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Napirendi javaslat 

 
1. A nemzeti adatvagyonról szóló törvényjavaslat (T/14949. szám) 

(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján) 
(Kijelölt bizottság) 

 
2. A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvénynek a 

szabadnapokkal történő visszaélések visszaszorítása érdekében szükséges 
módosításáról szóló törvényjavaslat (T/9458. szám) 
(Csárdi Antal, Demeter Márta, Dr. Keresztes László Lóránt, Hohn Krisztina, 
Schmuck Erzsébet (LMP) képviselők önálló indítványa) 
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

 
3. A közhatalmat gyakorló politikusok és közpénzekkel gazdálkodók 

vagyonnyilatkozat-tételi szabályainak átalakításáról szóló törvényjavaslat 
(T/14797. szám) 
(Dr. Keresztes László Lóránt, Csárdi Antal, Demeter Márta, Hohn Krisztina, 
Schmuck Erzsébet, Ungár Péter (LMP) képviselők önálló indítványa) 
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

 
4. A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény módosításáról szóló 

törvényjavaslat (T/11020. szám) 
(Schmuck Erzsébet, Hohn Krisztina (LMP) képviselők önálló indítványa) 
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

 
5. A kötelező erőszakkezelésről szóló törvényjavaslat (T/13981. szám) 

(Hohn Krisztina (LMP) képviselő önálló indítványa) 
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

 
6. Az egyes igazságügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2020. évi ... törvény 

egyes rendelkezéseinek a nemi identitáson és a szexuális orientáción alapuló 
diszkrimináció megelőzése érdekében szükséges hatályba nem léptetéséről 
szóló törvényjavaslat (T/14343. szám) 
(Hohn Krisztina (LMP) képviselő önálló indítványa) 
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

 
7. A felügyeleti jog megszüntetésének átalakításáról szóló törvényjavaslat 

(T/8587. szám) 
(Szabó Timea, Kocsis-Cake Olivio (Párbeszéd) képviselők önálló indítványa) 
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

 
8. A koronavírus elleni védekezésre való felhatalmazásról szóló törvényjavaslat 

(T/9840. szám) 
(Szabó Timea, Burány Sándor, Dr. Mellár Tamás, Kocsis-Cake Olivio, Tordai 
Bence (Párbeszéd) képviselők önálló indítványa) 
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

 
9. Magyarország Alaptörvényének kilencedik módosítása címmel benyújtott 

törvényjavaslat (T/14252. szám) 
(Szabó Timea, Dr. Mellár Tamás (Párbeszéd) képviselők önálló indítványa) 
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(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 
 
10. A közhatalmat gyakorlók, valamint a közbeszerzések nyerteseinek 

vagyonosodásának átláthatóságáról szóló határozati javaslat (H/14890. 
szám) 
(Kocsis-Cake Olivio (Párbeszéd) képviselő önálló indítványa) 
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

 
11. A nők esélyegyenlőségét szolgáló egyes törvények módosításáról szóló 

törvényjavaslat (T/14159. szám) 
(Gyurcsány Ferenc, Dr. Vadai Ágnes, Arató Gergely, Bősz Anett, Dr. Oláh 
Lajos, Hajdu László, Sebián-Petrovszki László, Varju László, Varga Zoltán 
(DK) képviselők önálló indítványa) 
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

 
12. A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény módosításáról szóló 

törvényjavaslat (T/14257. szám) 
(Dr. Vadai Ágnes, Arató Gergely, Sebián-Petrovszki László, Dr. Oláh Lajos 
(DK) képviselők önálló indítványa) 
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

 
13. Az Isztambuli Egyezményhez való halaszthatatlan csatlakozásról szóló 

határozati javaslat (H/9446. szám) 
(Dr. Tóth Bertalan (MSZP), Bősz Anett (DK), Demeter Márta, Dr. Keresztes 
László Lóránt (LMP), Dr. Szél Bernadett (független), Dr. Vadai Ágnes, 
Gyurcsány Ferenc (DK), Hohn Krisztina (LMP), Kunhalmi Ágnes (MSZP), 
Potocskáné Kőrösi Anita (Jobbik), Szabó Timea, Tordai Bence (Párbeszéd), 
Dr. Gurmai Zita (MSZP) képviselők önálló indítványa) 
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

 
14. A koronavírus elleni védekezés érdekében a veszélyhelyzetben bevezetett 

rendkívüli intézkedések megerősítéséről és hatályának meghosszabbításáról 
szóló törvényjavaslat (T/9822. szám) 
(Dr. Tóth Bertalan, Bangóné Borbély Ildikó, Dr. Gurmai Zita, Dr. Harangozó 
Tamás, Dr. Hiller István, Dr. Molnár Zsolt, Dr. Szakács László, Dr. Varga 
László, Hiszékeny Dezső, Korózs Lajos, Kunhalmi Ágnes, Mesterházy Attila, 
Molnár Gyula, Szabó Sándor, Tóth Csaba (MSZP) képviselők önálló 
indítványa) 
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

 
15. A rendeleti kormányzás megszüntetése érdekében szükséges intézkedésekről 

szóló törvényjavaslat (T/10606. szám) 
(Dr. Tóth Bertalan, Bangóné Borbély Ildikó, Dr. Gurmai Zita, Dr. Harangozó 
Tamás, Dr. Hiller István, Dr. Molnár Zsolt, Dr. Szakács László, Dr. Varga 
László, Hiszékeny Dezső, Korózs Lajos, Kunhalmi Ágnes, Mesterházy Attila, 
Molnár Gyula, Szabó Sándor, Tóth Csaba (MSZP) képviselők önálló 
indítványa) 
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

 
16. A gazdasági válság kezelését ellenőrző vizsgálóbizottság létrehozásáról szóló 

határozati javaslat (H/14655. szám) 
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(Dr. Tóth Bertalan (MSZP), Szilágyi György (Jobbik), Dr. Vadai Ágnes (DK), 
Szabó Timea (Párbeszéd), Schmuck Erzsébet (LMP), Korózs Lajos, Dr. 
Gurmai Zita, Dr. Harangozó Tamás, Dr. Hiller István, Tóth Csaba, Hiszékeny 
Dezső, Bangóné Borbély Ildikó, Dr. Szakács László, Kunhalmi Ágnes, Dr. 
Molnár Zsolt, Molnár Gyula, Szabó Sándor, Dr. Varga László, Mesterházy 
Attila (MSZP), Jakab Péter, Dr. Brenner Koloman, Dudás Róbert, Potocskáné 
Kőrösi Anita, Dr. Steinmetz Ádám, Dr. Gyüre Csaba, Csányi Tamás, 
Nunkovics Tibor, Z. Kárpát Dániel, Balczó Zoltán, Magyar Zoltán, Ander 
Balázs, Dr. Lukács László György, Rig Lajos, Stummer János, Kálló Gergely 
(Jobbik), Gyurcsány Ferenc, Sebián-Petrovszki László, Dr. Oláh Lajos, Varju 
László, Bősz Anett, Arató Gergely és 10 képviselőtársuk önálló indítványa) 
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

 
17. Az Európai Gyógyszerügynökség által nem engedélyezett kínai koronavírus 

vakcina beszerzésével és engedélyezésével kapcsolatos kormányzati 
tevékenységet feltáró vizsgálóbizottság létrehozásáról szóló határozati 
javaslat (H/14723. szám) 
(Dr. Vadai Ágnes (DK), Dr. Tóth Bertalan (MSZP), Szilágyi György (Jobbik), 
Szabó Timea (Párbeszéd), Schmuck Erzsébet (LMP), Gyurcsány Ferenc, 
Sebián-Petrovszki László, Dr. Oláh Lajos, Varju László, Bősz Anett, Arató 
Gergely, Varga Zoltán, Hajdu László (DK), Dr. Gyüre Csaba, Csányi Tamás, 
Nunkovics Tibor, Jakab Péter, Potocskáné Kőrösi Anita, Z. Kárpát Dániel, 
Dudás Róbert, Balczó Zoltán, Magyar Zoltán, Ander Balázs, Dr. Lukács László 
György, Rig Lajos, Stummer János, Kálló Gergely, Dr. Brenner Koloman 
(Jobbik), Dr. Gurmai Zita, Dr. Harangozó Tamás, Tóth Csaba, Dr. Hiller 
István, Kunhalmi Ágnes, Korózs Lajos, Dr. Szakács László, Hiszékeny Dezső, 
Molnár Gyula, Dr. Molnár Zsolt, Bangóné Borbély Ildikó, Szabó Sándor, Dr. 
Varga László és 9 képviselőtársuk önálló indítványa) 
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

 
18. A koronavírus-járvány kormányzati kezelésének hibáit feltáró vizsgálóbizottság 

létrehozásáról szóló határozati javaslat (H/14728. szám) 
(Dr. Tóth Bertalan (MSZP), Szilágyi György (Jobbik), Dr. Vadai Ágnes (DK), 
Szabó Timea (Párbeszéd), Schmuck Erzsébet (LMP), Korózs Lajos, Dr. Gurmai 
Zita, Dr. Harangozó Tamás, Dr. Hiller István, Tóth Csaba, Hiszékeny Dezső, 
Bangóné Borbély Ildikó, Dr. Szakács László, Kunhalmi Ágnes, Dr. Molnár 
Zsolt, Molnár Gyula, Szabó Sándor (MSZP), Varju László (DK), Mesterházy 
Attila (MSZP), Jakab Péter, Dr. Brenner Koloman, Dudás Róbert, Potocskáné 
Kőrösi Anita, Dr. Steinmetz Ádám, Dr. Gyüre Csaba, Csányi Tamás, Nunkovics 
Tibor, Z. Kárpát Dániel, Balczó Zoltán, Magyar Zoltán, Ander Balázs, Dr. 
Lukács László György, Rig Lajos, Stummer János, Kálló Gergely (Jobbik), 
Gyurcsány Ferenc, Sebián-Petrovszki László, Dr. Oláh Lajos, Bősz Anett, Arató 
Gergely, Varga Zoltán és 10 képviselőtársuk önálló indítványa) 
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

 
19. Az engedély nélküli járművezetés elleni fellépés érdekében a Büntető 

Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/13537. szám) 
(Dr. Molnár Zsolt, Dr. Tóth Bertalan, Dr. Hiller István, Dr. Gurmai Zita, 
Molnár Gyula, Kunhalmi Ágnes, Szabó Sándor (MSZP) képviselők önálló 
indítványa) 
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(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 
 
20. A várakozási díj veszélyhelyzet idején történő alkalmazása érdekében egyes 

törvények módosításáról szóló törvényjavaslat (T/14256. szám) 
(Dr. Molnár Zsolt, Tóth Csaba, Hiszékeny Dezső (MSZP) képviselők önálló 
indítványa) 
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

 
21. A koronavírus (COVID-19) okozta humánjárvány miatt az állami vezetők 

juttatásainak csökkentéséről, valamint a többségi állami tulajdonú gazdasági 
társaságoknál a bérplafon bevezetésének szükségességéről szóló határozati 
javaslat (H/11467. szám) 
(Jakab Péter (Jobbik) képviselő önálló indítványa) 
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

 
22. Magyarország Alaptörvényének kilencedik módosításáról szóló törvényjavaslat 

(T/14338. szám) 
(Szilágyi György (Jobbik) képviselő önálló indítványa) 
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

 
23. Az országgyűlési képviselők, a Kormány tagjai és az államtitkárok kötelező 

vagyongyarapodási vizsgálatáról, valamint - a vagyonnyilatkozat-tételi eljárás 
szigorításával - vagyonuk átláthatóságának a növeléséről szóló törvényjavaslat 
(T/14858. szám) 
(Csányi Tamás, Szilágyi György (Jobbik) képviselők önálló indítványa) 
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

 
24. A pedofília miatt elítélt személyek nyilvántartási rendszerének bevezetéséről 

szóló határozati javaslat (H/11245. szám) 
(Ander Balázs (Jobbik) képviselő önálló indítványa) 
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

 
25. A gyermekek védelme érdekében a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. 

törvény módosítása címmel benyújtott törvényjavaslat (T/11246. szám) 
(Ander Balázs (Jobbik) képviselő önálló indítványa) 
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

 
26. A szexuális bűncselekmények megelőzése és megakadályozása érdekében 

szükséges egyes büntetőjogi szabályozások szigorításáról szóló határozati 
javaslat (H/12804. szám) 
(Ander Balázs (Jobbik) képviselő önálló indítványa) 
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

 
27. Az adósságcsapdába került személyek megsegítéséről szóló határozati javaslat 

(H/10534. szám) 
(Z. Kárpát Dániel (Jobbik) képviselő önálló indítványa) 
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

 
28. A kormánytagok, valamint az országgyűlési képviselők droghasználatának 

ellenőrzéséről szóló határozati javaslat (H/14356. szám) 
(Dudás Róbert, Nunkovics Tibor (Jobbik) képviselők önálló indítványa) 
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(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 
 
29. A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény módosításáról szóló 

törvényjavaslat (T/12091. szám) 
(Dr. Fülöp Erik (független) képviselő önálló indítványa) 
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

 
30. Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény módosításáról szóló 

törvényjavaslat (T/14788. szám) 
(Bencsik János (független) képviselő önálló indítványa) 
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

 
31. Magyarország Alaptörvényének kilencedik módosításáról szóló törvényjavaslat 

(T/12975. szám) 
(Dúró Dóra (független) képviselő önálló indítványa) 
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

 
32. Magyarország Alaptörvényének kilencedik módosítása címmel benyújtott 

törvényjavaslat (T/14341. szám) 
(Dúró Dóra (független) képviselő önálló indítványa) 
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

 
33. A kereszténység védelmében címmel benyújtott politikai nyilatkozatra 

vonatkozó javaslat (P/13637. szám) 
(Dúró Dóra (független) képviselő önálló indítványa) 
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

 
34. Egyebek 
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Az ülés résztvevői  

A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl:  Dr. Vejkey Imre (KDNP), a bizottság elnöke  
 
Czunyiné dr. Bertalan Judit (Fidesz), a bizottság alelnöke  
Dr. Gyüre Csaba (Jobbik), a bizottság alelnöke  
Dr. Bajkai István (Fidesz)  
Dr. Becsó Károly (Fidesz)  
Demeter Zoltán (Fidesz)  
Vigh László (Fidesz)  
Dr. Varga László (MSZP)  
Sebián-Petrovszki László (DK)  
Dr. Varga-Damm Andrea (független)  
 

Helyettesítési megbízást adott 

Dr. Kovács Zoltán (Fidesz) Demeter Zoltánnak (Fidesz)  
Dr. Vitányi István (Fidesz) Vigh Lászlónak (Fidesz) és dr. Vejkey 
Imrének (KDNP)  
Vigh László (Fidesz) távozása után Czunyiné dr. Bertalan Juditnak 
(Fidesz) 

 

A bizottság titkársága részéről  

Dr. Nagy Zoltán bizottsági munkatárs  
 

Meghívottak 

Hozzászólók 

Dr. Solymár Károly Balázs helyettes államtitkár (Innovációs és 
Technológiai Minisztérium)  
Hohn Krisztina (LMP) országgyűlési képviselő  
Dr. Mellár Tamás (Párbeszéd) országgyűlési képviselő  
Bősz Anett (DK) országgyűlési képviselő  
Kocsis-Cake Olivio (Párbeszéd) országgyűlési képviselő  
Csányi Tamás (Jobbik) országgyűlési képviselő  
Ander Balázs (Jobbik) országgyűlési képviselő  
Z. Kárpát Dániel (Jobbik) országgyűlési képviselő  
Bencsik János (független) országgyűlési képviselő  
 

Megjelentek 

Csiszér Gábor osztályvezető (Innovációs és Technológiai 
Minisztérium)  
Dr. Lacsny Márton Bálint közigazgatási igazgató (Innovációs és 
Technológiai Minisztérium)  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 8 óra 38 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: Vigh László képviselőtársunk helyettesíti 
Vitányi István alelnök urat, és Demeter Zoltán képviselőtársunk helyettesíti Kovács 
Zoltán alelnök urat. Megállapítom, hogy a bizottság határozatképes. 

Most soron következik mai ülésünk napirendjének megállapítása. Mielőtt ezt 
elmondanám, tájékoztatom ezúton is képviselőtársaimat arról (Dr. Gyüre Csaba és 
dr. Varga-Damm Andrea megérkezik a bizottsági ülésre.), hogy ahogyan azt az előző 
ülésen is jeleztem, járványügyi helyzetben a félemeleti sajtóteremben van lehetőség a 
bizottsági ülést figyelemmel kísérni és a zártláncú közvetítések jeléhez hozzáférni. 

Képviselőtársaimnak jelzem továbbá azt is, hogy Szilágyi György Jobbik-
képviselő Magyarország Alaptörvényének kilencedik módosításáról szóló T/14338. 
számú indítványa és Jakab Péter szintén jobbikos képviselő a koronavírus - Covid-
19 - okozta humánjárvány miatt az állami vezetők juttatásainak csökkentéséről, 
valamint a többségi állami tulajdonú gazdasági társaságoknál a bérplafon 
bevezetésének szükségességéről szóló H/11467. számú indítványa esetében 
kezdeményezte, hogy a tárgysorozatba vételről a mai ülésen ne döntsünk. 

Jelzem továbbá a tisztelt bizottság részére azt is, hogy az engedély nélküli 
járművezetés elleni fellépés érdekében a büntető törvénykönyvről szóló 
2012. évi C. törvény módosításáról szóló, Molnár Zsolt - MSZP - és képviselőtársai 
által benyújtott T/13537. számú törvényjavaslat, valamint a koronavírus elleni 
védekezésre való felhatalmazásról szóló, Szabó Timea - Párbeszéd - és képviselőtársai 
által benyújtott T/9840. számú törvényjavaslat előterjesztője az előterjesztését 
visszavonta, így tárgyalásukra nem kerül sor. Napirend-módosításra irányuló további 
kezdeményezés nem érkezett. 

Kérdezem most képviselőtársaimat, hogy ki támogatja a fenti változásokra is 
figyelemmel a napirendi javaslat elfogadását. Ki az, aki igen? (Szavazás.) Ki nem? 
(Szavazás.) Ki tartózkodik? (Szavazás.) Köszönöm. 

Megállapítom, hogy a bizottság 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 3 
tartózkodás mellett a napirendi javaslatot elfogadta. 

A nemzeti adatvagyonról szóló T/14949. számú törvényjavaslat 
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján) 

Soron következik 1. napirendi pontunk, a nemzeti adatvagyonról szóló 
T/14949. számú törvényjavaslat részletes vitájának kijelölt bizottságként történő 
lefolytatása. Köszöntöm az ülésünkön az előterjesztő kormány képviseletében 
Solymár Károly Balázs helyettes államtitkár urat és munkatársait, Csiszér Gábor 
osztályvezető urat, Lacsny Márton Bálint közigazgatási igazgató urat.  

