Hadd emlékeztessek tényleg mindenkit akkor még egyszer: a 
véleménynyilvánítás szabadsága kitüntetett helyet foglal el az alapjogi hierarchiában. 
Az Alkotmánybíróság elmondta, hogy a véleménynyilvánítás szabadságát korlátozó 
törvényeket megszigorítóan kell értelmezni. Itt nincs olyan, hogy - nem is tudom, 
hogyan fogalmazott; felírtam, csak már nem találom -, hogy mi illik. Ön összekeveri az 
illemtant az alapjogokkal. (Czunyiné dr. Bertalan Judit: Nem keverem össze.) De, 
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végig arról beszélt, hogy mi illik és mi nem illik. Ezt nem ön határozza meg! (Demeter 
Zoltán: Hanem ön.) Nem én, hanem az európai emberi jogi egyezmény határozza meg, 
a véleménynyilvánítás szabadságát! Nem ön fogja azt megmondani, hogy a 
parlamentben mi illik meg mi nem. Nem illik például elrabolni a rokkantaktól a 
trafikokat. Nem illik, ugye? Akkor elvegyük a fizetésüket? Bár kétségtelenül ezért 
nagyobb büntetés járna.  

Egyébként még szintén Czunyiné képviselőtársam félreértette, és Vigh László 
értette jól, hogy én pont hogy nem fenyegettem ’22-vel - bár ha fenyegetésnek veszi, 
hogy nyerni fogunk, akkor tegye -, hanem pont arra utaltam, hogy kerülhetnek önök is 
olyan helyzetbe (Czunyiné dr. Bertalan Judit: Így van.), hogy ez majd önökre fog 
vonatkozni. De egyébként ezzel is elárulta magát, mert ezek szerint, ha én azt mondom, 
hogy az egyesült ellenzék nyerni fog ’22-ben, az fenyegetés? Mert a mostani jogszabály 
szerint a fenyegetésért négyhavi fizetésmegvonás jár. (Közbeszólások, zaj.) Akkor 
magyarul én fenyegetek! Fenyegetem önöket, tehát elveszik a fizetésemet, mert azt 
mondtam, hogy nyerni fogunk.  

Szóval, azért önök is érzik, hogy itt olyan szinten nem állja meg ez a minimális 
jogi teszteket, hogy ezt szerintem nagyon-nagyon gyorsan módosítsák, mert ebből 
oltári nagy botrány lesz, úgy itthon, mint a nemzetközi fórumokon. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Szóval, képviselő asszony szavaiból úgy tűnt, hogy ha a Párbeszéd 

szavazhatna, akkor nem támogatná a tárgysorozatba vételt. (Derültség. - Szabó Timea: 
Kapiskálja, elnök úr. - Dr. Varga László: Jól látja.)  

A fentiek után a vitát lezárom. Kérdezem az előterjesztőket (Jelzésre:), láttam, 
hogy Nacsa Lőrinc képviselőtársunk jelentkezett. Tessék parancsolni! Öné a szó. 

Nacsa Lőrinc reflexiói 

NACSA LŐRINC (KDNP) előterjesztő: Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! 
Tisztelt Bizottság! Köszönöm mindenkinek a hozzászólást, hogy ehhez a többünk által 
benyújtott egyéni képviselői indítványhoz hozzátették a saját gondolataikat. Egypár új 
dolgot is azért megtudhattunk, például azt, hogy a Jobbik szerint mindenkinek van egy 
olyan szomszédja a parlamentben, akit nem látunk, nem hallunk, de biztos, hogy 
mindig ő kiabál be, és sosem azok a képviselők, akik egyébként a büntetést kapják. (Dr. 
Gyüre Csaba: Nem ezt mondtam.) Ezt mindenesetre megtudhattuk.  

A másik dolog, amit megtudhattunk, hogy egy frakció sem akar botrányokat. 
Hát, ez eddig nem így tűnt, tisztelt képviselő úr, hogy egy frakció sem akar botrányokat. 
Van, mondjuk, öt, de lehet, hogy három, kettő, aki akar botrányokat folyamatosan.  