Megnyitom a részletes vita első szakaszát, vagyis a törvényjavaslatnak a 
határozati házszabály 44. § (1) bekezdés a)-d) pontjaiban meghatározott szempontok 
szerinti vizsgálatát. Kérdezem elsőként az előterjesztő kormányt, hogy álláspontja 
szerint a javaslat megfelel-e a házszabályi rendelkezéseknek. 

 
DR. SOLYMÁR KÁROLY BALÁZS helyettes államtitkár (Innovációs és 

Technológiai Minisztérium): Igen. 
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ELNÖK: Köszönöm. Megnyitom a vitát. Kérdezem, hogy ki kíván e 
vonatkozásban hozzászólni. (Nincs jelentkező.) Jelentkezőt nem látok. A vita e 
szakaszát lezárom.  

Kérdezem a tisztelt bizottságot, véleményük szerint a javaslat megfelel-e a 
házszabály rendelkezéseinek. A kormány szerint megfelel. Kérem, kézfelemeléssel 
szavazzanak! Aki egyetért ezzel? (Szavazás.) Aki nem? (Szavazás.) Aki tartózkodott? 
(Szavazás.) Köszönöm.  

Megállapítom, hogy a bizottság 8 igen szavazattal, nem szavazat nélkül és 3 
tartózkodás mellett úgy döntött, hogy az előterjesztés megfelel a házszabály 44. § (1) 
bekezdés a)-d) pontjaiban foglaltaknak. 

Bár a törvényjavaslathoz képviselői módosító javaslat nem érkezett, a bizottság 
kormánypárti tagjai a megjelölt határidőben húszpontos módosítójavaslat-tervezetet 
juttattak el a bizottság titkárságára, melyet a tegnapi nap során megküldtünk 
önöknek. Elsőként kérdezem az előterjesztő kormány álláspontját a megküldött 
módosítójavaslat-tervezetről. 

 
DR. SOLYMÁR KÁROLY BALÁZS helyettes államtitkár (Innovációs és 

Technológiai Minisztérium): A tárca támogatja. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Megnyitom a javaslat vitáját. Kérdezem 

képviselőtársaimat, ki kíván hozzászólni. (Senki sem jelentkezik.) Jelentkezőt nem 
látok. A vitát lezárom. 

Kérdezem tehát a bizottságot, támogatja-e a megküldött módosítójavaslat-
tervezetet, amely a bizottság részletes vitát lezáró módosító javaslata is egyben. A 
kormány támogatja. Kérem, szavazzanak! Aki egyetért vele? (Szavazás.) Aki nem? 
(Szavazás.) Aki tartózkodott? (Szavazás.) Köszönöm.  

Megállapítom, hogy a bizottság 8 igen szavazattal, 1 nem ellenében, 2 
tartózkodással a részletes vitát lezáró módosító javaslatot elfogadta. 

Most a részletes vita lezárásáról kell döntenünk. Kérdezem a bizottságot, 
lezárja-e az előterjesztés részletes vitáját, amely a részletes vitáról szóló bizottsági 
jelentés benyújtásáról való döntés is egyben. Kérem, szavazzanak! Aki ezzel egyetért? 
(Szavazás.) Aki nem? (Szavazás.) Aki tartózkodott? (Szavazás.) Köszönöm. 

Megállapítom, hogy a bizottság 8 igen szavazattal, 1 nem ellenében, 2 
tartózkodással a részletes vitát lezárta, a részletes vitáról szóló bizottsági jelentés 
benyújtásáról döntött.  

Kérdezem képviselőtársaimat, hogy kívánnak-e a plenáris ülésen többségi vagy 
kisebbségi előadót állítani. (Senki sem jelentkezik.) Nem. Köszönöm.  

Ezzel ezt a napirendi pontot is lezárom. Köszönjük szépen a részvételüket, és 
további szép napot kívánunk! 

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvénynek a 
szabadnapokkal történő visszaélések visszaszorítása érdekében 
szükséges módosításáról szóló T/9458. számú törvényjavaslat 
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

Soron következik 2. napirendi pontunk, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 
2011. évi CXCIX. törvénynek a szabadnapokkal történő visszaélések visszaszorítása 
érdekében szükséges módosításáról szóló, Csárdi Antal - LMP - és képviselőtársai 
által benyújtott T/9458. számú törvényjavaslat tárgysorozatba vételéről való döntés.  

Köszöntöm az előterjesztő képviseletében Hohn Krisztina képviselő asszonyt, 
egyúttal megadom a szót, hogy javaslatukat szóban is indokolhassa. Tessék 
parancsolni, öné a szó! 
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Hohn Krisztina szóbeli kiegészítése 

HOHN KRISZTINA (LMP) előterjesztő: Köszönöm szépen a szót. Egy nagyon 
egyszerű törvénymódosító javaslatról van szó. Arról szól, hogy szeretnénk azt, hogyha 
vissza lehetne szorítani azt a fajta gyakorlatot, amely a polgármesterek részéről már 
régóta bevett szokás volt, hogy amikor a választások után mondjuk nem választották 
meg őket, akkor egyszerre többhavi juttatást kellett kifizetni szabadságmegváltás 
címén. Amikor még polgármester voltam, az elődömnek is, akit váltottam, több 
százezer forintot ki kellett fizetnünk, ami egy ilyen kis falu lévén eléggé megterhelte a 
költségvetésünket. Éppen ezért azt indítványozzuk, hogy legkésőbb a következő év 
március 31-éig a tárgyévit legalább minimum igénybe vegye, és így ne fordulhasson 
elő az, hogy több évre visszamenőleg kell kifizetni ekkora összeget. Köszönöm szépen. 

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

sem jelentkezik.) Jelentkezőt nem látok. A vitát lezárom. 
Mivel vita nem volt, ezért nem tudok válaszadásra szót adni a vitában 

elhangzottakra az előterjesztő képviselőjének.  

Határozathozatal 

Kérdezem a bizottság tagjait, támogatják-e a javaslat tárgysorozatba vételét. 
Kérem, szavazzanak! Aki igen? (Szavazás.) Aki nem? (Szavazás.) Aki tartózkodott? 
(Szavazás.) Köszönöm.  

Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal, 8 nem ellenében, 
tartózkodás nélkül az indítványt nem vette tárgysorozatba. 

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

A közhatalmat gyakorló politikusok és közpénzekkel gazdálkodók 
vagyonnyilatkozat-tételi szabályainak átalakításáról szóló T/14797. 
számú törvényjavaslat  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

Soron következik 3. napirendi pontunk, a közhatalmat gyakorló politikusok és 
közpénzekkel gazdálkodók vagyonnyilatkozat-tételi szabályainak átalakításáról szóló, 
Keresztes László Lóránt - LMP - és képviselőtársai által benyújtott T/14797. számú 
törvényjavaslat tárgysorozatba vételéről való döntés. Az előterjesztő képviseletében 
ismét tisztelettel köszöntöm Hohn Krisztina képviselő asszonyt. Képviselő asszony, 
tessék parancsolni, öné a szó, hogy javaslatukat szóban is indokolhassa! 

Hohn Krisztina szóbeli kiegészítése 

HOHN KRISZTINA (LMP) előterjesztő: Köszönöm szépen. Csak röviden. A 
törvényjavaslat célja az, hogy a közbizalom helyreállítása érdekében a közhatalmat 
gyakorló politikusok vagyonnyilatkozatára vonatkozó szabályok újuljanak meg. 
Ennek egyik kiemelt része, hogy az Állami Számvevőszék hivatalból vizsgálja meg a 
vagyonnyilatkozatokat egyrészt tartalmuk helytállósága és teljessége, másrészt az azt 
megelőző tíz évben történt vagyongyarapodás fedezete tekintetében. A többit nem 
kívánom elmondani. Azt hiszem, ez a leglényegesebb pontja ennek a javaslatnak. 
Kérem, támogassák! Köszönöm a szót. 

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

hogy ki kíván hozzászólni. (Jelzésre:) Huh, hirtelen sokan! Sebián-Petrovszki László 
képviselő úr! 
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Hozzászólások 

SEBIÁN-PETROVSZKI LÁSZLÓ (DK): Köszönöm szépen, elnök úr. A mai 
napon több olyan javaslat van itt előttünk, amely hasonló kérdéskört boncolgat, tehát 
hogy a vagyonnyilatkozatok kapcsán hogyan és mint lehetne azt jobban kitölteni, 
átláthatóbbá tenni, az ellenőrizhetőségét megoldani. Ez az első most itt a napirenden. 
Ez azt mutatja, ha több ilyen javaslat is van, hogy bizonyára ez egy olyan ügy és egy 
olyan téma, amivel kell foglalkoznunk, ami fontos ügy, tehát maga a téma is 
támogatandó, hogy erről beszélünk. Konkrétan ez a javaslat szerintünk egy nagyon 
részletes, komplex csomag ennek a kérdésnek a megoldására, javítására, tehát mi 
mindenképpen támogatni fogjuk. 

Egy olyan pont van - és ezt inkább a jegyzőkönyv kedvéért mondom -, ami 
bennünk aggodalmat kelt, ez pontosan az Állami Számvevőszék szerepe, két oknál 
fogva. Az egyik, hogy talán a NAV logikusabb lépés lenne arra, hogy személyeket 
ellenőrizzen, szemben az ÁSZ-szal, az ÁSZ-nak talán nem nagyon van ilyen szerepe, 
vagy eddig nem nagyon volt. Nem tudom, van-e szakértelme például ehhez, de ennél 
sokkal fontosabb dolog, hogy az elmúlt 11 évben az Állami Számvevőszék sok más 
állami hivatalhoz, hatósághoz hasonlóan egyértelműen politikai harcok aktora lett, és 
ezért aztán ha most odatelepítenénk egy ilyen jogkört, akkor valójában a kormánynak 
adnánk egy fegyvert, akár az ellenzéki képviselők vagyonnyilatkozatai és ellenzéki 
képviselők ellen. Tehát ez az egyedüli olyan pont, ami nekünk aggodalmas. De 
mondom, mind a szándék, mind a komplex javaslatcsomag nekünk támogatandó, és 
ezért én igennel fogok szavazni. Köszönöm szépen. 

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

elnök úr. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Tisztelt Előterjesztő! Mi is egyetértünk 
ezzel a törvényjavaslattal. A Jobbik-Magyarországért Mozgalom is terjesztett már elő 
többször hasonló témában törvényjavaslatot. Nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy 
tulajdonképpen az utóbbi időszakban szinte nevetségessé váltak a 
vagyonnyilatkozatok, hiszen számtalanszor derül ki, hogy kormánypárti képviselők 
akár milliárdos vagyont is eltitkolnak, illetve nem vallanak be, illetve az is gyakori, 
hogy családtagok nevére írják a vagyontárgyaikat, és akkor már nyilván nem fog 
megjelenni a köz számára az a vagyon, amely tulajdonképpen a család, vagy az ő 
tulajdonában, vagy valamelyik családtagja tulajdonában van. Éppen ezért döntött úgy 
a Jobbik-Magyarországért Mozgalom már sok-sok évvel ezelőtt, hogy mi például a 
családtagok vagyonnyilatkozatát is rögtön együtt január 31-én nyilvánosságra hozzuk, 
tehát amikor nyilvánosságra hozzák az országgyűlési képviselőkét, akkor mi minden 
évben nyilvánosságra hozzuk a családtagokét is éppen azért, hogy átlátható legyen a 
vagyongyarapodása a képviselők családjának is. Ez véleményünk szerint rendkívül 
fontos kérdés, és a korrupció visszaszorítását szolgálná, azt a rendszerszintű 
korrupcióét, amely az elmúlt tíz évben Magyarországon kialakult. Azt látjuk, hogy 
erre nincs nyitottság nyilvánvalóan a fideszes, KDNP-s kétharmados többség részéről, 
de nagyon szeretnénk, ha most ezzel megmutatná a kétharmados többség, hogy igenis 
ők is átláthatóvá szeretnék tenni a rendszert, és igenis ők is a korrupció 
visszaszorítására törekednének. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Vissza kell utasítanom alelnök úrnak azt a nyilatkozatát, miszerint az 

elmúlt tíz évben rendszerszintű korrupció alakult volna ki Magyarországon. Varga-
Damm Andrea képviselő asszonyé a szó. 
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DR. VARGA-DAMM ANDREA (független): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt 

Képviselőtársaim! Tisztelt Előterjesztő! Messzemenően egyetértek a szándékkal és a 
részletes eljárási rend kidolgozásával. Az ÁSZ-kérdéssel magam sem értek egyet, mert 
egyszerűen neki annyira más a hatásköre a magyar közjogi rendszerben, hogy nem 
gondolom, hogy neki kellene ezt vizsgálni. 

Viszont ha már ez a kérdés itt újra napirendre került már sokadszor, pár 
gondolatot elmondanék erről. Én nem 10, hanem 30 éves korrupcióról beszélnék. Ha 
megnézzük azoknak a képviselőknek a vagyongyarapodását, akik igazából bárhol a 
polgári életben korábban semmiféle olyan munkát nem végeztek, amelyből vagyont 
tudtak volna létrehozni, hanem tulajdonképpen az állami költségvetésből 
finanszírozódik a megélhetéseik költsége, mondjuk, a régi országgyűlési 
képviselőknek, nagyon soknál látunk olyan szintű vagyongyarapodást a családtagok 
vagyonnyilatkozatának ismerete nélkül is, ami egyszerűen kizárja, hogy azt törvényes 
forrásból keresse meg. 

A családtagok vagyonnyilatkozata vonatkozásában, amit Gyüre Csaba 
képviselőtársam említett, egyetlenegy probléma van, hogy amikor valaki először 
országgyűlési képviselő lesz, kinek mi köze ahhoz, hogy korábban a piaci világból ő és 
a családtagjai mennyi vagyont hoztak létre. Senkinek semmi köze ehhez. Az én 
példámat tudom mondani. Mi a gyermekünknek egészen kis korában bizony 
vagyontárgyakat írattunk a nevére, mert úgy gondoltuk, hogy mi azt úgyse fogjuk 
eladni, és ezzel már a felnőtt kora elé egy biztos anyagi hátteret hozunk. Ha egy ilyet 
közzétennénk, ami indokolatlan, hiszen nem közpénzből keresték a családtagjai ezt, 
és azonnal kiszolgáltatjuk őt a világnak, hogy ennek a fiatal lánynak ennyi vagyona 
van, csak annyit mondanék, hogy például az udvarlás és egyebek bizony elég erőteljes 
motivációt tudnának hozni. Tehát én azt szeretném, ha soha nem öntenénk ki a 
fürdővízzel a gyereket. De azért ha már valaki legalább öt éve országgyűlési képviselő, 
bizony ott már meg kell azt nézni, hogy a családtagjainak azon vagyonnövekedését 
vagy vagyonváltozását, ami a képviselősége alatt keletkezett, tehát a képviselőség 
ideje alatt keletkezett, én is azt gondolom, hogy azt már nyilvánosságra érdemes 
hozni, mert ott már valóban a közpénzből való vagyongyarapodás adottságait látjuk, 
és ebben viszont a családtagok is részesülhettek. 

Azt gondolom, hogy ehhez a kérdéshez mindenképpen hozzá kell nyúlni, mert 
tényleg, hogy úgy mondjam, nevetség tárgya lett, és a társadalom nem is vesz minket 
emiatt sem komolyan. Azt gondolom, igenis minden parlamenti frakciónak és a 
függetleneknek kellene létrehozniuk egy bizottságot, amelynek az lenne a feladata, 
hogy egy vagyonnyilatkozat-benyújtási időszak után vizsgálja meg a megkapott 
vagyonnyilatkozatokat családtagostól, nézze meg, hiszen joga van hozzá, hogy a 
képviselőnek és a családtagjainak az előző időszakban akármennyi időre 
visszamenőleg mennyi hivatalos jövedelme volt, és milyen hivatalos forrásból eredt 
ajándék, illetőleg öröklés, és össze tudja hasonlítani, hogy érintheti-e az ő 
vagyontömegét valamifajta nem legális jövedelemből eredő rész. Azt gondolom, ezt 
meg lehetne oldani, ha az Országgyűlés minden képviselője és frakciója erre 
törekedne, hogy tegyük komolyabbá a vagyonnyilatkozat rendszerét, akkor együtt ki 
tudnánk találni olyan metodikát, amivel valóban el lehetne érni azt, hogy esetlegesen 
korrupciós folyamatokban ne vegyenek részt képviselők, akik aztán a képviselői 
pozíciójukat vagy akár a kormányzati pozíciójukat felhasználva nem igazán 
tisztességes forrásból eredően vagyonokat halmozhatnak fel. 

Én most mindenképpen igennel fogok szavazni azért, hogy tárgyaljunk róla, de 
azt gondolom, hogy ezt a javaslatot komolyan át kellene dolgozni pontosan azért, 
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hogy a közjogi rendszerünkben és a szervezeti hatáskörök adottságait nem sértve 
találjunk ki együtt egy új rendszert. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Bajkai István képviselőtársunké a szó. Tessék parancsolni, képviselő 

úr! 
 
DR. BAJKAI ISTVÁN (Fidesz): Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Elnök Úr! 

Tisztelt Bizottság! Igazából két megjegyzést szeretnék fűzni az elhangzottakhoz. Az 
egyik az, hogy Sebián-Petrovszki László mondata felkeltette a figyelmemet. Azt látjuk, 
hogy az ő, illetve a DK hozzászólásaiban, nyugodtan fogalmazhatunk úgy, hogy 
rendszerszintű, hogy minden állami intézményt, szervezetet a politika részévé tesz.  

Azt, hogy az Állami Számvevőszék politikai aktorrá vált volna, a politika 
résztvevőjévé vált volna, azt szeretném visszautasítani. Erre sem bizonyíték nincsen, 
sem törekvés nincs senki részéről. Szerintem a jogállami kritériumoknak megfelelően 
működik. Egyetlenegy olyan példát sem tud mondani, azt gondolom, hogy megszegte 
volna a vonatkozó jogszabályokat, a rá nézve irányadó statútumokat. Sajnos azt kell 
mondanom, és nyilván nem fogom minden egyes felszólalásához hozzáfűzni ezt a 
mondatot, de hozzáteszem még egyszer, hogy ez egy olyan típusú politikai felhang, 
egy olyan típusú bélyeg, amely kifejezetten téves, és nota bene! nem túl 
demokratikus, ha már a Demokratikus Koalíció nevét használják. 

A másik a vagyonnyilatkozat kérdése. Az, hogy a házastársaknak a 
vagyonnyilatkozata egyébként rendelkezésre áll a parlament illetékes bizottsága 
számára, illetve az is kötelező eleme, igaz, nem nyilvánosan, de kötelező eleme, azt 
gondolom, hogy amikor ez eldöntésre került, az akkori jogszabályokhoz, illetve az 
akkori, mondjuk uniós és Nyugat-Európában szokásos szabályokhoz képest valójában 
szigorúbb szabályokat vezetett be akkor ez a rendszer. Véleményem szerint akkor kell 
változtatni egy jogi megoldáson, egy jogi előíráson, amikor az hiányosságban szenved 
vagy kiegészítésre méltó, vagy nem működik megfelelően.  

Miután a házastársaknak a vagyonnyilatkozata egyébként kötelező eleme - 
tehát hangsúlyozom még egyszer, kötelező eleme - a bevallási rendszernek, ezért azt 
gondolom, hogy ha kétség merül föl a házastárs vagyongyarapodásával kapcsolatban, 
kétséges annak a jogszerűsége, törvényessége, akkor egyrészről van eszköz, tehát erre 
van jogi eszköz. Másodsorban csak zárójelben jegyzem meg, nem biztos, hogy 
mindenki teljesen tudatában van annak, hogy ellenkező vagyonjogi megállapodás 
hiányában a házasságban főszabály szerint mégiscsak vagyonközösségben élnek a 
házastársak, kivéve persze, hogyha a különvagyon kérdéseit másként nem 
szabályozzák. Tehát több oldalról is lehet vizsgálni a házastársnak úgymond a 
vagyongyarapodását, és erre egyébként van jogi eszköz. 

Ha valakiben az a gyanú ébred föl, hogy a vagyongyarapodás nem törvényes, 
még egy segítséget tudok felajánlani vagy figyelembe venni, hogy nyilvánvalóan 
bizonyos vagyontárgyaknak nincsen olyan regisztrációja, ami közhiteles lenne, de 
például az ingatlannyilvántartás ilyen. Az ingatlannyilvántartásba mindenki 
betekinthet egy egyszerű adatlapnak a kitöltésével, de a legfontosabb, nevezzük így 
azért, az egyik legjelentősebb vagyonelem nyilvánvalóan a vagyonösszességben 
mindig az ingatlan, mi ezt így tartjuk nyilván, az például szintén nyilvános, ha 
valakinek gyanúja támadna, és erre egyébként van jogi eszköz.  

Tehát pusztán oda szeretnék visszakanyarodni, hogy ha az az alapfelvetés, hogy 
a most fennálló bevallás, illetve vagyonnyilvántartási rendszer nem lenne elégséges, 
arra pillanatnyilag van jogi eszköz ezzel szemben. Én nem ismerek, lehet, hogy az 
ismereteim szerények vagy kevesek ehhez képest, de nincs az emlékeimben olyan 
eljárás, amelyiknek az lett volna a tárgya, és főleg sikeres eljárás, amelyik a 
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vagyongyarapodásnak a valódiságát kifogásolta volna vagy ez eredményre vezetett 
volna.  

Még egyszer mondom tehát, nehogy félreértés essék, a baloldal szereti úgy 
feltüntetni saját magát, hogy az igazság bajnoka és a többi, de szerintem akkor végig 
kell gondolni, hogy a DK-nak a Teréz körúti irodája vajon mi okból égett le, mármint 
nem tudjuk annak az okát, illetve talán lehet… (Sebián-Petrovszki László: Nem 
gyújtottuk föl!) Nem, csak túlterhelés volt állítólag ott is már, a bitcoinbányáknak az 
egyik jellemzője a túlterheléses áramhatás. A másik pedig… (Sebián-Petrovszki 
László: Ez hazugság!) 

 
ELNÖK: Bajkai István képviselőtársunknál van a szó! 
 
DR. BAJKAI ISTVÁN (Fidesz): Igen. A másik pedig nyilván, amikor példával 

szeretnénk elöl járni, akkor például az egyik alapvető elv, hogy mondjuk az Állami 
Számvevőszék a párt működésében ne találjon hibát, ha egy mód van rá, és azt 
gondolom, ez a Jobbik számára is irányadó alapelv mint párt számára. Köszönöm 
szépen. 

 
ELNÖK: Köszönjük. További felszólalót nem látok, a vitát lezárom. Kérdezem 

az előterjesztőt, kíván-e válaszolni a vitában elhangzottakra. (Jelzésre:) Igen. Tessék 
parancsolni, öné a szó! 

Hohn Krisztina reflexiói 

HOHN KRISZTINA (LMP) előterjesztő: Igen. Tehát az alapvetés az, csak ezt 
nem mondtam el, hogy az LMP lázálmaiban az szerepel, hogy egy érdemi 
hatáskörökkel rendelkező, azonos szigorral eljáró, egyértelmű eljárási szabályokkal 
rendelkező Állami Számvevőszékre lett alapozva ez a törvényjavaslat. Köszönöm 
szépen.  

Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönjük. Kérdezem a bizottság tagjait, támogatják-e a javaslat 
tárgysorozatba vételét. Aki igen? (Szavazás.) Aki nem? (Szavazás.) Aki tartózkodott? 
(Szavazás.) Köszönöm.  

Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal, 8 nem ellenében, 
tartózkodás nélkül az indítványt nem vette tárgysorozatba. Ezzel ezt a napirendi 
pontot lezárom. 

A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 
módosításáról szóló T/11020. számú törvényjavaslat  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

Soron következik 4. napirendi pontunk, a Büntető Törvénykönyvről szóló 
2012. évi C. törvény módosításáról szóló, Schmuck Erzsébet - LMP -  képviselő által 
benyújtott - és ehhez utóbb Hohn Krisztina LMP-s képviselő 24 órán belül 
csatlakozott - T/11020. számú törvényjavaslat tárgysorozatba vételéről való döntés 
következik. Ismét tisztelettel köszöntöm az előterjesztő képviseletében Hohn 
Krisztina képviselő asszonyt, és megadom a szót, hogy a javaslatát szóban is 
indokolhassa. Tessék parancsolni! 

Hohn Krisztina szóbeli kiegészítése 

HOHN KRISZTINA (LMP) előterjesztő: Köszönöm szépen a szót. Ez egy 
nagyon rövid törvény, rövid indoklással. A lényege az, hogy úgy gondoljuk, hogy 
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törvényhozási szinten is ki kell fejezni azt a társadalmi elvárást, hogy az állatok 
kínzása semmilyen körülmények között nem elfogadható, és ezért mindösszesen arról 
van szó, hogy a büntetési tételeket súlyosbítaná ez a törvényjavaslat. Mi úgy 
gondoljuk, hogy az igazságszolgáltatásnak az a feladata, hogy ne szülessen olyan 
kirívóan enyhe ítélet, ami igazságtalanságként csapódik le a társadalomban és a 
közvéleményben. Ennyi az egész. Köszönöm szépen. 

Hozzászólások 

ELNÖK: Köszönjük. Kérdezem a bizottság tagjait, ki kíván hozzászólni. 
(Jelzésre:) Varga-Damm Andrea képviselő asszonyé a szó. Tessék parancsolni! 

 
DR. VARGA-DAMM ANDREA (független): Köszönöm a szót. Ez egy nagyon 

régit vita, és gyakorlatilag minden olyan bűncselekmény büntetése során, amelynél 
nincs minimum meghatározva a Törvénykönyvben, bizony kiteszi magát a jogalkotó 
annak, hogy a bíróságok a nullához közeli büntetéssel sújtanak olyan cselekményeket, 
amelyek a társadalomban felháborodást keltenek.  

A mostani javaslatban vagy mostani törvényben nullától három évig terjedő 
szabadságvesztéssel büntethető az, aki ilyen bűncselekményt elkövet. Ez a javaslat 
most a kirívóan súlyos cselekményekre egytől öt évig terjedő szabadságvesztést 
javasol, hogy legyen egy minimum, és a maximumot is emeljék föl. Sajnos a 
joggyakorlatban azt látjuk, hogy a mostani maximumot talán még soha senkivel 
szemben nem ítélte meg a bíróság, és én azt gondolom, hogy bár valóban jó lenne 
meghatározni ezekre a bűncselekményekre egy minimum büntetési tételt, mégis 
igazából ebben a kérdésben nem a jogalkotó, hanem a joggyakorlat hagyja cserben a 
társadalmat. 

Tehát azért azt tudomásul kell vennünk, hogy miután a hatalmi ágak 
szétválasztása egy alapvetés a mi demokratikus világunkban, a jogalkotó szaladhat az 
új törvényeivel a joggyakorlat felé, hogy legyenek szívesek megfelelően súlyosan 
büntetni azokat a személyeket, akik ilyen jellegű cselekményeket elkövetnek, hogyha 
a joggyakorlat, az adott bíró úgy gondolja, hogy a büntetésnek a céljait, a prevenciót, a 
reparációt és a megtorlást jóval alacsonyabb szintű büntetésekkel is elegendő 
jutalmaznia. 

Tehát én mindenképpen örülök annak, hogyha az ilyen jellegű durva 
cselekményeknek legalább minimuma van, ezért természetesen igennel fogok 
szavazni arra, hogy ezt vegyék tárgysorozatba. De hangsúlyozni kívánom, hogy ha 
most hirtelen tíz évre emelnénk az ilyen jellegű cselekmények maximum büntetési 
tételét, de a minimum mégiscsak a nulla vagy az egy, higgyék el, a bírák meg fogják 
találni annak indokát, hogy az ilyen jellegű, a társadalomban valóban nagyon komoly 
felháborodást jelentő bűncselekmények a bíróságokon igen szerény büntetéssel 
lesznek büntetettek. 

Tehát én úgy gondolom, hogy a társadalomnak nem a jogalkotótól kell most 
igazából elvárnia, hogy változtasson, hanem a társadalomnak a joggyakorlók, a 
bíróságok felé kellene üzeneteket küldeni, hogy legyenek szívesek ezeket a 
cselekményeket éppen azért súlyosabban büntetni, mert ahogy már számtalanszor 
elmondtuk, tegnap is elhangzott a parlament üléstermében, az állatokkal szembeni 
agresszió az gyakorlatilag valamely ember helyetti agresszió. Tehát hogyha egy ember 
lenne a kezei között annak a kínzó embernek, akkor az lenne az áldozat és nem az 
állat.  

Mindenképpen azt gondolom, hogy ezekkel a benyújtott javaslatokkal 
szerintem egyet tud tenni a parlament, a közvélemény előtt, a sajtó segítségével 
megüzeni a bíróságoknak és egyébként némileg az ügyészségnek is, hiszen azért a 
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vádat mégiscsak ők képviselik, hogy érjék el a már meglévő törvények szerinti 
büntethetőségnek a maximum közeli mértékét kiszabni akkor, hogyha ilyen súlyos 
cselekményeket követ el valamely személy. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Bajkai István képviselőtársunké a szó. Tessék, parancsoljon! 
 
DR. BAJKAI ISTVÁN (Fidesz): Köszönöm szépen a szót. Két dolgot engedjen 

meg a tisztelt bizottság! Tisztelt Elnök Úr! Az egyik az állatvédelem ügye. Mindaz, ami 
az állatkínzással, mindaz, ami az állatok sérelmével történik, az én fogalmaim szerint 
az emberi társadalom ellen is irányul, tehát a társadalmi békét is szolgálják az 
állatvédelemmel kapcsolatos jogszabályok. Ugyanakkor Varga-Damm Andrea 
képviselő asszony, bár nem teljesen ebben a megfogalmazásban, de valójában úgy 
vettem ki többek között a megközelítéséből, hogy a bírói gyakorlatnak is szüksége 
van, fogalmazzunk úgy, érésre. Tehát a bírói gyakorlatnak is ki kell kristályosodnia 
bizonyos ügyek tekintetében. Ha van egy kirívó eset, amellyel az ember jó 
lelkiismerete szerint adott esetben elégedetlen, az nem azt jelenti feltétlenül, hogy a 
jogszabály rossz, vagy nem azt jelenti, hogy a jogrendszer egészét adott esetben 
megbontva büntetési tételeket emelünk, és akkor valóban össze kell nézni, hogy az 
egyes bűncselekményi tételek hogyan, milyen viszonyban állnak más 
bűncselekmények más büntetési tételével. Csak szeretnék utalni arra, hogy egy 
büntetési tétel megváltoztatása harmonizációs okoknál fogva végiggondolást igényel 
szinte minden más büntetési tétel vonatkozásában is. Zárójelben megjegyzem, hogy 
ez egy jogalkotási kritérium. 

Ugyanakkor azt gondolom, az állatvédelem ügyében is - mint a társadalom 
fejlődésében és a társadalmi viszonyok szabályozási kérdéskörében is - adnunk kell 
lehetőséget, hogy a bíróságok is kialakítsák a saját úgymond gyakorlatukat, és ha a 
Kúriához jut el, akkor jogegységi döntéssel is adott esetben segítség lehet. Azonban 
félreértés ne essék, nem az a mondandóm lényege, hogy az állatvédelem ügyében akár 
csak lehunyjuk a szemünket. Úgy gondoljuk, hogy szabad az ítéleteket is értékelnünk, 
ha másképp nem, a saját gondolkodásunkban. De mégiscsak arról van szó, hogy azt 
sem szabad ugyanakkor megtenni egy jogrendszerben, hogy havonta, kéthavonta, 
most tudom, hogy leegyszerűsítettem, kicsit túlzó módon fogalmaztam meg, elnézést 
a tisztelt bizottságtól, de évente gondoljunk újra jogszabályokat. Tehát a stabilitáshoz 
az is hozzátartozik, hogy nem alkotunk ugyanabban a tárgykörben, ha csak nem 
muszáj, minden évben, félévben valami új rendszert nem alakítunk ki, és ez 
különösen igaz a büntetési tételekre is. Azt gondolom, kellő szabadságot kell adni 
például a jogalkalmazásnak, hogy a saját úgymond normarendszerét és a saját 
egységes gyakorlatát ki tudja alakítani. 

Magyarországon az tény, és ez sem minden országban van így, szeretném a 
tisztelt baloldali képviselők figyelmét felhívni, hogy az állatvédelemre kifejezetten 
miniszteri biztost nevezzen meg kormány, és kiemelten támogassa az ő működését. 
Ennek számos jele van. Hozzáteszem, hogy az állatvédelem nemcsak büntetőjogi 
kérdés, hanem tudati és társadalmi támogatottsági kérdés. Például ahogy az 
állatmenhelyek finanszírozása szükséges, ahogy az oktatásban szükséges az 
állatokhoz való hozzáállás, már gyermekkorban el kell kezdeni, ezek mind-mind 
részei az állatvédelemnek, és egy része valóban a büntetőjogi normák, a büntetőjogi 
szankciórendszer. Ez egy része az állatvédelemnek. Van még - arányt nem szívesen 
határoznék meg - egy másik része, a másik határozott része pedig éppen azok a 
normák, amelyek nem büntetőjog által szabályozottak. Azt gondolom, ha büntetési 
tételt emelünk, mégiscsak arról van szó, hogy végig kell gondolni minden más 
büntetési tétel szerepét vagy éppen a hangsúlyozottságát, tehát ez egy jelentősebb, 



22 

komplex munka lenne. Azt gondolom, Ovádi Péter miniszteri biztos képviselőtársunk 
éppen azon dolgozik, és az az egyik fő tevékenysége és hivatásbeli elkötelezettsége, 
hogy az állatvédelem Magyarországon is minél magasabb szinten valósuljon meg. Azt 
gondolom, jó úton járunk. Ha valóban olyan súlyú ügy merül fel, amely a büntető 
törvénykönyv módosítását igényelné, akkor szerintem ő lesz az első, aki ilyen 
javaslattal fog bennünket megkeresni. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Sebián-Petrovszki képviselőtársunké a szó. Tessék parancsolni! 
 
SEBIÁN-PETROVSZKI LÁSZLÓ (DK): Köszönöm szépen, elnök úr. Én megint 

abból a szempontból közelíteném meg ezt a kérdést, mint az előbb a 
vagyonnyilatkozatok ügyét: van-e valós társadalmi igény arra, hogy ebben valamit 
lépjünk, az állatvédelem kapcsán lépjünk? Van, tisztelt képviselőtársaim! Nem igaz, 
hogy ne éreznék akár ebben a teremben ülők, hogy van egy állandó felháborodás az 
emberekben, hogy hogyan és mint kezeli az állam, ha úgy tetszik, az állatkínzók 
ügyeit, hogy enyhék a büntetések, hogy úgy érzik az emberek, hogy nem kapják meg a 
vétkesek azt a büntetést, ami járna nekik. Természetesen hosszan lehetne filozofálni, 
hogy vajon hogyan lehet ezeket a dolgokat egyébként is kezelni, de hogy van ilyen 
igény, azt nem lehet tagadni. Ha van ilyen igény, akkor szerintem nekünk ezzel 
foglalkoznunk kell. A mi szintünkön igazából egy módon tudunk ezzel foglalkozni, 
hogy ha törvényt módosítunk és szigorítunk. Nem tudunk mást tenni. Abszolút 
igazuk van azoknak az előttem szólóknak, akik azt mondták, hogy bizonyára a 
bíróságok is viselkedhetnének máshogy, vagy hozhatnának már most is a jelenleginél 
vagy a korábbinál szigorúbb ítéleteket. Erre nincs ráhatásunk, nekünk, ellenzéki 
képviselőknek legalábbis biztos, hogy nincs, és ezért nem tudunk mást tenni, 
minthogy ilyen törvénymódosításokat igenis beterjesztünk, elfogadunk, módosítunk a 
szabályokon, remélve, hogy ennek lesz majd olyan hatása, amit majd a társadalom is 
támogat. 

A másik megjegyzésem, hogy természetesen minden kormányzati fellépés egy 
területen fontos, és mindig örülünk minden ilyesminek állatvédelem területén is. 
Láthatóan az elmúlt években az, hogy van egy kormányzati szereplő az állatvédelem 
területén, hát nem nagyon osztott vagy szorzott, hogy így mondjam. Ez még inkább 
alátámasztja azt, hogy szükség van más ilyen típusú lépésre, azaz törvénymódosításra. 
Úgyhogy messzemenőkig támogatjuk ezt a javaslatot, és kérem képviselőtársaimat is, 
hogy tegyék ezt meg. Köszönöm. 

 
ELNÖK: További felszólalni szándékozót nem látok. A vitát lezárom. Kérdezem 

az előterjesztő képviseletében Hohn Krisztina képviselő asszonyt, hogy kíván-e 
válaszolni. (Jelzésre:) Igen, tessék parancsolni, öné a szó. 

Hohn Krisztina reflexiói 

HOHN KRISZTINA (LMP) előterjesztő: Köszönöm szépen a szót. Azt 
gondolom, egészen addig szükséges egy jogszabályt módosítani, amíg az a 
gyakorlatban nem válik be. Nem értek egyet azzal, hogy ne módosítsuk. Módosítsuk 
annyiszor, ahányszor kell, még ha ez kormánypárti képviselőtársaink rosszallását is 
kiváltja sokszor. Köszönöm szépen. 

Határozathozatal 

ELNÖK: Kérdezem a bizottság tagjait, támogatják-e a javaslat tárgysorozatba 
vételét. Ki támogatja? (Szavazás.) Ki nem? (Szavazás.) Ki tartózkodik? (Szavazás.) 
Köszönöm. 
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Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 8 
tartózkodás mellett az indítványt nem vette tárgysorozatba. Ezzel ezt a napirendi 
pontot lezárom. 