Az a helyzet, hogy önök azért nem támogatják ezt a javaslatot sem, mert 
továbbra is az érdemi mondanivaló helyett a botránypolitizálást választják. Nincs 
érdemi mondanivaló, ezért botránypolitizálást szeretnének. (Szabó Timea 
folyamatosan emelt hangon közbeszól.) Éppen ezért azt szeretnék, ha tovább 
folytatódhatna az, ami eddig zajlott a parlamentben.  

Azt talán mindenki elismeri, hogy az, ami december 12-én történt, egyetlenegy 
európai ország parlamentjében sem maradhatott volna következmények nélkül. 
Egyetlenegy európai ország parlamentjében sem. S önök jöttek a nemzetközi 
példákkal. Csak az európai uniósokat mondom: semmi olyan, amit ebben a törvényben 
bevezetünk, illetve be kívánunk vezetni, nincs olyan, ami ne létezne már az Európai 
Unió területén valamelyik parlamenti szabályozásban. Nincs újdonság. Vannak eltérő 
mértékek (Szabó Timea: Hát ez az!), vannak eltérő részletszabályok, de nincs olyan, 
ami ne létezne már korábbról. Ez az alapvető álláspontunk. 

Ami a legeslegfájóbb, hogy Szabó Timea úgy gondolja, hogy amit ők csinálnak, 
az a demokrácia, amit mi csinálunk, az valami teljesen más, és amit ők csinálnak, az jó, 
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az az illem, az a jog, az rendben van. (Szabó Timea: Mi nem csinálunk semmit! Azt 
mondta az előbb!) Amikor önök rendszeresen elképesztően fenyegető hozzászólásokat 
tesznek, például az ön képviselőtársa a frakciójában, a mi egészségi állapotunkra, testi 
épségünkre, szabadságunkra és egyéb ilyenre (Dr. Gyüre Csaba: Ó! - Szabó Timea: 
Kicsoda?!) - ez a Tordai Bence képviselő úr… 

 
ELNÖK: Nacsa Lőrinc képviselőtársunké a szó! 
 
NACSA LŐRINC (KDNP) előterjesztő: …és hogy vigyázzunk a testi épségünkre 

éjszaka, mert lehet, hogy ott egy-két Párbeszéd-szimpatizáns vagy az ellenzéki - hogy 
mondta? - roncskoalíció… (Szabó Timea: Na, ezt mutassa majd meg nekem, jó?) Meg 
fogom mutatni. (Szabó Timea: Vigyázzon, mert ez már rágalmazás kategória!) Az 
Egyesült Királyságban először öt napra függesztik föl (Szabó Timea: És hányszor 
alkalmazták?), először öt napra függesztik föl, azután húsz, és utána további 
meghatározott ideig, addig… (Szabó Timea: És hányszor alkalmazták?)  

 
ELNÖK: Nacsa Lőrinc képviselőtársunké a szó. Képviselő úr, tessék 

parancsolni! 
 
NACSA LŐRINC (KDNP) előterjesztő: Tehát, az Egyesült Királyságban az 

elmúlt időszakban, én nem láttam az önök szivárványkoalícióját aggódni az egyesült 
királyságbeli demokráciáért és a parlamenti szabályok miatt, holott ott egyébként van 
rá jogi lehetőség, hogy egy képviselő a négy év alatt egyszer se kerüljön be a 
parlamentbe, és ne is kapjon fizetést érte (Szabó Timea: Soha nem alkalmazták!), és 
ne léphessen be a parlamentbe, mert a húsz nap korlátlan ideig meghosszabbítható a 
parlament döntése alapján. (Szabó Timea: Soha nem alkalmazták! - Dr. Kovács 
Zoltán: Ne beszéljen már folyamatosan! - Szabó Timea: Soha nem alkalmazták!) 
Ráadásul minden európai uniós országban a levezető elnök vagy a házelnök jogköre, 
minden európai uniós országban a levezető elnök vagy a házelnök joga… 

 
ELNÖK: Képviselő asszony, tartsa tiszteletben előterjesztő urat! Köszönöm. 