A kötelező erőszakkezelésről szóló T/13981. számú törvényjavaslat 
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

Soron következik az 5. napirendi pontunk, a kötelező erőszakkezelésről szóló, 
Hohn Krisztina LMP-képviselő által benyújtott T/13981. számú törvényjavaslat 
tárgysorozatba vételéről való döntés. Ismét tisztelettel köszöntöm Hohn Krisztina 
képviselő asszonyt, és egyúttal megadom a szót, hogy a javaslatát indokolhassa. 
Tessék parancsolni! 

Hohn Krisztina szóbeli kiegészítése 

HOHN KRISZTINA (LMP) előterjesztő: Köszönöm szépen a szót. Mint azt 
bizonyára önök is látják és tudják, már régóta próbálok különböző javaslatokkal és 
felszólalásokkal élni, amelyek felhívják a figyelmet a kapcsolaton belüli, családon 
belüli, személy elleni erőszakokkal kapcsolatban. Ez a törvényjavaslat is erről szól, bár 
tény, és örültem neki, hogy lettek szigorítások ebben az ügyben, de azt gondolom, ez 
még mindig kevés. A törvényjavaslat azt tartalmazza, hogy legyen kötelező 
erőszakkezelési tréningen, kezelésen vagy valamilyen egyéb elterelésen részt vennie a 
személy elleni erőszakot elkövetőknek, ha kényszergyógykezelésre nem ítélik őket. Ez 
azért lenne fontos, mert a tapasztalatok azt mutatják, és a szakma egyértelmű jelzése 
az, hogy hiába a szigorú büntetés, az elkövető, ha egyáltalán megtörténik az elzárás, 
és nem feltételesen kapja a büntetését, vagy pedig szabadlábra helyezik és a többi, 
ugyanúgy folytatja tovább azt, amiért előzőleg a büntetését adott esetben megkapta. 
Mi úgy gondoljuk, ők maguk is rászorulnak arra, és feltétlenül szükséges lenne az ő 
állapotuk kivizsgálása és az, hogy részt vegyenek ilyen elterelésen. Sok esetben meg 
lehetne előzni a következő tragédiákat ezzel. Remélem, hogy mondjam, megértő 
fülekre talál ez az indítvány, és támogatni fogják. Köszönöm szépen.  

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

(Jelzésre:) Varga-Damm Andrea képviselőtársunké a szó. Tessék parancsolni! 

Hozzászólások 

DR. VARGA-DAMM ANDREA (független): Köszönöm a szót. Azt gondolom, 
ebben a kérdésben, még ha az elmúlt időszakban születtek is javító javaslatok, 
törvényjavaslatok, és a rendszer szigorodott valamelyest, azt gondolom, hogy még 
nem elég szigorú. Sőt, én azt gondolom, a családon belüli, kapcsolaton belüli erőszak 
jogkövetkezményeinek rendszerét egy teljesen újra felépített konstrukcióban tudom 
csak elképzelni, ahol ott van a büntetőjog, ott van a családvédelem, a családgondozó, 
ott vannak a pszichiátriai kezelőrendszer szereplői, és ily módon lehetne igazából a 
társadalmat megvédeni ezeknek az egyébként nagy részben rendkívül alattomosan 
abuzáló embereknek a következő cselekedeteitől. 

Magyarországon az a legnagyobb probléma az ilyen jellegű tevékenységet 
folytatók jelenlétében, hogy ők nem abban élnek, hogy ha ők valóban erőszakot 
követnek el a környezetükben, családjukon, szeretteiken, akkor annak nagyon súlyos 
következménye van. Tehát ha az lenne minden ember fejében, hogy ha én bántom 
valamely családtagomat, akkor olyan szintű büntetéseket, figyelmet, 
kényszerkezeléseket kell elszenvednem vagy kell megélnem, ami legalább valamelyest 
visszatartaná őket attól, hogy ezt a cselekedetet folytassák. Tehát már sokszor 
elmondtam, hogy ebben a kérdésben én zéró toleranciapárti vagyok. Nem azt 
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mondom, hogy egy pofon után börtönbe kell menni, de az biztos, hogy már egy pofon 
után jön úgyis a második, tehát a rendszernek az első pofon után is nagyon keményen 
oda kellene lépni.  

Én ezt egy nagyon előremutató javaslatnak tartom. Igen, ez egy rendkívül 
komoly probléma, hogy az erőszaktevőknek a nagy része nincs olyan pszichikai 
állapotban, hogy kényszergyógykezelésre kelljen utalni, sőt, ha 
kényszergyógykezelésre utalják, akkor nem is büntetik meg, mert hiszen nem képes 
cselekedetei következményeit belátni, viszont ilyen esetben hiába kap egy másfél éves, 
három évre felfüggesztett büntetést, bármikor visszatérhet, ha nem is a családjába, de 
a családja környezetébe, akiket már korábban bántott. Nincs egy rendszer, ami 
beszippantja őt, egy pszichiátriai rendszer, egy olyan kezelőrendszer, amelyik igenis 
folyamatos figyelemmel kíséri az ő életét, és ezáltal meg lehetne óvni akár azt a 
családot, akár a következő családját, hogyha az előzőt elhagyta és újat alapít, attól, 
hogy ugyanezek a cselekedetek újra előkerüljenek.  

Azt nem lehet vitatni, hogy erőszakos viselkedésre hajlamos emberek sokasága 
van, akik egyébként a párkapcsolati vagy a családon belüli erőszakon túl soha nem 
mennének, tehát nem mennének bankot rabolni, nem vernének meg senkit az utcán, 
tehát a bennük rejlő erőszakra való hajlam az csak a közvetlen környezetükben 
mutatkozik meg, és az egész életüket és tevékenységüket egy nagyon leplezett 
közegben élik, ami nagyon nehezen látható akár az igazságszolgáltatás, akár az ilyen 
ellátórendszerek számára. Tehát az biztos, hogy erre a köztes állapotra valamilyen 
megoldást kell találni, mert az esetek látenciája olyan magas, hogy ha legalább ilyen 
intézményrendszereket létrehoznánk, akkor már egy olyan félelmi faktort helyeznénk 
az ilyen erőszaktevők elé, hogy nagyon meggondolják, hogy ők egyáltalán ebbe 
belekezdjenek. 

Úgyhogy én köszönöm a javaslatot, természetesen támogatom, de az biztos, 
hogy ez sem elég. Egy rendszert kell létrehozni, ahol a szereplők tökéletesen tudják, 
mi a feladatuk, és esetleg az ilyen jellegű cselekedeteket vissza lehetne vele szorítani. 
Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: További felszólalót nem látok, a vitát lezárom. Kérdezem az 

előterjesztőt, kíván-e válaszolni a vitában elhangzottakra. (Jelzésre:) Igen, tessék 
parancsolni, öné a szó!  

Hohn Krisztina reflexiói 

HOHN KRISZTINA (LMP) előterjesztő: Köszönöm szépen Varga-Damm 
Andrea képviselőtársam hozzászólását. Én azt gondolom, hogy ha nem is állapítható 
meg valakiről, hogy pszichiátriai eset, de egy indulatkezelési terápia akkor is 
mindenképpen jól jönne, nemcsak neki, hanem a környezetének is és a 
társadalomnak is. Ő maga viselné ennek a költségeit természetesen, tehát nem arról 
szól ez, hogy valamiféle - már hallottam ilyet is - wellnesshétvégére küldenénk őket, 
hanem igenis szigorúan be kéne mutatnia, hogy ezen az indulatkezelési vagy 
akármilyen másik terápián részt vett, és hogy a pszichológus vagy a pszichiáter úgy 
gondolja, hogy mondjuk meggyógyult vagy legalábbis sikerül az indulatain 
uralkodnia.  

Azt gondolom, hogy aki úgy oldja meg az adott vitákat akár családban, 
párkapcsolatban, bárhol, hogy összeveri a partnerét vagy nem tudom én, bármilyen 
más szörnyűségeket követ el a másik ember kárára, az mindenképpen biztos, hogy 
nem egészséges lelkületű. Lehet, hogy gyerekkorából hordoz olyan traumákat vagy 
hozott rossz viselkedési mintákat, amelyek kihatnak az ő cselekedeteire, de ezeknek 
az embereknek is valószínűleg segítség kell, még ha ezt ők maguk nem is tudják 
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felmérni, és lehet, hogy nem is gondolják magukról, hogy őrajtuk segíthetne egy ilyen 
terápia. Pont azért gondolom, hogy a törvény ezt megtehetné helyettük, hogy rábírja 
őket egy ilyenen való részvételre.  

Azok, akik ittasan vezetnek és elkapják őket, a jogosítvány bevonása mellett 
általában nekik is részt kell venni valamifajta ilyen elterelésen. Az erőszaktevőket 
ugyanígy elküldeném ilyenre, és akkor remélhetőleg nagyon sok esetet meg lehetne 
előzni. Hiszen sokszor van olyan, még akkor is, hogyha például párkapcsolati 
erőszakról beszélünk, hogy jön a következő áldozat, ha nem annál az előzőleg már 
bántalmazottnál folytatja ezt a cselekményt, akkor a következő áldozatnál ugyanúgy 
fogja folytatni, nagy esetszám van erre, ami bizonyítja, hogy ez így van. Vannak persze 
kivételek, de általában elmondható, hogy aki erőszakos, az általában erőszakos is 
szokott maradni. Köszönöm szépen a szót. 

Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönjük. Kérdezem a bizottság tagjait, támogatják-e a javaslat 
tárgysorozatba vételét. Kérem, szavazzanak! Aki igen? (Szavazás.) Aki nem? 
(Szavazás.) Aki tartózkodott? (Szavazás.) Köszönöm. 

Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal, 8 nem ellenében, 
tartózkodás nélkül az indítványt nem vette tárgysorozatba. Ezzel ezt a napirendi 
pontot lezárom. 

Az egyes igazságügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2020. 
évi ... törvény egyes rendelkezéseinek a nemi identitáson és a 
szexuális orientáción alapuló diszkrimináció megelőzése 
érdekében szükséges hatályba nem léptetéséről szóló T/14343. 
számú törvényjavaslat  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

Soron következik 6. napirendi pontunk, az egyes igazságügyi tárgyú törvények 
módosításáról szóló 2020. évi törvény egyes rendelkezéseinek a nemi identitáson és a 
szexuális orientáción alapuló diszkrimináció megelőzése érdekében szükséges 
hatályba nem léptetéséről szóló, Hohn Krisztina - LMP - képviselő által benyújtott 
14343. számú törvényjavaslat tárgysorozatba vételéről való döntés. Ismét tisztelettel 
köszöntöm Hohn Krisztina képviselő asszonyt, és egyúttal megadom a szót, hogy 
javaslatát indokolhassa. Tessék parancsolni! 

Hohn Krisztina szóbeli kiegészítése 

HOHN KRISZINA (LMP) előterjesztő: Köszönöm szépen a szót. A 
törvényjavaslat célja az, hogy amennyiben a szakma alkalmasnak talál egy 
egyedülállót arra, hogy örökbe fogadjon, mert a törvény jelenleg az élettársi 
kapcsolatot nem tekinti családnak és nem tekint rá úgy, mint egy házasságra, abban 
az esetben egyértelműen lehetőségük legyen ezeknek a pároknak, ugyanúgy, ahogy 
eddig, illetve a törvény szempontjából az egyedülálló szülőnek. Ha ő alkalmas minden 
tekintetben, elvégzi a szakma a környezettanulmányt, részt vesz a pszichológiai 
felkészítésen, én magam is örökbefogadó szülő vagyok, ezt már sokszor elmondtam, 
tudom, hogy min kell keresztülmenni azoknak, akik örökbe kívánnak fogadni, milyen 
szűrők vannak és milyen egyéb felkészítések és így tovább. Ha a szakma úgy gondolja, 
akik nagy tapasztalattal rendelkező pszichológusokból és örökbefogadási 
tanácsadókból álló szakemberek, akkor ezt ne bírálja felül senki, hanem ha ők 
alkalmasak, akkor fogadhassanak örökbe, hiszen a gyermek érdeke az, hogy minél 
előbb örökös családra találjon, és ne a nevelőiszülői rendszerben kallódjon.  
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Valamint nagyon fontos azt is figyelembe venni, hogy ha hosszabb eljárásnak 
tesszük ki a gyerekeket, akkor a gyerekek úgymond, idézőjelben, megöregszenek. Ez 
most egy kicsit viccesen hangzik, de közel sem mindegy egy gyermek örökbefogadása 
szempontjából, hogy az egyéves korában történik meg vagy kétéves korában. Minél 
hosszadalmasabb az eljárás, már maga az is elég hosszadalmas, hogy megállapítsák 
egy szülőről, hogy alkalmas, bár szerencsére a sorban állás már a jelentkezés 
pillanatától megtörténik, de mégis így van, ám ha még minisztériumot, minisztert jár 
meg ez a kérdés, akkor a gyermek majd egyévesből kétéves lesz, kettőből három és így 
tovább. Minél később kerül állandó szülőkhöz, tehát olyanokhoz, akik örökbe 
fogadják örökre, annál jobban sérül az ő lelke, adott esetben, ha nevelőszülőtől 
nevelőszülőig vándorol vagy például intézetben lakik, különféle traumák érik, ami 
semmiképpen nem tesz jót egy gyermeknek sem.  

Fontos azt is figyelembe venni, hogy ha nem kerül a gyerek záros határidőn 
belül családhoz, akkor sajnos a megöregedés, amit mondtam, valóban eléri őt. Sajnos 
kimondható, hogy Magyarországon ötévesnél idősebb gyereket nagyon nehéz örökbe 
adni, mert ha sokat várnak a hatóságok - egyébként történtek már szerencsére azért 
könnyítő vagy adott esetben az életet adó szülő szempontjából lehet, hogy szigorító 
intézkedések, amik meggyorsítják ezt a folyamatot -, én úgy gondolom, hogy egy 
gyerek életében minden hónap, főleg minél kisebb, minden hónap nagyon-nagyon 
hosszú idő, és ezért ez az előterjesztés. Köszönöm a szót. 

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

(Jelzésre:) Sebián-Petrovszki László képviselő úré a szó, tessék! 

Hozzászólások 

SEBIÁN-PETROVSZKI LÁSZLÓ (DK): Köszönöm szépen, elnök úr. Nehéz 
higgadtan, racionálisan viszonyulni ehhez a témához és nem érzelemteljesen. Azt 
gondolom, hogy azért fontos ennek a javaslatnak a támogatása, és fogom a DK 
nevében is támogatni, mert az elmúlt hónapok egyik legaljasabb törvénymódosítása 
az, amit orvosolni vagy visszacsinálni próbál ez az elképzelés. Épp ezért kevéssé 
remélem, hogy fideszes képviselőtársaim ezt majd napirendre fogják vetetni, de 
tudjuk, hogy ebben az országban élünk. 

Mind a két oldal szenvedését hozta az, amit az elmúlt hónapokban a 
kormányzat ebben művelt. Egyfelől - ahogy az előterjesztő is részletezte - vannak azok 
a gyermekek, akiknek az lenne a legjobb, és nem hiszem, hogy létezik olyan ebben az 
országban, aki azt gondolja, hogy intézetben felnőni jó, vagy pozitív, az lenne nekik a 
legjobb, ha szerető családi közegben tudnának növekedni, és igen, ahogy képviselő 
asszony mondta, minél korábban. Megvannak azok a statisztikák, amelyek mutatják, 
hogy az örökbefogadók is szeretnének minél fiatalabb gyermeket örökbe fogadni, 
hiszen akkor a legelső lépéseitől kezdve nevelhetnék ezeket a gyerekeket. Ahogy 
idősödnek a gyerekek, azt hiszem, azt mondta képviselő asszony, úgy csökken a 
hajlandóság arra, hogy őket örökbe fogadják. Tehát a gyerekeknek is az a jó, ha minél 
hamarabb szerető közegbe kerülnek. Az ő életüket is rosszabbá tette a kormányzati 
javaslat és életbe lépett módosítás, sőt azóta már a rendelet is, és az örökbefogadók 
ezreit is rosszabb helyzetbe hozta. Igenis ebben az országban sok egyedülálló szeretne 
gyereket attól még, hogy egyedülálló. Mindegy, hogy miért egyedülálló, azért, mert 
özvegy, azért, mert nem talált párt, vagy urambocsá! jogilag egyedülálló ugyan, de 
azonos nemű párjával él együtt. Mindegy ilyen szempontból, és igenis - megint csak 
azt mondom, itt már kétszer mondtam az előző javaslatoknál - ez egy valós társadalmi 
igény. Az, hogy a korábban relatíve normálisan működő rendszert sikerült rosszabbá 
tenni, rosszabbá a gyerekek számára, rosszabbá az örökbefogadók vagy az örökbe 
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fogadni vágyók számára, ez igazán ritka. Ez tankönyvi példa arra, hogy hogyan ne 
nyúljon hozzá az állam egy ügyhöz, de ezt sikerült megtenni. Minden olyan 
módosítás, amely ez ellen hat, és ezt visszacsinálná, vagy normális mederbe terelné, 
támogatandó, és ezért támogatni is fogjuk, természetesen ez is ilyen. Köszönöm. 

 
ELNÖK: További felszólalót nem látok, viszont kénytelen vagyok reagálni 

képviselő úr felszólalására, és vissza kell utasítanom, hogy az alapul szolgáló törvény 
aljas lenne. A tárgybeli törvény az örökbefogadási szabályokat érintő rendelkezések 
vonatkozásában a gyermekek Alaptörvényben biztosított jogainak érvényesülését 
szolgálja. Kérdezem képviselő asszonyt, hogy kíván-e reagálni a vitában 
elhangzottakra. (Jelzésre:) Igen, tessék parancsolni, öné a szó. 

Hohn Krisztina reflexiói 

HOHN KRISZTINA (LMP) előterjesztő: Nagyon fontos az, még egyszer, hogy 
minden olyan intézkedés, amely elősegíti az örökbefogadást, és lerövidíti azt az időt, 
ami a gyermek életéből tulajdonképpen eltelik, szerintem támogatandó. Azt 
gondolom, nagyon sok egyedülállót, illetve élettársi kapcsolatban élőt, legyen az 
homoszexuális vagy heteroszexuális élettársi kapcsolat, háttérbe szorít ez a 
törvényjavaslat. Nem érzem azt, hogy részletes gyámság alá kéne helyezni azokat a 
szakmai szervezeteket, amelyek ezt nagyon jól csinálták az elmúlt évtizedekben, 
akiknek a munkája kiváló, és akik szerintem nincsenek kellőképpen megbecsülve, 
már a fizetésüket tekintve semmiképpen sincsenek úgy megbecsülve szerintem, ahogy 
kéne. Tehát az ő munkájukat, az ő szakmai tudásukat bírálja felül ez a rendelkezés, 
amelyet sajnos elfogadott a kormánypárti többség. Úgy gondolom, ezt sokkal inkább 
politikai szándéknak látom, mint a gyerekek érdekeit képviselő valós és jogos 
előterjesztésnek. 

Nekem például van olyan ismerősöm, aki egyedülállóként fogadott örökbe, 
mert egyszerűen elhunyt a párja, és nem tudott mit tenni. Ha majd elbírálja miniszter 
asszony, vagy a minisztériumban dolgozó tisztviselők majd elbírálják, hogy akkor ez 
most jogos, vagy nem jogos, meg hogy vajon most milyen kapcsolatban élhet, van-e 
egyáltalán a háttérben valami, ez borzasztó, hiszen látunk szép számmal olyan 
dolgokat is, hogy mondjam, akik házasságban élnek, azok is elválhatnak, ugye, meg 3-
4 gyerekkel is el lehet válni. Sőt, nekem van olyan ismerősöm, akinek 3 gyermeke van, 
és mégis egy azonos nemű párral él most már, valamikor férjnél volt, de most már 
nem. Most akkor az lesz a következő, hogy azoktól meg elveszik a gyereküket? Én 
ezzel nem tudok egyetérteni. Kérem, hogy ezt a törvényjavaslatot támogassák. 
Köszönöm szépen. 

Határozathozatal 

ELNÖK: Kérdezem a bizottság tagjait, hogy támogatják-e a javaslat 
tárgysorozatba vételét. Ki támogatja? (Szavazás.) Ki nem? (Szavazás.) Ki 
tartózkodik? (Szavazás.) Köszönöm. 

Megállapítom, hogy 4 igen szavazattal, 8 nem ellenében, tartózkodás nélkül a 
bizottság az indítványt nem vette tárgysorozatba. Ezzel ezt a napirendi pontot 
lezárom. Köszönjük szépen Hohn Krisztina képviselő asszony hosszú részvételét a 
bizottsági ülésünkön. 
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A felügyeleti jog megszüntetésének átalakításáról szóló T/8587. 
számú törvényjavaslat  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

Soron következik az elfogadott napirendünk alapján a 7. napirendi pontunk, a 
felügyeleti jog megszüntetésének átalakításáról szóló, Szabó Timea és Kocsis-Cake 
Olivio Párbeszéd-képviselők által benyújtott T/8587. számú törvényjavaslat 
tárgysorozatba vételéről való döntés. Azonban miután megkezdtük a bizottsági 
ülésünket és elfogadtuk a napirendi pontunkat, Kocsis-Cake Olivio képviselőtársunk, 
aki itt van a teremben, jelezte, hogy Szabó Timea képviselő asszony visszavonta ezt az 
indítványát, és valóban az irományban 2021. március 2-i dátummal ez már így 
szerepel, hogy vissza van vonva, így ezt tudomásul vesszük, és a következő napirendi 
pontra térünk. 

Magyarország Alaptörvényének kilencedik módosítása címmel 
benyújtott T/14252. számú törvényjavaslat  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

Eredetileg a következő napirendi pontunk a 8. napirendi pont lenne, a 
koronavírus elleni védekezésre való felhatalmazásról szóló törvényjavaslat, a T/9840. 
számú, viszont ez is vissza lett vonva az előterjesztők által, ahogy tájékoztattam az 
elején képviselőtársaimat. Így az eredetileg 9., most 7. napirendi pontunk fog 
következni, a Magyarország Alaptörvényének kilencedik módosítása címmel 
benyújtott T/14252. számú javaslat tárgysorozatba vételéről való döntés. Tisztelettel 
köszöntöm Mellár Tamás képviselő urat a Párbeszéd részéről, és egyúttal megadom a 
szót képviselő úrnak, hogy a javaslatukat szóban is indokolhassa. Képviselő úr, tessék 
parancsolni, öné a szó. 

Dr. Mellár Tamás szóbeli kiegészítése 

DR. MELLÁR TAMÁS (Párbeszéd) előterjesztő: Köszönöm szépen, elnök úr. 
Tisztelt Bizottság! Tavaly december 8-án Szabó Timea képviselőtársammal adtuk be 
az Alaptörvény módosítását, amely arról szól, hogy az Európai Unióból csak úgy 
lehessen kilépni, hogy ha érvényes és eredményes népszavazás ezt kimondja. Tehát 
szeretnénk azt kizárni, hogy a kormány vagy a parlament többsége egyoldalúan ilyen 
típusú döntést hozhasson. Nyilvánvaló, hogy amikor az Európai Unióba beléptünk, 
akkor a belépéshez szükség volt egy ilyen népszavazásra. Ebből következően azt 
gondolom, hogy ha Magyarország úgy döntene, hogy szeretne kilépni, akkor szintén 
népszavazás rendelkezzen erről, de a jelenlegi Alaptörvény nem teszi lehetővé a 
népszavazást ebben a kérdésben, és ezért volt szükség arra, hogy ezt a módosítást 
megtegyük. 

Természetesen persze ezt az egész módosítást az is igen erőteljesen 
alátámasztotta, ami az elmúlt években történt itt, Magyarországon, az Orbán-
kormány vezetésével, hiszen látható az, hogy módszeresen szembemegy ez a 
kormányzat az Európai Unióval és az európai uniós alapelvekkel, és egyre inkább az 
az ember érzése, hogy az Orbán-kormány arra játszik, hogy ki akarja vezetni 
Magyarországot az Európai Unióból. Ha természetesen nem akarja kivezetni, akkor 
azt gondolom, hogy egy ilyen törvénymódosítás, egy ilyen alaptörvény-módosítás 
önöknek nem jelenthet gondot vagy problémát, hiszen ha úgysem akarunk kilépni, 
akkor nyugodtan lehet ezt egy népszavazáshoz kötni, ugye? Természetesen! 

December 8-án, amikor beadtuk ezt az alaptörvény-módosítást, akkor azért 
tettük ezt meg, mert az volt az az időszak - talán emlékeznek még rá -, amikor Orbán 
Viktor miniszterelnök úr azzal fenyegette az Európai Uniót, hogy a költségvetést 
megvétózza, és ebből következően ellehetetleníti a helyzetet ott. Most pedig azt 
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gondolom, a tárgyalás során most az ad aktualitást ennek, hogy napvilágot látott ez az 
oltási igazolvány, amely oltási igazolvány, ez a magyar oltási igazolvány és maga az 
egész oltási rend is teljes egészében szembemegy az európai uniós szabályokkal, 
regulációkkal. Ez egy nagyon faramuci, furcsa helyzetet fog előidézni, különös 
tekintettel arra, hogy ebbe az oltási igazolványba nem kerülhet bele az, hogy milyen 
vakcinával lett valaki beoltva. Ebből következően az Európai Unióban kétfajta, két 
típusú állampolgár lesz majd, lesz egy - az idősebbek talán érteni fogják - vörös 
útlevéllel rendelkező és lesz egy két útlevéllel rendelkező európai polgár. Én ezt 
nagyon szeretném elkerülni, ilyen ne legyen, mert hiszen ez előkészítést jelenthet a 
kilépésre. Tehát mindenképpen azt szeretnénk elérni ezzel a módosítással, hogy 
csakis és kizárólag népszavazással lehessen kilépni az Európai Unióból.  

Nekem mint közgazdásznak külön is nagyon-nagyon fontos lenne az Unióban 
való bennmaradás, hiszen egy közgazdásznak látnia kell, hogy egy globalizált világban 
csak olyan rendszerek tudnak működni, amelyeknek legalább 4-500 milliós piaca 
van, és ha mi nem tudunk egy ilyen piacban aktívan részt venni, akkor azt gondolom, 
hogy teljes egészében reménytelenek vagyunk, reménytelenek leszünk. Tehát 
mindenképpen erre van szükség, és akkor még nem beszéltem azokról a fontos 
európai értékekről és a demokráciáról, ami, azt gondolom, hogy mindenképpen 
fontos és mindenképpen szükséges. Akkor, amikor mi elindítottuk a 
rendszerváltozást, azért azt gondoltuk és azt fogalmaztuk meg, hogy az Európai 
Unióban van a helyünk és az európai gazdasági közösségben van a helyünk, tehát azt 
szeretném, hogyha ez így is maradna. 

Ezért arra kérem önöket, képviselőtársaim, hogy támogassák ezt az 
alaptörvény-módosítást. Köszönöm szépen.  

Hozzászólások 

ELNÖK: Köszönjük. Kérdezem a bizottság tagjait, kíván-e valaki hozzászólni. 
(Jelzésre:) Igen, Bajkai István képviselőtársunké a szó. Tessék parancsolni! 

 
DR. BAJKAI ISTVÁN (Fidesz): Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Elnök Úr! 

Tisztelt Bizottság! Kicsit olyan volt maga a felvezetés, minthogyha az Európai Unióból 
való kilépés egy aktív kérdés lenne, és ezzel kapcsolatban minthogyha egyfajta 
védőbeszédre lenne szükség. Én nem tudok ilyen szándékról, ilyen politikai 
szándékról egyáltalán, nincs ennek semmi jele, semmifajta szándéka.  

De magának a felvetésnek a jogi lényegéhez közelítve, ez mégiscsak fölveti azt a 
kérdést, hogy magának az Alaptörvényünknek az inkoherenciáját sértené-e ez a 
típusú kezdeményezés vagy sem. Két nappal ezelőtt hunyt el, Isten nyugosztalja, 
Németh János, a polgári eljárások nagy tudósa, akinél sokan vizsgáztunk, aki az 
ELTE-re járt annak idején. Miért fontos a koherencia? Azért, mert a belső 
inkoherencia, és az egyik előadása stúdium volt már eljárásjogi szempontból, hogy 
hova vezet, hogy ha egy jogszabály - és a legfontosabb jogszabályunk az Alaptörvény - 
inkoherens lesz.  

Az nem volt kérdés jogtudományi szempontból, hogy vannak olyan tárgykörök 
az Alaptörvényünkben, amelyekben nem lehetséges a népszavazásnak az elrendelése 
és megtartása, ilyen például a költségvetésnek a kérdése, ilyen például az 
Országgyűlés hatáskörébe tartozó személyi kérdéseknek az eldöntése és még lehetne 
sorolni, tíz ilyen tárgykör van, hogyha jól emlékszem. Ennek a körébe tartozik a 
nemzetközi szerződésekből eredő kötelezettségek ügyében történő népszavazás 
elrendelése is. Régi nemzetközi jogi alapelv, de polgári jogi alapelv is, hogy pacta sunt 
servanda, a szerződéseket tessék betartani, és ez a nemzetközi szerződések esetén 
nemzetközi jogi együttműködési alapelvet is takar.  
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Miért fontos ez? Mert az Unió kérdése a nemzetközi jog szabályai szerint 
nemzetközi egyezménnyel biztosított. Tehát ilyen tárgykörben szeretne népszavazást 
tartani, ha jól látom, a tisztelt előterjesztő, ami rögtön egy inkoherenciát teremt, tehát 
bizonyos nemzetközi szerződés ügyében lehet népszavazást tartani, más tárgykörben 
pedig nem lehet. Önmagában jogelvi szempontból kizárja egymást az ilyen típusú 
jogászi megoldás, tehát már dogmatikai szempontból sem lehet támogatni. 

Ugyanakkor pusztán csak jelezni szeretném, hogy az a felvetés vagy az a típusú 
felvetés, amit előterjesztett és emellett viszonylag hosszasabban érvelt, főleg 
gazdasági, közgazdasági szempontból, az nem egy jogi kérdés. Nekem nem 
tárgyköröm és nem is ismerem vagy nem is szűkebben vett szakterületem, hogy mely 
gazdasági egység részeként lehet valóban hatékonyan részt venni a nemzetközi 
árucserében, hogyan lehet részt venni, milyen nagy nemzetközi egyezménnyel 
biztosított vagy nagy szövetségi rendszerben lehet jó, eredményes gazdálkodást 
folytatni. Bár tudom, hogy ez nagyon speciális kérdés és nagyon messze vezet, 
egészen, ha jól tudom, 1815-ig, de Svájc uniós tagság nélkül is elműködik, ha jól 
látom, viszonylag szerény körülmények között. 

Tehát én azt gondolom, hogy persze lehet sok közgazdasági érvet egymással 
szemben ütköztetni, én ebbe most nem mennék bele. De ennek, amit a tisztelt 
előterjesztő mondott, én jogszabályi akadályát látom, és ebből a szempontból nem is 
támogatható. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönjük. (Jelzésre:) Sebián-Petrovszki László képviselő úré a szó. 

Tessék parancsolni! 
 
SEBIÁN-PETROVSZKI LÁSZLÓ (DK): Köszönöm szépen. Eredetileg nem volt 

szándékomban felszólalni, csak Bajkai István után mégiscsak szeretnék egy-két 
mondatot mondani. 

Az a probléma, hogy a Fidesz vezetői, képviselői - most Bajkai úr is - 
rendszeresen elmondják, hogy nem, nem szeretnénk az Unióból kilépni, majd utána 
azért olyan érvelést tesznek mögé, amivel mégiscsak az Unióból való kilépők vagy az 
Uniónak nem tagjai jó helyzetét ecsetelgetik. Most Svájcot hozta példának. De, 
mondom, többször volt ilyen példa már.  

Most előkerestem, a házelnök úr december végén a Bayer Showban adott 
interjút - önmagában már ez is érdekes -, és abban hosszan ecsetelte azt, hogy az 
Uniónak vége van, hogyan lesz vége, vége lesz-e, hogyan lehetne megmenteni. 
Tulajdonképpen az egész beszélgetés, bár valóban nem lett kimondva az, hogy lenne 
ilyen politikai szándék, hogy az Unióból kiléptessék Magyarországot, de az egész 
hangulat - és, mondom, sok ilyen hozzászólás volt az elmúlt években - arról szólt, azt 
a gyanút erősíti, hogy de, van ilyen forgatókönyv a kormány fejében, a Fidesz fejében. 

Ezért aztán abszolút indokolt az a javaslat, amit itt Mellár képviselő úr és 
előterjesztő társa adott elő szóban. Merthogy annak idején az ország lakossága úgy 
döntött, hogy legyünk az Unió tagjai, azóta, tehát tizenöt éve minden felmérés azt 
mutatja, hogy masszív támogatottsága van az uniós tagságnak, talán 70 százalék 
körüli most, a legutolsó mérésben, tehát bízhatunk abban, hogy az unióbeli 
tagságunknak az előnyeit széles körben meg tudják ítélni az állampolgárok, és meg is 
ítélik és támogatják azt. Tehát az ő kezükbe helyezni azt a döntést, hogyha netalán 
lenne politikai szándék ennek megváltoztatására, akkor döntsék ezt el ők, ez nemhogy 
racionális, hanem helyes is el is várható. Úgyhogy támogatjuk ezt a javaslatot. 

 
ELNÖK: Megnyugtatom képviselőtársamat, hogy a magyar kormánynak nincs 

szándéka kilépni az Unióból, viszont nem is akar egy európai egyesült államokat, 
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hanem a szuverén államok szövetségét akarja. (Jelzésre:) Bajkai István 
képviselőtársunké ismét a szó. Tessék parancsolni! 

 
DR. BAJKAI ISTVÁN (Fidesz): Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Elnök Úr! 

Nem szükséges ismételten elmondanom vagy megismételnem, amit elmondtam, bár 
azt látom, hogy Sebián-Petrovszki László képviselőtársunk most már rendszerszerűen 
mindig beleköt egy félmondatba, hogy aztán abból valamifajta történetet kerekítsen 
ki. Ez is nyilván az ő demokráciafelfogására ad utalást. 

Egy mondat hangzott el, ami szerintem lényeges, hogy nincsen semmifajta 
ilyen szándék, tehát egy ilyen felvezetésnek a része volt vagy fő gondolati eleme, erre 
próbáltam utalni, hogy nincsen ilyen szándék. Nem tudom, hogy ennél egyértelműbb 
mondatra van-e szüksége Sebián-Petrovszki Lászlónak, vagy netalán egy újabb 
történetet fog ebből szőni, esetleg betűket összerakva a mondatból, hátha ott föl 
lehetne cserélni a betűket, mert ezzel is el lehet játszani egy darabig, csak szerintem 
nem komoly és nem parlamentbe való. Ez volt a lényege. 

A másik az egy kifejezetten jogi érvelés volt.  
A harmadik: azt próbáltam hangsúlyozni, hogy ha valaki közgazdasági 

érveléssel jön, és hozzátettem, hogy magam nem vagyok közgazdász, de önmagában 
az az érvelés, hogy csak egy nagy rendszer részeként lehet eredményesen gazdálkodni, 
szerintem nem valós - bár nem vagyok közgazdász -, hisz nemzetközi példák sokasága 
mutatja. De ez nem azt jelenti, hogy az első mondatommal szemben állna, hisz a 
képviselő úr, az előterjesztő úr hallott egy mondatot vagy egy mondatrészt, 
nevezetesen a közgazdasági fogalomrendszer szerint a nagy egységek szerepét a 
világgazdaságban, hogyha jól láttam. Én azt gondolom, hogy a képviselői 
véleményszabadsághoz hozzátartozik az, hogy ellenpéldákat is mond, és ez nem 
tartozik viszont a politikai mondanivaló részéhez.  

Tehát azt kérem a tisztelt képviselőtársamtól, hogy egy: ne fordítsák ki az 
ember szavát, kettő: értelmezzék a helyén, tartalmuk és mondanivalójuk szerint. Ha 
pedig van egy mondat, ami szerintem ugyanúgy félreérthető az előterjesztő részéről 
vagy vall egy bizonyos elvet, valaki pedig valami más példát mond, azt ne tekintsék 
másnak, mint annak, hogy a képviselőnek szabadságában áll a véleményét kifejteni. 
Ezért azt kérem, bár még egyszer mondom, a Demokratikus Koalíció 
demokráciafelfogása nekem felettébb furcsa, és nem hasonlít a demokráciák 
felfogására, de én azt gondolom, hogy a véleményszabadságot talán engedjék meg 
nekünk ebben a teremben. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönjük. További felszólalót nem látok. A vitát lezárom. Kérdezem 

az előterjesztőt, hogy kíván-e válaszolni a vitában elhangzottakra. (Jelzésre:) Igen, 
tessék parancsolni, öné a szó. 

Dr. Mellár Tamás reflexiói 

DR. MELLÁR TAMÁS (Párbeszéd) előterjesztő: Köszönöm szépen. 
Képviselőtársaim, köszönöm szépen a hozzászólásokat. Bajkai István 
képviselőtársamnak szeretnék válaszolni, illetve elnök úrnak is. Engem nagy 
örömmel tölt el az, hogy önök mind a ketten megerősítették, hogy nincs kilépési 
szándék. Ez nagyon jó, nagyon örömteli. De, tetszenek tudni, egy jogállamban nem 
árt, ha nemcsak ígéretek szintjén, hanem valamilyen törvényi fogódzók szintjén is 
megfogalmazásra kerül ez az egész dolog. Ezért én abszolút nem tartom feleslegesnek, 
hogy az Alaptörvényben ez legyen kimondva, és ez a lehetőség legyen meg für alle 
Fälle, mert ki tudja egyébként, hogy esetleg két hét múlva, vagy két hónap múlva 
önök és a miniszterelnök esetleg mást gondol, és mégiscsak szeretne kilépni. Ezért 
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akkor nekünk lenne egy ilyen biztosítékunk, hogy úgy, ahogy beléptünk, hogy ez egy 
legitim dolog volt, hiszen megerősítette azt egy népszavazás, erősítse ezt meg újfent 
egy népszavazás, mert ez így lenne tulajdonképpen kerek egész és szimmetrikus. 