(Szabó Timea: Jó, csak ilyenkor… - Közbeszólások.)  
 
NACSA LŐRINC (KDNP) előterjesztő: Tehát a trágárság és a fenyegetés az 

rendben van, a szabályok meghozatala és az érdemi politizálás nincs. Mert ezt 
megértettük. 

Azt viszont szeretném elmondani az alaptalan vádakra, a jegyzőkönyv kedvéért, 
hogy minden európai országban ezek a szabályozási jogkörök a levezető elnök vagy a 
házelnök tisztsége, és őt illeti meg. Van olyan, ahol ehhez kikéri például a mentelmi 
bizottságnak a tanácsát, de minden esetben a végső döntést a házelnök hozza meg. 
(Szabó Timea folyamatosan közbeszól.) Egyébként ellenzéki levezető elnök is van, és 
amikor ő vezeti le az ülést, akkor ő fogja mérlegelni azt, hogy a bekiabálás illetlen-e 
vagy sérti-e a Ház méltóságát. És minden alkalommal, minden európai parlamentben 
olyanok vannak, hogy nem megfelelő kifejezések használata, jó hírnév sértése, olyan 
beszéd, amely büntetőeljárást vonna maga után, sért valamely képviselőt vagy 
szenátort vagy más résztvevőt, magaviselet az ülésteremben - ezek mind európai uniós, 
nyugati országok (Szabó Timea: És négyhavi…?), az önök által jogállamiságból 
állandóan példaként állított országok.  

 
ELNÖK: Tartsuk tiszteletben az előterjesztő nyilatkozatát, frakcióvezető 

asszony! 
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NACSA LŐRINC (KDNP) előterjesztő: Hollandia, Dánia, Egyesült Királyság, 

Franciaország - ilyen helyeken ezek a szabályok léteznek, illetlen beszéd, rossz 
kifejezés, sért másik képviselőt… (Szabó Timea: Nincs! Nem!) Most sem tart ön 
tiszteletben, amikor beszélek! (Szabó Timea: Mert nem mond igazat.) De igazat 
mondok (Folyamatos közbeszólások mindkét oldalról.), szívesen odaadom az ülés 
után az összefoglalót. (Nagy zaj.) 

 
ELNÖK: Harmadszor kérem, hogy tartsuk tiszteletben az előterjesztőt, hogy 

elmondhassa álláspontját. Nacsa Lőrinc képviselőtársamé a szó. 
 
NACSA LŐRINC (KDNP) előterjesztő: Köszönöm. Csehországban sért 

valamelyik képviselőt, tehát nem fenyeget börtönnel, hanem sért valamelyik 
képviselőt, már ez is fegyelmi szabályokat von maga után.  

Az a helyzet, hogy a magyar Országgyűlést önök kocsmává szeretnék zülleszteni, 
mi meg nem szeretnénk, hogy ez megtörténjen. Azt szeretnénk, ha a magyar 
Országgyűlés ugyanabban a méltóságban tudná folytatni a munkáját, mint amit az 
önök botrányokozásai előtt is próbált. És vannak lehetőségek, érdemi viták, vannak 
törvényjavaslatok, ki lehet fejezni a nemtetszésüket. Nem kell mindenben egyetérteni, 
Gyüre képviselő úr! Hát, nyomjanak nem gombot rá, mondják el sajtótájékoztatón, 
hogy nem tetszik önöknek, szavazzák le, mondják el a vitában az érveiket, hogy miért 
gondolják azt, hogy káros ez a törvényjavaslat, és mi is elmondjuk, hogy miért 
gondoljuk, hogy egyébként hasznos ez a törvényjavaslat. Ez a parlamentarizmus, és ez 
a parlamenti viták terepe meg a kerete. Ezt kellene folytatni. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönjük. Kérdezem elnök urat, szeretne-e még valamit mondani. 