Ami azt illeti, amit képviselőtársam mondott, az Alaptörvény 
inkonzisztenciáját, hogy ezt nem lehetne megengedni, kedves képviselőtársam, a 
nyolcadik módosítás után, amikor olyanok is benne vannak, hogy a férfi az apa, a nő 
az anya és ehhez hasonló tücsök és bogár, azt gondolom, inkonzisztenciáról beszélni 
eléggé érdekes dolog. De nyilvánvalóan ennyivel nem érhetjük be, én sem értem be, 
ezért aztán mielőtt beadtuk ezt a javaslatot, igyekeztem körüljárni a kérdést. 
Tekintettel arra, hogy közgazdász vagyok, nem értek jogi kérdésekhez, ezért aztán 
megkértem Majtényi László urat és Vörös Imre volt alkotmányjogász urat is, és ők 
hosszan elmondták nekem, és írásba is foglalták, hogy az, amit mi kérünk, egyáltalán 
nem ellentétes az Alaptörvénnyel, és egyébként az Európai Uniótól is kértem egy 
állásfoglalást, amelyben szintén közölték, hogy ez nincs ellentétben az európai uniós 
alapelvekkel. Tehát én azt gondolom egyébként, hogy egy ilyen alaptörvény-
módosítás mindenképpen jogilag is megállja a helyét. 

Ami a közgazdasági oldalt jelenti, én úgy gondolom - itt megint előnyben 
vagyok, mert idős vagyok - persze, természetesen lehet gazdaságot úgy is irányítani, 
vagy lehet Magyarország egy olyan gazdasági rendszerben, amely kelet felé nyit, erre 
már volt példa, ezt úgy hívták, hogy KGST, köszönjük szépen, nincs rá szükség. Hogy 
miért van nekünk szükségünk az Európai Unióra és a nyugati orientációra, az egészen 
nyilvánvaló, azért, mert a technikai, technológiai transzfert csak így tudjuk 
megvalósítani. Ha pedig ezt nem fogjuk tudni megtenni azért, mert vámok lesznek, 
azért, mert nem lesz megfelelő tőke- és munkaáramlás, akkor ezzel mi veszítünk, és a 
versenyképességünk még rosszabb és még rosszabb lesz ahhoz képest is, mint ami ma 
van, és marad ez az extenzív gazdasági növekedés, amely arra alapoz, hogy minél több 
munkaerőt, persze tanulatlan munkaerőt vonjunk be a gazdaságba, így aztán a 
magyar termelékenység tulajdonképpen az Európai Unióban még a román és a bolgár 
termelékenységnél is alacsonyabb. Nem hiszem, hogy egyébként ebbe az irányba 
kellene menni, sokkal inkább intenzívebben kellene kapcsolódni az Európai Unióhoz, 
és abba az európai és világgazdasági munkamegosztási rendbe harmonikusan 
beilleszkedni. Azt gondolom, az Alaptörvénynek ez a módosítása lehetőséget nyújt 
arra, hogy nyugodtak lehessünk, és nyugodtan építhessük a gazdaságunkat is. 
Köszönöm szépen a lehetőséget. 

Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönjük, hogy kifejtette részletesen álláspontját, bár azt hiszem, 
álláspontja messze áll a Fidesz-KDNP többségi álláspontjától. Kérdezem a bizottság 
tagjait, hogy támogatják-e a javaslat tárgysorozatba vételét. Kérem, szavazzon, aki 
egyetért ezzel! (Szavazás.) Ki nem ért egyet? (Szavazás.) Ki tartózkodik? (Szavazás.) 
Köszönöm. 

Megállapítom, hogy a bizottság 3 igen szavazattal, 8 nem ellenében, 
tartózkodás nélkül az indítványt nem vette tárgysorozatba. Ezzel ezt a napirendi 
pontot lezárom. Köszönjük szépen, hogy itt volt. 

A közhatalmat gyakorlók, valamint a közbeszerzések nyerteseinek 
vagyonosodásának átláthatóságáról szóló H/14890. számú 
határozati javaslat  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

Soron következik az eredetileg 10. napirendi pontunk, most a 8. napirendi 
pontunk, a közhatalmat gyakorlók, valamint a közbeszerzések nyerteseinek 
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vagyonosodásának átláthatóságáról szóló, Kocsis-Cake Olivio Párbeszéd-képviselő 
által benyújtott H/14890. számú határozati javaslat tárgysorozatba vételéről való 
döntés. Tisztelettel köszöntöm az előterjesztő Kocsis-Cake Olivio képviselőtársunkat, 
és egyúttal megadom a szót, hogy javaslatát szóban is indokolhassa. Tessék 
parancsolni, öné a szó. 

Kocsis-Cake Olivio szóbeli kiegészítése 

KOCSIS-CAKE OLIVIO (Párbeszéd) előterjesztő: Köszönöm a szót. Tisztelt 
Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Volt már ma napirenden egy hasonló előterjesztés, és 
nem nyerte el a kormánypárti fideszes képviselők tetszését, úgyhogy úgy gondolom, 
ez sem fogja, hiszen ez egy kicsit talán még szigorúbb és még progresszívebb javaslat, 
pedig jó lenne, hiszen az országgyűlési képviselők, az Országgyűlés tekintélye, 
hitelessége tekintetében a választók bizalma megingott a jelenlegi vagyonnyilatkozati 
rendszer fölött. Lehet, hogy 30 éve ez a vagyonnyilatkozati rendszer adekvát volt, ezt 
egyébként nem vitatom, de azt gondolom, azóta elhaladt az idő a jelenlegi rendszer 
fölött, megváltoztak a különböző jogi, technikai megoldások, amelyekkel a vagyont el 
lehet rejteni, át lehet játszani, és ehhez kevésbé alkalmazkodott a jelenlegi 
vagyonnyilatkozati rendszer. 

Amiért még nem fogják támogatni a fideszes képviselők ezt a javaslatot, az 
pedig az, hogy civil szervezetek, átláthatósággal foglalkozó civil szervezetek javaslatait 
gyúrtuk össze és tettük egybe - K-Monitor, Transparency International, atlatszo.hu -, 
és majd halljuk a fideszes képviselőktől, hogy ezek a csúnya Soros által pénzelt civil 
szervezetek, ezek a csúnya Soros-szervezetek átláthatóságot akarnak, azt akarják, 
hogy a képviselők még átláthatóbbak legyenek, a különböző tisztséget viselő emberek 
még átláthatóbbak legyenek, ezek tényleg nagyon csúnya szervezetek. Mi azt 
gondoljuk, hogy ezek elég hasznos javaslatok, bár hozzáteszem, azért 2010 előtt a 
Fidesz szeretett hivatkozni ezekre a szervezetekre, amikor a politikai érdeke úgy 
kívánta. 

A javaslatról szólva pár pontot kiemelnék, amelyek nagyon fontosak. Mi azt 
szeretnénk, ha egy elektronikus vagyonnyilatkozati rendszer lenne, egy teljesen 
elektronikus adatbázis jönne létre, amelyben könnyen lehetne keresni, 
összehasonlítani, az újságírók, akár a képviselők könnyen követhetnék a 
változtatásokat, illetve egy olyan rendszer is lenne az elektronikus rendszerben a 
kitöltők számára, amely kiszűri, vagy csökkenti annak a lehetőségét, hogy valaki 
hibásan töltse ki, elírja a vagyonnyilatkozatát, hasonlók. Én azt gondolom, hogy egy 
ilyen komoly dolognál elvárható, hogy egy ilyen rendszert léptessünk életbe. Lassan 
már egy céget is csak ilyen módszerrel lehet alapítani. Akkor miért ne lenne elvárás ez 
a vagyonnyilatkozatokkal kapcsolatban? Megjelent ez többször. Nagyon fontosnak 
tartjuk, hogy a hozzátartozók nyilatkozata is legyen nyilvános. Több párt ezt megteszi, 
kiteszi a hozzátartozók vagyonnyilatkozatát is. Az a tapasztalatunk, hogy a 
családtagok számlájára írnak több olyan vagyont, amelyet el akarnak rejteni a 
közvélemény elől, és ezt tudná ez kivédeni. 

A javaslatunk egy fontos eleme, hogy a különböző forrásból szerzett 
vagyontárgyak megszerzését ebben a dokumentumban meg kellene magyarázni. 
Tehát tartalmaznia kellene magyarázatot arra vonatkozólag, hogy ki hogyan szerzett 
meg egy bizonyos vagyontárgyat. Itt a legutóbbi vagyonnyilatkozati eljárásban is 
megjelentek olyan vagyontárgyak, amelyeket valaki ajándékba kapott, és nem volt 
teljesen tiszta, hogy hogyan kerültek hozzá. Ezt a jelenlegi vagyonnyilatkozati eljárás 
nem várja el. Ha valaki feltüntet egy új vagyonelemet, akkor az ott benne van, abban 
az esetben kell magyarázatot adni, ha ellene vagyonnyilatkozati eljárást indítanak.  
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Tudom, majd ez is egy indok lesz, hogy olyan szuper ez a vagyonnyilatkozati 
rendszer, hiszen bárkinek bármi problémája van, akkor vagyonnyilatkozati eljárást 
lehet indítani egy képviselő ellen. Igen ám, csak pontosan tudják a fideszes 
képviselők, hogy a Mentelmi bizottság egy paritásos bizottság, amelyben egyik 
oldalnak sincs meg a többsége. Egyébként ezzel így magában nincs is baj, nem is 
lenne baj, de pontosan ezért, ha egy fideszes képviselő ellen, nyilván elsősorban 
kormánypárti képviselők ellen, tehát mindenkori kormánypárti képviselők ellen 
indulna ilyen vagyonnyilatkozati eljárás, azt a kormánypárti elnök első körben, ez a 
szabály, második körben pedig a bizottság megakadályozza. Tehát nem tud 
vagyonnyilatkozati eljárás indulni a képviselők ellen, és ilyenformán nem tudjuk 
ezeket az adatokat, a házastárs nevén lévő vagyont, illetve azt, hogy hogyan szerezték, 
milyen forrásból ezt a vagyont, megismerni. 

A javaslat tartalmazza, hogy a mellékletben szereplő ingatlanok, ingóságok 
azonosítására alkalmas adatot is tartalmazzon a vagyonnyilatkozat, ezek részletes 
adatok, cím, helyrajzi szám, engedélyezési szám és a többi, ezeket viszont csak a 
Mentelmi bizottság és a hatóság láthatná, férhetne hozzá. Ez abból a szempontból 
lenne fontos, hogy ha valóban indul vagyonnyilatkozati eljárás, akkor hatékonyan és 
gyorsan tudna dönteni a Mentelmi bizottság, és egyből hozzáférhetőek lennének azok 
az adatok, amelyek azt segítik, hogy ez az eljárás sikeres legyen. 

A javaslatunk további fontos része, hogy a vagyonnyilatkozatot az adóhatóság 
ellenőrizhetné. Ez egyébként Dániában így van, az ottani adóhatóság automatikusan 
ránéz a képviselők és más tisztségviselők vagyonnyilatkozatára, és megnézi, hogy 
stimmelnek-e a dolgok. Ez Magyarországon nem így van. Igazából nem foglalkozik 
ezzel senki, hogy honnan van ez a bizonyos vagyon, az illető adóbevallásával, a 
leadózott jövedelemmel összefüggésben van-e az a vagyontárgy, amit ő szerzett. A 
vagyonnyilatkozatok ebből a szempontból nem kerülnek a NAV elé. 

A javaslat egy kulcspontja, hogy a Büntető Törvénykönyvbe is beemelné a 
vagyonnyilatkozati eljárással kapcsolatos szabálysértést, tehát aki hamis vagy valótlan 
tartalmú vagyonnyilatkozatot tesz, az a Btk.-val nézne szembe. Ez nyilván azt 
szolgálná, hogy komolyan vegyék a képviselők, illetve a tisztségviselők, az állami 
tisztségviselők a vagyonnyilatkozatot, és legyen következménye annak. 

Még hogyha lett volna is esély, hogy esetleg támogatják a fideszes, 
kormánypárti képviselők ezt a javaslatot, amiért egészen biztosan nem fogják 
támogatni, hogy benne van egy olyan tétel, hogy aki 500 milliónál több forintot 
elnyerő gazdasági társaság tulajdonosa és tisztségviselője, azt is emeljük be a 
vagyonnyilatkozat-tételre kötelezettek körébe. Ez nyilvánvalóan egy nagyon veszélyes 
javaslat. Azt kívánjuk, hogy aki az adófizetők pénzére pályázik, és azt használja a 
különböző közbeszerzések kapcsán, azok is mutassák meg, hogy hogyan gyarapodtak, 
hogyan szerezték a vagyonukat. Nyilvánvalóan ez nagyon komoly visszatartó erő 
lenne a különböző oligarcháknak, úgyhogy ezt biztos, hogy nem lehet támogatni. De 
hogyha ezt kimódosítózzák a kormánypárti képviselők, akkor még mindig egy sokkal 
jobb vagyonnyilatkozati eljárást fogunk kapni, mint amilyen most van. 

Úgyhogy összefoglalva: egy sokkal szigorúbb, következményeiben is szigorúbb, 
sokkal átláthatóbb és az Országgyűlés, a képviselők tekintélyét sokkal inkább biztosító 
vagyonnyilatkozati eljárást javaslunk. A módosító javaslatokra természetesen 
nyitottak vagyunk, de várhatóan ezt is csak vita nélkül le fogjuk szavazni. De bízunk 
abban, hogy egyszer majd lehetőségünk lesz egy szigorúbb vagyonnyilatkozati eljárás 
bevezetésére. Köszönöm szépen. 

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

sem jelentkezik.) Jelentkezőt nem látok, a vitát lezárom. 
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Mivel nem volt hozzászóló, ezért a vitában elhangzottakra nem tudok szót adni 
a képviselő úrnak. 

Határozathozatal 

Kérdezem a bizottság tagjait, támogatják-e a javaslat tárgysorozatba vételét. 
Aki igen? (Szavazás.) Aki nem? (Szavazás.) Aki tartózkodott? (Szavazás.) 
Köszönöm. 

Megállapítom, hogy a bizottság 2 igen szavazattal, 8 nem ellenében, 
tartózkodás nélkül az indítványt nem vette tárgysorozatba. Ezzel ezt a napirendi 
pontot lezárom. 

A nők esélyegyenlőségét szolgáló egyes törvények módosításáról 
szóló T/14159. számú törvényjavaslat  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

Soron következik az eredetileg 11., most 9. napirendi pontunk, a nők 
esélyegyenlőségét szolgáló egyes törvények módosításáról szóló, Gyurcsány Ferenc -
 DK - és képviselőtársai által benyújtott T/14159. számú törvényjavaslat 
tárgysorozatba vételéről való döntés. A benyújtók között szerepel Sebián-Petrovszki 
László képviselőtársunk, és Bősz Anett képviselő asszonyt is látom. (Jelzésre:) 
Képviselő asszony, tessék parancsolni! Mivel több előterjesztő van, akkor az 
előterjesztők képviseletében, képviselő asszony, megadom a szót. Tessék parancsolni! 

Bősz Anett szóbeli kiegészítése 

BŐSZ ANETT (DK) előterjesztő: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelettel 
köszöntöm az Igazságügyi bizottság tagjait. Az önök előtt fekvő írásos anyagból 
megismerhetik a törvényjavaslat tartalmát, és éppen ezért a társadalmi háttérről 
beszélnék egy kicsit. Az alumni-kutatások évek óta azt mutatják, hogy több nő és jobb 
eredménnyel végez felsőoktatási intézményekben, mint férfi, ugyanakkor néhány év 
múlva megfordul az az arány, ami akár a politikai, akár a gazdasági csúcspozíciókban 
a nemek közti egyenlőséget felborítja. 

A Világgazdasági Fórum évenkénti jelentésében Magyarország gyászos helyet 
foglal el abban a tekintetben, hogy a nők politikai és gazdasági életben betöltött 
reprezentációja a vizsgált közel 150 ország utolsó negyedébe sorol bennünket. Néhány 
évvel ezelőtt a nők politikai szerepvállalását tekintve Szaúd-Arábia mögött végeztünk 
egy rangsorban. Ez abból ered, tisztelt képviselőtársaim, hogy hazánkban kevés 
törekvés ért eddig célt a nők jogegyenlőségének eléréséért. Rendkívül aggasztóak 
tehát a magyar nők egyenlő méltósághoz és egyenlő bánásmódhoz való jogának 
sérülései az élet számos területén. 

Az előterjesztés akár figyelemfelhívásként is felfogható, hogy mialatt azt 
tapasztaljuk a munkapiacon, hogy ahol a nők felülreprezentáltak, ott a szakma 
rendkívül sok munkát, érzelmi munkát, terhelést ad, ugyanakkor gyászosan kevés 
jövedelmet, gondoljanak csak a betegápolói, az óvodapedagógusi vagy a kisiskolák 
tanítóinak hivatására. Ugyanakkor, ha azokra a pozíciókra tekintünk, amelyekben a 
jövedelmek csúcsfizetésnek számítanak, ott megfordul az arány, nőket elvétve 
találunk, maximum háttérpozícióban, és nem pusztán azoknál a vállalatoknál, 
amelyekről szól ez a javaslat közvetlenül. Míg az oktatási rendszer bemeneti oldalán 
elsöprő többségben találunk nőket, úgy az egyetemeken a szenátus tagjai között, ahol 
egyébként társadalmi rang és rendkívüli anyagi megbecsültség is jár a tagoknak, ott a 
nők ugyanilyen kicsi arányban találhatók meg, mint a gazdasági csúcspozíciókban 
vagy akár a politikai csúcspozíciókban. 
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A nők hátrányos megkülönböztetésének egyik oka, hogy a munkapiac beárazza 
a gyermekvállalást, és a nők karrierútja ilyen módon már a húszas éveikben megtörik, 
sokan szép lassan elkezdenek kiegyezni azzal, hogy a jogi és társadalmi környezet 
hazánkban nem teszi lehetővé számukra, hogy megfelelő módon össze tudják 
egyeztetni a családot és a karrierjük megtervezését. Azt gondolom egyébként, hogy az 
igazán kemény nők, akik csúcspozícióban vannak, és édesanyaként teszik ezt és 
szolgálják a magyar társadalmat, ők megoldják valahogy magánúton egyébként az 
ellátórendszerek hiányosságait is. De ez egy másik téma, nem szeretném ezzel 
terhelni az Igazságügyi bizottságot.  