(Hende Csaba jelzésére:) Nem, köszönöm, akkor szavazás következik. 

Határozathozatal 

Kérdezem a tisztelt bizottságot, támogatja-e a törvényjavaslat tárgysorozatba 
vételét. Aki igen? (Szavazás.) Hét. Aki nem? (Szavazás.) Három; és tartózkodás nem 
volt. Köszönöm. Megállapítom, hogy a bizottság 7 igen és 3 nem szavazat mellett, 
tartózkodás nélkül a törvényjavaslatot tárgysorozatba vette. 

A határozati házszabály értelmében a bizottság házelnök urat a tárgysorozatba 
vétel kérdésében meghozott valamennyi döntéséről írásban értesíti. Ezzel ezt a 
napirendi pontot lezárom. (Hende Csaba és dr. Keresztes László Lóránt távozik az 
ülésről. - Szabó Timea folyamatosan közbeszól, miközben távozik az ülésről.) 

Döntés napirendi pontok sorrendcseréjéről 

Bár az 1. napirendi pont kapcsán megvitattuk lényegében a házszabályi 
kérdéseket is, a 2. napirendi pontot, de mégis most arra teszek javaslatot, hogy második 
napirendi pontként a Magyarország Alaptörvényének nyolcadik módosításáról, az 
önálló közigazgatási bíráskodás megszüntetéséről szóló T/7991. számú 
törvényjavaslatot vegyük sorra. Aki ezzel egyetért? (Szavazás.) Nyolc. Aki nem? 
(Szavazás.) Nincs ilyen. És aki tartózkodott? (Szavazás.) Nincs ilyen. Megállapítom, 
hogy a bizottság 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a 
napirendipont-cseréhez hozzájárult. 

Kérjük szépen Kocsis-Cake Olivio képviselőtársunkat, hogy az előterjesztők 
helyére üljön át. (Megtörténik.)  

Magyarország Alaptörvényének nyolcadik módosításáról, az önálló 
közigazgatási bíráskodás megszüntetéséről szóló T/7991. számú 
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törvényjavaslat  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

Soron következik tehát második, a napirendi javaslatunk szerinti 3. napirendi 
pontunk: Magyarország Alaptörvényének nyolcadik módosításáról, az önálló 
közigazgatási bíráskodás megszüntetéséről szóló T/7991. számú, Szabó Timea, 
Párbeszéd, és képviselőtársai által benyújtott törvényjavaslat tárgysorozatba vételéről 
való döntés.  

Kérdezem képviselőtársunkat mint előterjesztőt, kívánja-e szóban is indokolni 
javaslatát. (Jelzésre:) Igen, tessék parancsolni! Öné a szó. 

Kocsis-Cake Olivio szóbeli kiegészítése 

KOCSIS-CAKE OLIVIO (Párbeszéd) előterjesztő: Köszönöm a szót. Tisztelt 
Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Remélem, hogy az előbbi parázs vita után ez egy 
konstruktív vita lesz. Nagyon röviden szólnék, nem akarok végigmenni a cikkeken.  

Varga Judit igazságügyi miniszter úgy nyilatkozott, és van is ilyen döntés, hogy 
nem vezetik be a közigazgatási bírósági rendszert, illetve voltak a Fidesz vezető 
politikusaitól olyan nyilatkozatok, hogy határozatlan időre elnapolják ezt a 
közigazgatási bírósági rendszert. S abban bízva, hogy inkább Varga Judit igazságügyi 
miniszternek lehet hinni, aki azt mondta, hogy nem vezetik be, tehát nem csak 
elnapolják, ezért ennek a legbiztosabb módja az, ha ezeket a közigazgatási bíróságra 
vonatkozó passzusokat kivezetjük az Alaptörvényből is. Erről szól a javaslatunk.  