Tisztelettel kérem a kormánypárti képviselőtársaimat, hogy amennyiben azzal 
a céllal egyetértenek, hogy nőknek és férfiaknak jár a jogegyenlőség, az egyenlő 
bánásmód, az egyenlő méltóság elve, úgy - ha a javaslatban szereplő leírtakkal nem is 
értenek egyet - segítsenek nekünk tárgysorozatba venni ezt a törvényjavaslatot, és 
vitassuk meg az Országgyűlés előtt, hogy milyen módon kívánnak hozzájárulni 
hazánk minden második polgárának jogegyenlőségéhez és az egyenlő méltóságuk 
érvényesüléséhez. 

Kérem önöket nagy tisztelettel, hogy ne a gyed extrával érveljenek, mert ez 
maximum anyagi, de társadalmi és jogi választ nem ad a fennálló kihívásokra. Kérem 
önöket nagy tisztelettel, arra adjanak választ, miért van az, hogy az egyetem 
elvégzésekor a lányok még átlagosan sokkal jobban teljesítenek a fiúknál, és aztán 
belőlük olyan nők lesznek, akik a munkapiacon hátrányosan vannak 
megkülönböztetve. Én magam vallom egyébként, hogy egy országban, ahol 
megvalósul az esélyegyenlőség és a jogegyenlőség, ott nincs szükségünk kvóták 
bevezetésére. 

Ugyanakkor azt is gondolom, hogy ez a törvényjavaslat - és ebben áll a 
figyelemfelhívás egyik legfontosabb pontja - azt célozza, hogy most itt állunk rengeteg 
sok nővel, akik ugyan megdolgoztak azért, hogy ott lehessen, ahol, de nincsenek. Azt 
gondolom, azonnali segítségnyújtásra van szükség és arra, hogy most ne 
szépségtapaszokkal lássuk el a magyar munkapiacot, hanem becsüljük meg azoknak a 
nőknek a munkáját, akik rendkívül sokat tettek azért, hogy akár az oktatási 
rendszerben, akár a munkapiacon az előremenetelük biztosított legyen, ne 
tartóztassuk fel őket, hanem segítsük. Köszönöm, hogy meghallgattak. 

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

hozzászólni. (Jelzésre:) Sebián-Petrovszki László képviselőtársunké a szó. Tessék 
parancsolni! 

Hozzászólások 

SEBIÁN-PETROVSZKI LÁSZLÓ (DK): Köszönöm szépen, elnök úr. 
Képviselőtársaim és társelőterjesztő-társam elmondta a helyzetet, ami indokolta ezt a 
javaslatot. Egészen pontosan ez a helyzet évek óta, vagy lehet, hogy évtizede fennáll. 
Ezt a konkrét javaslatot is a DK képviselői, azt hiszem, harmadjára vagy negyedjére 
nyújtották most be, és reménykedünk abban, hogy tárgysorozatba vételre kerül ma, 
különös tekintettel a közelgő nők napja miatt is. Én egy momentumot emelnék ki, és 
egy vitatémát tisztáznék. Gyakran felmerül ennek a témának a kapcsán, hogy vajon a 
kvóta, bármilyen értelemben a kvóta segíti-e egy ügy megoldását, vagy éppen elleplezi 
a problémát. Ebben én nagyon határozottan érvelnék amellett, hogy célzottan, 
bizonyos konkrét társadalmi kérdésekben a kvóta pozitív, előremutató, segíti a 
helyzet változását. Tudnánk nemzetközi példákat is hozni, és egyébként az 
előterjesztés általános indoklásában vannak is erre példák, vagy vannak is 
felsorolásszintű említések. Igenis azt gondolom, hogy ha nem teszünk ebben egy nagy 
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lépést - magyarán miről is szól a javaslat, hogy konkrétan igazgatótanácsban, 
felügyelőbizottságban legyen kvóta arra, hogy hány nőnek kell részt vennie, hány 
nőnek kell minimum azt a pozíciót betöltenie -, ha nem tesszük meg ezt, és nem 
teszünk egyfajta kemény gesztust és határozott lépést abban az irányban, hogy 
elinduljon a változás, akkor az a változás borzasztóan lassan fog megtörténni, 
elhúzzuk. A javaslatban az szerepel, hogy 40 év múlva fogjuk elérni azt, hogy a nők és 
a férfiak azonos módon kezelődjenek. Ez egyébként nemzetközi mindenféle 
felmérések, tendenciák kivetítéséből jött nekünk össze, de most nem is az a lényeg, 
hogy ez 30 vagy 40 év, hanem az, hogy további évtizedek fognak eltelni úgy, hogy az 
egyébként előbb ecsetelt módon férfiakéhoz hasonló képzettségű, tehetségű, 
tapasztaltságú, szakmailag kvalifikált hölgyek és nők nem fognak nekik megfelelő 
pozíciókat megkapni, sokkal kevésbé kapják meg, és ha megkapják, akkor is 
alacsonyabb fizetéssel. Ez igenis komoly probléma, aktuális probléma, és ezért 
terjesztettük be ezt a javaslatot, mondom, immár harmadjára vagy negyedjére, és 
ezért kérjük ismételten, hogy vegyük tárgysorozatba, és beszéljünk erről a parlament 
nyilvánossága előtt. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönjük. Vigh László képviselőtársunké a szó. Tessék parancsolni! 

 
VIGH LÁSZLÓ (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Azt gondolom, jogos a 

felvetés a DK-s képviselő úr részéről is, hogy azonos teljesítményért azonos bért 
kapjanak a hölgyek, ezzel nem is tudunk vitatkozni. Azt gondolom, az is alapvető a 
Fidesz-KDNP-ben, hogy meg kell becsülni mindazokat, akik teljesítményt tesznek le 
az asztalra. Példaként hozom az Országgyűlést, nem hiszem, hogy a hölgyek kevesebb 
pénzt kapnának. Ugyanúgy el tudom mondani ezt az oktatásban és az egészségügyben 
is, éppen az egészségügyben van egy nagymértékű bérfejlesztés. (Dr. Bajkai István 
elhagyja a termet.) 

Ami a tiszteletünket jelzi a hölgyek felé, az például az, hogy szeretnénk, ha 40 
év után - és ezen nem szeretnénk változtatni - a hölgyek elmehetnének nyugdíjba. 
Szeretnénk a négygyermekes anyukáknak adómentességet, és még sorolhatnám, sok-
sok olyan döntést hoztunk meg, amely jelzi irányunkból a hölgyek iránti tiszteletet. 
Hogy a versenyszférában - mert most többször is erre céloztak - egy nagyon érdekes 
álláspont van, az, hogy netalántán kevesebb vezető kerül be a hölgyek közül, 
netalántán valamiért kevesebb bért kapnak, én is azt gondolom, ez jogtalan, de ezt a 
versenyszféra teszi. Az állami szféra és mi, úgy gondolom, nem kívánunk, és nem is 
szeretnénk különbséget tenni hölgyek és férfiak között. Ha valaki teljesítményt tesz le 
az asztalra, ugyanannyi jövedelem megillet egy hölgyet, mint egy férfit, úgyhogy 
ebben nincs vitánk. Köszönöm a figyelmet. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. További felszólalót nem látok. A vitát lezárom. 

Kérdezem az előterjesztőt, hogy kíván-e válaszolni a vitában elhangzottakra. 
(Jelzésre:) Tessék parancsolni, öné a szó. 

Bősz Anett reflexiói 

BŐSZ ANETT (DK) előterjesztő: Köszönöm, elnök úr. Bár látom azt, hogy a 
kormány és az ellenzék másként tekint a nemek közti egyenlőségre, de nagyra 
értékelem azt, hogy Vigh László képviselőtársam egyetértőleg szólt hozzá a vitához. 
Azt gondolom, alapvetően az emberképünk más, és a társadalomról alkotott képünk 
más. Ebből ered az, hogy ön a nők iránti tiszteletként sorolta az ön által említett 
példákat. Ugyanakkor ez a javaslat vonatkozik az állami vállalatokra is. Azt 
gondolom, például tudnánk egy olyan kompromisszumot találni, ha az önök állítása 
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az, hogy a versenyszférára nem tudunk törvényt alkotni, ha az igazságtalanságok 
fennállnak. Megjegyzem, ha az ellátórendszerek megfelelő rugalmassága például az 
édesanyák bérmunkapiacra való dinamikus visszailleszkedését lehetővé tenné, akkor 
azt gondolom, többeket találnánk kulcspozícióban és magasabb pozícióban. Jelen 
pillanatban a jogegyenlőség olyan szinten sérül, amely az Egyenlő Bánásmód Hatóság 
elé kerülő ügyekben számos ponton bizonyítja, hogy az anyukáknak igazuk volt 
abban, hogy amikor szülés után visszatérni igyekeztek, akkor egy sokkal rosszabb 
fizetéssel és egy sokkal rosszabb pozícióval látták el őket, bár nem bocsátották el, ami 
a rendszerváltást követő néhány évben még megtörtént. Az egy sokkal rosszabb 
helyzet volt, de azt gondolom, hogy 30 évvel később máshol kell tartani. Ilyen 
értelemben tényleg értékelem képviselő úr pozitív hozzáállását. 

Szerintem ez egy kompromisszum lehet, hogy első lépésként az állami 
vállalatokra terjesszük ki ezt, és azt követően majd megnézzük. Mondom még egyszer, 
a jogegyenlőség érvényesüléséért egy intézményrendszert kell működtetni. Ez a 
mindenkori hatalomnak egy nagy felelőssége, hogy olyan hatóságok működjenek, 
hogy ha valakit jogsérelem ér a munkapiacon, ott közbelépjenek. Tényleg a Népjóléti 
bizottságra tartozik, tehát nem terhelem önöket azzal, hogy a bölcsődei férőhelyek 
elégtelenségéből eredően hány magánmegoldás születik azoknak a nőknek az 
esetében, akik magas pozícióban dolgoznak, és nemcsak az állami szférán belül, mert 
az állami szférán belül vitán felül áll, és természetes, hogy az Országgyűlés, illetve az 
egyes oktatási intézmények nem tudnak különbséget tenni. 

Ugyanakkor azt látjuk, és azért említettem azt a példát, hogy amikor az 
oktatási rendszer bemeneti oldalát nézzük, akkor az óvodapedagógusok, akiknek 
rendkívül szerény a fizetésük, elsöprő többségben nők, amikor az oktatási rendszer 
kimeneti oldalát nézem, akkor viszont az egyetemi vezetői szférában megtörténik 
ugyanaz, ami a versenyszférában. Meglehet, hogy erről is kell egy társadalmi vitát 
kezdeményezni, de én még egyszer mondom, örülök a nyitottságnak, és nem 
szeretném rabolni az idejüket. Köszönöm. 

Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönjük. Kérdezem a bizottság tagjait, támogatják-e a javaslat 
tárgysorozatba vételét. Aki igen? (Szavazás.) Aki nem? (Szavazás.) Aki tartózkodott? 
(Szavazás.) Köszönöm. 

Megállapítom, hogy a bizottság 3 igen szavazattal, 5 nem ellenében és 2 
tartózkodás mellett az indítványt nem vette tárgysorozatba. Ezzel ezt a napirendi 
pontot lezárom. Köszönjük szépen, képviselő asszony. 

A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 
módosításáról szóló T/14257. számú törvényjavaslat  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

Soron következik az eredetileg 12. napirendi pontunk, most 10. napirendi 
pontunk, a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény módosításáról szóló, 
Vadai Ágnes - DK - és képviselőtársai által benyújtott T/14257. számú törvényjavaslat 
tárgysorozatba vételéről való döntés. A benyújtók között szerepel Sebián-Petrovszki 
László képviselőtársunk. (Jelzésre:) Tessék parancsolni, öné a szó! 

Sebián-Petrovszki László szóbeli kiegészítése 

SEBIÁN-PETROVSZKI LÁSZLÓ (DK) előterjesztő: Köszönöm szépen, elnök 
úr. Csak röviden, hogy miről is szól ez a javaslat. Az elmúlt időszakban, a tavalyi 
évben egy csomó szomorú dolog történt ebben az országban, de az egyik az az, hogy 
megszaporodtak azok az esetek, amikor arról szóltak a hírek, és utána mindenféle 
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bizonyíték is előkerült, fiatalkorú vagy kiskorú gyermekek elleni szexuális tartamú 
magatartások derültek ki, és ami a nagy probléma, hogy kiderült, hogy ez egyáltalán 
nem volt titok egy bizonyos közösségben, ez egyáltalán nem volt rejtett, hanem tudtak 
erről jó néhányan, csak valamiért ezt nem jelentették, valamiért nem fordultak a 
hatóságok felé.  

Mi azt gondoljuk, hogy maga a dolog egyébként szabályozva van a Btk.-ban, 
tehát egyébként kellett volna nekik ezt jelenteni, tehát ilyenkor, azt gondoljuk, hogy 
minden állampolgártól az a felelős magatartás és az az elvárható, hogy ezt jelentsék és 
hogy lépjenek, bárkinek ilyenről van tudomása. De a mi javaslatunk azt a célt 
szolgálja, hogy a Btk.-ba kerüljön be egy olyan módosítás, ami nevesíti azt a 
bűncselekményt, hogy ha valaki az ilyen típusú, tehát fiatalkorúak vagy kiskorúak 
elleni szexuális bűncselekmény feljelentését elmulasztja, ez legyen egy külön 
tényállás, kapjon külön büntetési tételt. Ezzel is hangsúlyozzuk azt, hogy ezek ellen az 
esetek ellen úgy tudunk igazán küzdeni, hogyha mindenki, akinek akármilyen 
információja van erről, az igenis megteszi a lépést, és bejelentést tesz akkor, hogyha 
ilyen információval rendelkezik. A javaslat ezt a célt szolgálja, és ehhez kérem a 
támogatásukat. Köszönöm szépen. 

Hozzászólások 

ELNÖK: Köszönjük. Kérdezem a bizottság tagjait, ki kíván hozzászólni. 
(Jelzésre:) Igen, Czunyiné Bertalan Judit alelnök asszonyé a szó, tessék parancsolni! 

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

a szót, elnök úr. Egy nagyon rövid gondolat képviselőtársamnak, nem opponálva vagy 
nem kiegészítve az általa elmondottakat. Azt gondolom, hogy a benyújtott javaslat a 
frakció és a kormányzat számára is fontos téma, foglalkozunk vele. Készül egy átfogó 
jogalkotási folyamat, amelyben ez a kérdés fókuszban van, tehát nem elmenekülés 
előle, nem napirendi távoltartás. Én azt kérem öntől, hogy nyújtsák be ahhoz az 
egységes, komplex javaslathoz ezt a kezdeményezésüket, mert azt gondolom, hogy a 
közeljövőben erre sor fog kerülni. Köszönöm szépen, és az együttműködését is.  

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

felszólalni. (Senki sem jelentkezik.) Jelentkezőt nem látok, a vitát lezárom. Kérdezem 
az előterjesztőt, kíván-e válaszolni a vitában elhangzottakra. (Jelzésre:) Igen, tessék 
parancsolni! 

Sebián-Petrovszki László reflexiói 

SEBIÁN-PETROVSZKI LÁSZLÓ (DK) előterjesztő: Kettő mondatot. A 
képviselő asszonynak köszönöm a konstruktív hozzáállását. Azt gondolom, hogy 
ebben az ügyben tudunk együttműködni, és a közös cél érdekében azt a fajta munkát 
el tudjuk végezni közösen, amit ön is említett, és ami egybevág azzal, ami a mi 
szándékunk is. Köszönöm szépen. 

Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönjük. Kérdezem a bizottság tagjait, támogatják-e a javaslat 
tárgysorozatba vételét. Aki igen? (Szavazás.) Aki nem? (Szavazás.) Aki tartózkodott? 
(Szavazás.) Köszönöm. 

Megállapítom, hogy a bizottság 2 igen szavazattal, nem szavazat nélkül és 7 
tartózkodás mellett az indítványt nem vette tárgysorozatba. Ezzel ezt a napirendi 
pontot lezárom. 
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Az Isztambuli Egyezményhez való halaszthatatlan csatlakozásról 
szóló H/9446. számú határozati javaslat  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

Soron következik az eredetileg 13., most 11. napirendi pontunk, az Isztambuli 
Egyezményhez való halaszthatatlan csatlakozásról szóló, Tóth Bertalan - MSZP - és 
képviselőtársai által benyújtott H/9446. számú határozati javaslat tárgysorozatba 
vételéről való döntés. Az előterjesztők közül nem látok senkit a teremben… (Sebián-
Petrovszki László jelzésére:) Bocsánat, képviselő asszony! Ne haragudjon! Tessék 
parancsolni! Valóban! Ismételten tisztelettel köszöntöm Bősz Anett képviselő 
asszonyt, és egyúttal megadom a szót, hogy javaslatukat szóban is indokolhassa. 
Tessék parancsolni, öné a szó! És még egyszer elnézést! 

Bősz Anett szóbeli kiegészítése 

BŐSZ ANETT (DK) előterjesztő: Köszönöm a szót, elnök úr. Ne kérjen 
elnézést, nem történt semmi! Köszönöm. Még egyszer tisztelettel köszöntöm önöket a 
mai napon. Az Isztambuli Egyezmény ratifikációjáért nemcsak a magyarok vívják a 
harcukat, hanem olyan társadalmak tagjai, akik azt gondolják, hogy a nők elleni 
erőszak visszaszorítása, illetve a nők esélyegyenlősége fontos annyira, hogy ne csak 
aláírjuk ezt az egyezményt, hanem ratifikáljuk is.  

Ez azt jelentené egyébként hazánkra nézve, és azt gondolom, hogy elsősorban 
ebben van vitánk és nem pedig abban, amit a kormánypárti képviselőtársak rendre 
fölhoznak az Isztambuli Egyezmény ratifikációja kapcsán, hogy a genderkérdésekben 
nincsen egyetértés, hiszen a genderkérdések adott esetben kihagyhatók. Egy részleges 
ratifikációt is el tudnánk már fogadni, nemcsak azért, mert bízunk abban, hogy 
kormányváltás lesz, és akkor a következő kormány majd ratifikálja az önök által nem 
ratifikálni kívánt részeket, hanem azt is gondolom, hogy egészen egyszerűen 
hazánkban, amiről a mai napon szó esett már, a nők elleni erőszak visszaszorításáért 
nem történt meg az az intézményi, illetve jogi környezeti átalakítás, amiben 
hatékonyan föl tudnánk lépni az erőszaktevőkkel szemben. 

Azt sem vitatom, amivel önök érvelnek, hogy bizony gyermekek, illetve ritka 
esetben, de férfiak is tudnak családon belüli erőszak áldozataivá válni, azonban 
elsöprő többségben nők az áldozatok. Amikor nők az elkövetők, akkor ez már egy 
reakciós cselekmény, vagyis hosszú évek bántalmazása eredményezi azt, hogy abban a 
pillanatban a nő dönt úgy, hogy elég volt. Nem elégséges a védett házak száma, a 
férőhelyek, és nem elégséges az a jogi környezet sem, ami megteremti azt, hogy az 
erőszaktevő bizony sok esetben a családdal marad. 