Amennyiben ez tényleg nem kerül bevezetésre, azt gondolom, ez egy 
támogatható módosítás. Nyilván a tárgysorozatba vétel arra ad lehetőséget, hogy ezt a 
plenáris ülésen is megvitassuk. Kérem a bizottság tagjait, hogy támogassák ezt. Nagyon 
szépen köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen Kocsis-Cake Oliviónak. Kérdezem a bizottság tagjait, 

ki kíván hozzászólni. (Jelzésre:) Gyüre Csaba alelnök úré a szó. Tessék parancsolni! 

Hozzászólás 

DR. GYÜRE CSABA (Jobbik), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen a szót, 
elnök úr. A Jobbik Magyarországért Mozgalom részéről mindenféleképpen támogatjuk 
ezt az alaptörvény-módosítást és a tárgysorozatba vételt. Fontosnak tartjuk, hogy ez 
kivezetésre kerüljön; mi nem is értettünk egyet azzal a vita során, hogy felállításra 
kerüljön ez az önálló szervezet. Annak idején Handó Tünde, az OBH elnöke is kifejtette 
azon álláspontját, hogy a közigazgatási bíráskodás Magyarországon európai szinten 
kitűnő és mindenképpen Európa élvonalába tartozik, sőt a legutolsó nyilatkozata ezzel 
kapcsolatban az volt, hogy első és második helyen van Magyarországon a közigazgatási 
igazságszolgáltatás. Ezt a rendszert felborítani egyébként sem lett volna semmi 
értelme, csak hátrébb lehetett volna kerülni. Egyébként pedig az alkotmányjogi, 
alapjogi aggályainkat megfogalmaztuk részletesen a törvényjavaslattal szemben.  

Örültünk neki és üdvözöltük, amikor ez lekerült a napirendről, illetve 
elhalasztásra került, és bízunk abban, hogy valóban véglegesen lekerül a napirendről. 
Ezért támogatjuk ezt a törvényjavaslatot. Köszönöm szépen. 

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

(Nincs ilyen jelzés.) Jelentkezőt nem látok. A vitát lezárom. 
Kérdezem az előterjesztőt, kíván-e a vitában elhangzottakra reagálni. (Kocsis-

Cake Olivio jelzésére:) Nem.  



22 

Határozathozatal 

Kérdezem a bizottság tagjait, támogatják-e a törvényjavaslat tárgysorozatba 
vételét. Aki igen? (Szavazás.) Kilenc. (Zaj, közbeszólások az ellenzéki oldalról.) 
Ellenszavazat? (Szavazás.) Nincs. És tartózkodás? (Szavazás.) Egy tartózkodás. 
Köszönöm. Megállapítom, hogy a bizottság 9 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 
tartózkodás mellett az indítványt tárgysorozatba vette. (Közbeszólások a 
kormánypárti oldalról: Meglepődtetek? – Derültség.) Ezzel ezt a napirendi pontot 
lezárom. 

Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.) OGY 
határozat módosításáról szóló H/8042. számú határozati javaslat 
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

Soron következik harmadik napirendi pontunk - a napirendi javaslat szerinti 2. 
pont -: az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.) OGY határozat 
módosításáról szóló H/8042. számon Kocsis Máté, Fidesz, és képviselőtársai által 
benyújtott határozati javaslat tárgysorozatba vételéről való döntés.  

Tisztelettel köszöntöm ülésünkön Nacsa Lőrinc képviselőtársunkat, aki már az 
1. napirendi pont kapcsán is itt volt, sőt mi több, lényegében lefolytattuk akkor ennek 
a napirendi pontnak is a vitáját. De kérdezem, előterjesztőként kíván-e felszólalni. 
(Nacsa Lőrinc jelzésére:) Igen, tessék parancsolni! Öné a szó. 

Nacsa Lőrinc szóbeli kiegészítése 

NACSA LŐRINC (KDNP) előterjesztő: Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt 
Bizottság! Szorosan kapcsolódik az 1. napirendi pontban tárgyalt országgyűlési törvény 
módosításához a határozati házszabály módosítása. Hende Csaba alelnök úr már 
fölvezette, hogy ez a kettő kéz a kézben jár együtt, csak külön számon lett benyújtva, 
ezért külön is tárgyaljuk.  

Itt a célok ugyanazok, amelyeket az 1. napirendi pontban is megfogalmaztunk, 
ezért ha van kérdés, örömmel válaszolok. Köszönöm szépen. 

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

(Nincs ilyen jelzés.) Jelentkezőt nem látok, a vitát lezárom. Nem kérdezem az 
előterjesztőt, kíván-e még szólni (Nacsa Lőrinc: Nem.), mert úgy látom, hogy nem. 

Határozathozatal 

Szavazás következik. Kérdezem a bizottság tagjait, támogatják-e a határozati 
javaslat tárgysorozatba vételét. Aki ezzel egyetért? (Szavazás.) Hét. Aki nem? 
(Szavazás.) Három; és tartózkodás nem volt. Köszönöm. Megállapítom, hogy 7 igen és 
3 nem szavazat mellett, tartózkodás nélkül a bizottság a határozati javaslatot 
tárgysorozatba vette.  

Ezzel ezt a napirendi pontot is lezárom. Köszönjük szépen képviselőtársunknak 
a részvételt. (Nacsa Lőrinc távozik az ülésről.) 

Az országgyűlési sajtótudósítás biztosításáról szóló T/7770. számú 
törvényjavaslat  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

Soron következik 4. napirendi pontunk: az országgyűlési sajtótudósítás 
biztosításáról szóló T/7770. számú, Kocsis-Cake Olivio, Párbeszéd, képviselő által 
benyújtott törvényjavaslat tárgysorozatba vételéről való döntés. 

Ismételten tisztelettel köszöntjük képviselő urat. Kérdezem, kívánja-e szóban is 
indokolni javaslatát. (Jelzésre:) Igen, tessék parancsolni! Öné a szó. 
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Kocsis-Cake Olivio szóbeli kiegészítése 

KOCSIS-CAKE OLIVIO (Párbeszéd) előterjesztő: Köszönöm a szót. Tisztelt 
Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Csak még az előzőhöz: mindig gyanús, ha egy ellenzéki 
indítványt támogatnak a kormánypárti képviselők, úgyhogy most elbizonytalanodtam. 
(Derültség.) Remélem, hogy ezt az indítványomat is ilyen támogatás fogadja. 
(Czunyiné dr. Bertalan Judit: Ez nem olyan jó, mint az előző.)  

 
ELNÖK: Szeretné, képviselő úr, hogy támogassuk? (Derültség.) 
 
KOCSIS-CAKE OLIVIO (Párbeszéd) előterjesztő: Igen, nagyon szeretném, azért 

jöttem, hogy meggyőzzem a bizottság tagjait erről, nagyon röviden, tényleg, mert 
sokunknak további bizottsági ülése van. 

Új szabály született itt a Házban, amelyik a sajtómunkatársakra vonatkozik. 
Ezek a jelenlegi jogszabályok, mi úgy gondoljuk, hogy a házelnök úrnak indokolatlanul 
nagy jogokat ad abban, hogy korlátozza a sajtó működését. És itt most szólok a 
jobboldali grémiumok érdekében is, tehát a Hír Tv érdekében, akár a Pesti Srácok 
érdekében, akár az Origo érdekében is, hiszen ők is rendszeresen készítenek riportot a 
folyosón ellenzéki képviselőkkel – elég kellemetlen riportokat is sikerül néha készíteni; 
hát, nem annyit, mint a kormánypárti képviselőkről, de ezt most hagyjuk -, hiszen 
nekik is van joguk kérdezni és kellemetlen helyzetbe hozni az ellenzéki képviselőket. 
Az ellenzéki képviselőknek meg minden ilyen esetben joguk van azt mondani, hogy ők 
nem nyilatkoznak, és ezt persze le lehet adni; ez is egy nyilatkozat, hogy valaki nem 
nyilatkozik. Tehát én nem érzem ezt olyan súlyúnak, hogy ezt ilyen szinten kellett volna 
korlátozni, hiszen már korábban is többször korlátozták az újságírók mozgását itt a 
Parlamentben, hiszen egy szűk részre lettek beterelve, egy szűk folyosói részre, ahol 
kérdezhettek. Minden képviselő tudja, hogy ha nagyon akarja, akkor el tudja kerülni 
azt a részt, ha nagyon nem akar nyilatkozni. Tehát túlzottnak tartjuk ezt.  

S ami a legütősebb érvem – ha ezzel még nem sikerült a kormánypárti 
képviselőket meggyőznöm -, az az önök által hozott Alaptörvény, amire hivatkozunk itt 
a beadványunkban, amely kimondja: a sajtótudósítással kapcsolatos jogszabályokat „a 
demokratikus közvélemény kialakulásához szükséges szabad tájékoztatás” 
elsődlegességét figyelembe véve köteles megállapítani, ha valaki jogszabályt alkot. Én 
úgy gondolom, hogy ennél ez komolyan sérül, tehát a saját Alaptörvényükkel mennek 
szembe ezzel a javaslattal, éppen ezért érdemes ezt beemelni, és ez alapján 
újragondolni ezt az országgyűlésitörvény-módosítást, és egy új szabályzatot alkotni, 
amely nyilvánvalóan kell hogy korlátozza a sajtómunkatársak mozgását, az 
nyilvánvalóan nem megengedhető, hogy valaki után a mosdóba, étterembe 
bemenjenek, és ott készítsenek riportot. De az ominózus javaslat előtti korlátozás is 
elég szűkös volt; ha legalább oda visszatérnénk, már az is nagy eredmény lenne. 

Ezért kérem a bizottság tagjait, hogy ezt is vegyék tárgysorozatba, menjen a 
plenáris ülés elé, és erről folytassunk egy vitát, hogy mik azok, amelyek akár egy 
kormánypárti képviselőnek is elfogadható határok, ha a Parlamentben újságírókkal 
akar beszélni. Ez így, ebben a formában, még egyszer mondom, alaptörvény-ellenes is, 
és a sajtónyilvánosságot is túlzottan korlátozza. Nagyon szépen köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönjük mi is. Kérdezem a bizottság tagjait, ki kíván hozzászólni. 

(Nincs ilyen jelzés.) Jelentkezőt nemlátok, a vitát lezárom. 
Kérdezem az előterjesztőt, kíván-e még valamit előadni. (Kocsis-Cake Olivio: 

Nem.) Nem, köszönjük szépen. 



24 

Határozathozatal 

Kérdezem tehát a tisztelt bizottságot, támogatják-e a törvényjavaslat 
tárgysorozatba vételét. Aki igen? (Szavazás.) Három. Aki nem? (Szavazás.) Hét; és 
tartózkodás nem volt. Köszönöm. Megállapítom, hogy a bizottság 3 igen és 7 nem 
szavazat mellett, tartózkodás nélkül az indítványt nem vette tárgysorozatba.  

Ezzel ezt a napirendi pontot lezárom. Köszönjük szépen Kocsis-Cake Oliviónak, 
a Párbeszéd képviselőjének előterjesztőként való részvételét ülésünkön. 

Egyebek 

Utolsó napirendi pontunk, az egyebek megtárgyalása következik. Kérdezem a 
bizottság tagjaitól, van-e az „egyebek” között bármilyen javaslatuk, észrevételük. 
(Nincs ilyen jelzés.) 

Az ülés berekesztése 

Amennyiben nincs, a bizottság ülését berekesztem. Mindenkinek köszönöm a 
jelenlétét, és szép napot kívánok. 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 20 perc)  

 

 

Dr. Vejkey Imre 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Prin Andrea 