Én azt gondolom, hogy elsősorban, amikor az Isztambuli Egyezmény 
ratifikációjáról beszélünk, és arról beszélünk, hogy hazánknak ezt a lépést meg kell 
tennie, akkor alapvetően ezekről a kérdésekről beszélünk. Mindenben, amiben 
politikai vitánk van, azt gondolom, hogy önök dönthetnének úgy, nem túl elegánsan, 
hogy ezt kihagyják a ratifikálni kívánt paragrafusok közül. Köszönöm, hogy 
meghallgattak. 

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

sem jelentkezik.) Jelentkezőt nem látok, a vitát lezárom. 
Mivel nem volt vita, ezért a vitában elhangzottakra válaszra nem tudok szót 

adni a képviselő asszonynak. (Bősz Anett: Köszönöm szépen.)  
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Határozathozatal 

Kérdezem a bizottság tagjait, támogatják-e a javaslat tárgysorozatba vételét. 
Aki igen? (Szavazás.) Aki nem? (Szavazás.) Aki tartózkodott? (Szavazás.) 
Köszönöm. 

Megállapítom, hogy a bizottság 3 igen szavazattal, 7 nem ellenében és 
tartózkodás nélkül az indítványt nem vette tárgysorozatba. Ezzel ezt a napirendi 
pontot lezárom. 

A koronavírus elleni védekezés érdekében a veszélyhelyzetben 
bevezetett rendkívüli intézkedések megerősítéséről és hatályának 
meghosszabbításáról szóló T/9822. számú törvényjavaslat  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

Soron következik az eredetileg 14., most 12. napirendi pontunk, a koronavírus 
elleni védekezés érdekében a veszélyhelyzetben bevezetett rendkívüli intézkedések 
megerősítéséről és hatályának meghosszabbításáról szóló, Tóth Bertalan - MSZP - és 
képviselőtársai által benyújtott T/9822. számú törvényjavaslat tárgysorozatba 
vételéről való döntés. A benyújtók között Varga László képviselőtársunk szerepel. 
Képviselőtársunk, megadom a szót. Tessék, parancsoljon, hogyha kívánja indokolni is 
a javaslatukat! 

Dr. Varga László szóbeli kiegészítője 

DR. VARGA LÁSZLÓ (MSZP) előterjesztő: Köszönöm a szót, elnök úr. Furcsa 
előterjesztői felvezetőm lesz, egy picit összefüggésbe hoznám ezt az előterjesztést a 15. 
napirendi ponttal, és némileg ügyrendi javaslatként is értelmezhető lesz az 
előterjesztésem. Ezt előrebocsátanám, ez lehet, hogy formabontó. 

Ennek a következő az oka. Mind a két előterjesztés - de akkor elsőként a 14-
esről beszélnék - a tavaszi veszélyhelyzettel van összefüggésben, a tavasszal elrendelt 
veszélyhelyzettel van összefüggésben, az első előterjesztés eredetileg a kormány által 
elrendelt veszélyhelyzet Országgyűlés által való meghosszabbításával. Emlékszünk 
arra a közéleti vitára, amely arról szólt, hogy határozott időre rendeljen el az 
Országgyűlés veszélyhelyzetet, vagy határozatlan időre. Az MSZP frakciója akkor azt 
mondta, hogy ha egy határozott időre kerül elrendelésre a veszélyhelyzet, akkor azt 
tudja támogatni. Akkor az Országgyűlés többsége, több mint kétharmada úgy döntött, 
a kormánypárti többség, hogy határozatlan időre rendeli el ezt a veszélyhelyzetet. 
Tulajdonképpen ez a javaslat ennek kapcsán került szimbolikusan benyújtásra a 
frakciónk által, minden képviselőnk által aláírtan, és egy konkrét időpontot nevez 
meg ennek kapcsán. 

A másik javaslat tulajdonképpen a veszélyhelyzet megszűntével kapcsolatos, a 
tavaszi veszélyhelyzet megszűntével kapcsolatos, szintén konkrét időpontokat 
tartalmaz. Akkor úgy ítéltük meg, hogy a rendkívüli helyzet, a rendkívül jogrend 
fenntartására további szükség nincsen. Nyilván ez a két javaslat azért került most ide, 
merthogy a Házbizottságban és egyáltalán a politikai életben sincs meg az a kellő 
konszenzus, hogy tisztázható lett volna, hogy mely javaslatok megtárgyalására van 
szükség, melyekre nincsen. Meg lehet találni biztosan, elnök úr meg tudja mondani 
azt a házszabályi rendelkezést, amely alapján rendben van, hogy majd’ egy évvel 
később tárgyalunk meg ilyen súlyú javaslatokat, mégis egyfajta kritika közéletünk 
állapotáról és a működésünkről, azt gondolom, hogy ez most kerül ilyen módon 
megtárgyalásra, merthogy anakronisztikus mind a két javaslat ebben a formában. 
Ezért azzal zárnám formabontó módon az előterjesztői felvezetésemet, hogy ha 
egyedüli előterjesztőként - több képviselőtársammal együtt nyújtottuk be, tehát a 
frakciónk ilyen értelemben írásban előre semmit nem jelzett - tudok így nyilatkozni 
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ezúttal, hogy ennek a megtárgyalását nem látom szükségesnek ma, illetve a következő 
napirendét sem, akkor erre teszek egy ügyrendi javaslatot, szerintem tisztább ez így 
most. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Ha pontosan értem képviselő úr nyilatkozatát, akkor benyújtóként 

visszavonja a most tárgyalandó napirendi javaslatot, és a következő napirendi 
javaslatot is, tehát a T/9822. törvényjavaslat tárgysorozatba vételéről való döntést és 
a T/10606. számú törvényjavaslat tárgysorozatba vételéről való döntést. 

 
DR. VARGA LÁSZLÓ (MSZP) előterjesztő: Egyszerűbb, ha igen, és a további 

sorsa a későbbiekben dől el. 
 
ELNÖK: Világos, de akkor ezek visszavonásra kerültek. 
 
DR. VARGA LÁSZLÓ (MSZP) előterjesztő: Az újabb tárgyalásig. 
 
ELNÖK: Világos! 
 
DR. VARGA LÁSZLÓ (MSZP) előterjesztő: A mai ülésen nem tudom 

visszavonni, mert többen írták alá. A felvezetőm után azt szeretném jelezni 
előterjesztőként, hogy azt javaslom, hogy ne tárgyaljuk a mai bizottsági ülésen ezt a 
két javaslatot. Azt hiszem, így pontos. 

 
ELNÖK: Az a baj, képviselő úr, hogy két dolgot lehet csinálni: vagy kérjük a 

halasztását, vagy pedig visszavonásra kerül. Ha halasztást kérünk, azt az ülés 
megkezdése előtt legalább egy órával hamarabb meg kell tenni, tehát arra most nincs 
lehetőség. Ha azt akarja képviselő úr, hogy ne szavazzunk ebben a témában, akkor ön 
visszavonhatja ezt. 

 
DR. VARGA LÁSZLÓ (MSZP) előterjesztő: Rendben, világos számomra, akkor 

ezt nem teszem. Azt jelezném, hogy nyilván a tárgysorozatba vételt támogató 
szavazatom szimbolikus, és a tavaszi politikai helyzetnek szól. 

A másik előterjesztésnél így önállóan és előterjesztőként nem kívánok szólni. 
Azt szeretném mondani, hogy egyébként jogtechnikai megoldás nyilván van arra, 
hogy a Ház előtt ezekből értelmes és használható javaslatokat csináljunk, ha a 
tárgysorozatba vételt támogatja a bizottság mindkét esetben. Azért mondtam el egy 
kicsit hosszasan a két előterjesztés kapcsán ezeket az információkat, hogy értsék 
képviselőtársaim, a 2020 tavaszán elrendelt veszélyhelyzettel van összefüggésben 
mind a két javaslat. Köszönöm szépen. 

Határozathozatal 

ELNÖK: Mi is köszönjük. Kérdezem képviselőtársaimat, hogy ki kíván 
hozzászólni. (Nincs jelentkező.) Jelentkezőt nem látok. A vitát lezárom. 

Kérdezem a bizottság tagjait, hogy támogatják-e a javaslat tárgysorozatba 
vételét. Ki támogatja? (Szavazás.) Ki nem támogatja? (Szavazás.) Ki tartózkodik? 
(Szavazás.) Köszönöm. 

Megállapítom, hogy a bizottság 1 igen szavazattal, 7 nem ellenében, 1 
tartózkodás mellett az indítványt nem vette tárgysorozatba. Ezzel ezt a napirendi 
pontot lezárom. 
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A rendeleti kormányzás megszüntetése érdekében szükséges 
intézkedésekről szóló T/10606. számú törvényjavaslat  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

Soron következik az eredetileg 15. napirendi pontunk, most a 13. napirendi 
pontunk, a rendeleti kormányzás megszüntetése érdekében szükséges 
intézkedésekről szóló, Tóth Bertalan - MSZP -  és képviselőtársai által benyújtott 
T/10606. számú törvényjavaslat tárgysorozatba vételéről való döntés. Varga László 
képviselőtársunk az előző napirendi pont kapcsán elmondta véleményét. Ezt 
fenntartja ezzel kapcsolatban. Kérdezem a bizottság tagjait, hogy kíván-e bárki 
felszólalni. (Nincs jelentkező.) Jelentkezőt nem látok. 

Határozathozatal 

Kérdezem a bizottság tagjait, hogy támogatják-e a javaslat tárgysorozatba 
vételét. Ki támogatja? (Szavazás.) Ki nem támogatja? (Szavazás.) Ki tartózkodik? 
(Szavazás.) Köszönöm. 

Megállapítom, hogy a bizottság 1 igen szavazattal, 7 nem ellenében, 2 
tartózkodás mellett az indítványt nem vette tárgysorozatba. Ezzel ezt a napirendi 
pontot lezárom. 

A gazdasági válság kezelését ellenőrző vizsgálóbizottság 
létrehozásáról szóló H/14655. számú határozati javaslat  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

Soron következik az eredetileg 16. napirendi pontunk, most a 14. napirendi 
pontunk, a gazdasági válság kezelését ellenőrző vizsgálóbizottság létrehozásáról szóló, 
Tóth Bertalan - MSZP - és képviselőtársai által benyújtott H/14650. számú határozati 
javaslat tárgysorozatba vételéről való döntés. Az előterjesztők között szerepel Varga 
László, Gyüre Csaba alelnök úr és Sebián-Petrovszki László képviselő úr. Kérdezem, 
hogy az előterjesztő képviseletében ki szeretne nyilatkozni. (Jelzésre:) Varga László 
képviselő úr, tessék parancsolni, öné a szó. 

Dr. Varga László szóbeli kiegészítése 

DR. VARGA LÁSZLÓ (MSZP) előterjesztő: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt 
Bizottság! Ez a javaslat, és egyébként az ezt követő kettő is, mind olyan 
tárgysorozatba vétel és olyan határozati javaslat, amely vizsgálóbizottság felállításáról 
szól. Ez a konkrét javaslat a gazdasági válság kezelését ellenőrizné. Mind a három 
javaslatot minden ellenzéki, pontosabban a hatpárti együttműködésben résztvevő 
összes ellenzéki képviselő aláírta. Én ezt példaértékűnek tartom, hadd mondjam el, 
mindegyik javaslat kapcsán. 

A gazdasági válság léte vitathatatlan. Ez egy nagyon sajnálatos esemény 
országunk életében. Ezt sem a kormányoldal, sem az ellenzék nem vitatja, sőt objektív 
számok szólnak erről, mind az államháztartás hiányát tekintve, mind az államadósság 
mértékét tekintve, mind a munkaerőpiaci folyamatokat tekintve ez eléggé egyértelmű. 
Az élet számtalan területén, különös tekintettel a válság által leginkább sújtott 
ágazatokban, gondolok itt a turizmusra, a vendéglátásra, de nagyon sok egyéb 
szektorra is, láthatók azok a válságjelek, amelyek komplett cégek, komplett ágazatok 
ellehetetlenülésével járnak, fenyegetnek. Itt most a harmadik hullámban vagyunk 
már, és egyre rosszabb a helyzet, talán befelé megyünk ebbe a rossz helyzetbe. 
Nagyon fontos volna, azt gondoljuk, az elmúlt idestova egy év gazdasági válság 
kezelésének is a tanulságait levonni, különös tekintettel arra, hogy úgy látjuk, ebben a 
kormányoldalon vagy kormányhoz közeli szakértői oldalon sem volt teljes körű a 
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konszenzus, utalnék itt a jegybankelnök és a pénzügyminiszter folyamatos, 
nyilvánosság előtt zajló egyet nem értésére vagy vitáira. 

Szerintünk helye van egy ilyen vizsgálóbizottságnak, műfajilag is, azt 
gondolom, hogy megfelelő, hiszen megfelelő módon képviseltetve lehetnek itt a 
kormánypárti frakciók, az ellenzéki frakciók is, és talán, mivel a helyzet végét még 
egész pontosan nem látjuk, ezért az elmúlt egy évről való tanulságok levonása 
mindannyiunk és az egész ország érdekében közelebb vihet minket ahhoz, hogy minél 
hamarabb kikerüljünk ebből a gazdasági válságból. A többi vizsgálóbizottság nyilván 
a válság egyéb szegmenseivel, egészségügyi és társadalmi hatásaival foglalkozik majd. 
Köszönöm, elnök úr. Kérem, hogy támogassák a tárgysorozatba vételt. 

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

(Senki sem jelentkezik.) Jelentkezőt nem látok. A vitát lezárom. Vita híján nem tudom 
az előterjesztő úrnak megadni a szót, hogy a vitában elhangzottakra válaszoljon. 

Határozathozatal 

Kérdezem a bizottság tagjait, támogatják-e a javaslat tárgysorozatba vételét. 
Kérem, szavazzanak! Aki igen? (Szavazás.) Aki nem? (Szavazás.) Aki tartózkodott? 
(Szavazás.) Köszönöm. Megállapítom, hogy a bizottság 3 igen szavazattal, 7 nem 
ellenében, tartózkodás nélkül az indítványt nem vette tárgysorozatba. Ezzel ezt a 
napirendi pontot lezárom. 

Az Európai Gyógyszerügynökség által nem engedélyezett kínai 
koronavírus vakcina beszerzésével és engedélyezésével kapcsolatos 
kormányzati tevékenységet feltáró vizsgálóbizottság létrehozásáról 
szóló H/14723. számú határozati javaslat  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

Soron következik az eredetileg 17., most 15. napirendi pontunk, az Európai 
Gyógyszerügynökség által nem engedélyezett kínai koronavírus vakcina beszerzésével 
és engedélyezésével kapcsolatos kormányzati tevékenységet feltáró vizsgálóbizottság 
létrehozásáról szóló, Tóth Bertalan - MSZP - és képviselőtársai által benyújtott 
H/14723. számú határozati javaslat tárgysorozatba vételéről való döntés. A benyújtók 
között ott található ismét Sebián-Petrovszki László képviselő úr, Gyüre Csaba alelnök 
úr és Varga László képviselő úr. Kérdezem, hogy ki szeretné előterjeszteni. (Jelzésre:) 
Igen, Sebián-Petrovszki László képviselő úré a szó. Tessék parancsolni! 

Sebián-Petrovszki László szóbeli kiegészítése 

SEBIÁN-PETROVSZKI LÁSZLÓ (DK) előterjesztő: Köszönöm szépen, elnök 
úr. Mi indokolja azt, hogy egy ilyen vizsgálóbizottságra is javaslatot tesz a közös 
hatpárti ellenzék? - ahogy az előbb képviselőtársam nagyon helyesen felhívta erre a 
figyelmünket. Mindannyian látjuk azt, benne élünk ebben a folyamatban, hogy a kínai 
vakcina kapcsán számos kérdés merül fel - amennyire lehet, igyekszem objektíven 
fogalmazni -, annak a behozatala, engedélyezése, használata, hasznossága kapcsán. 
Miközben mindannyiunk érdeke az lenne, hogy minél több embert oltsanak be vagy 
minél több ember beoltható legyen, nem mehetünk el amellett, hogy ezt olyan 
vakcinával tegyük meg vagy tegye meg a magyar kormány, amelyik ellenőrzött, 
amelyik rendben van, amelyiknek nincsen egészségkárosító hatása satöbbi.  

Azonban számos sajtóhír szól arról - és megint mondom, igyekszem az 
objektivitás talaján maradni -, hogy vannak kétségek, nemzetközi szinten is, a kínai 
vakcina kapcsán. Tudjuk, hogy a tesztelésnek a harmadik szakaszát a kínai gyártó 
nem végezte el, tudjuk, hogy nem nyújtott be az Unióhoz semmilyen dokumentációt, 
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tehát tulajdonképpen egy olyanfajta uniós engedélyeztetési eljárása ennek a 
vakcinának nem is indult el, amilyen a Pfizernek vagy a Modernának, vagy az Astra-
Zenecának vagy még sorolhatnánk, amelyiknek igen, és amelyiknek a vége az is lett, 
hogy ezeket engedélyezte az Unió megfelelő szerve. Nem tudjuk azt, hogy 
Magyarország a kínai vakcinát milyen módon szerzi be, cégek közvetítik-e esetleg 
vagy közvetlenül állam-állam vagy kormány-kormány közötti kapcsolatok alapján 
hozzák ezt be.  

Nem tudjuk, nem ismerjük a szerződéseket, az összegeket. Azt, hogy mennyibe 
kerül manapság egy vakcina, azt nem Magyarországról tudjuk, hanem nemzetközi 
szinten megjelenő és kutatható szerződésekből, tehát más szerződésekből próbálunk 
következtetni, hogy valójában mennyibe kerül egy adag kínai vakcina, illetve nyugati 
vakcina. Úgy tudjuk, ezek az adatok azt mutatják, hogy az olcsóbb nyugati 31 dollár, 
és 62 dollárba kerül egy adag kínai oltóanyag. Szóval számos kérdés merül fel ennek 
kapcsán. Csak a legutóbbi pár napnak a történését hadd rakjam még ide, hogy 
bizonyíték van arra, hogy Magyarország nem rendelte meg az Uniótól azt a 
kontingenst, amit megrendelhetett volna a Modernából, de tegnap már kiderült, hogy 
a Pfizerből sem.  

Szóval a lényeg az, hogy van egy csomó kérdés ennek kapcsán, és azt 
gondolom, hogy egy vizsgálóbizottságnak mi más lehetne a feladata, mint hogy 
vizsgálódjon, és megvizsgálja azokat a dolgokat, amik ezen a téren történtek. Valóban 
az a helyzet, hogy ötvenvalahány képviselőtársammal együtt az ellenzék azt 
kezdeményezi, hogy legyen ebben egy vizsgálóbizottság, nézzük meg hivatalos 
formában, hogy mi történt, és mi leszünk a legboldogabbak, hogyha minden rendben 
van és minden normális, ha pedig nem, akkor igenis legyen ennek felelőse 
természetesen és legyen következménye, mert azt gondoljuk, hogy nem maradhat 
következmények nélkül semmi. Ezért javasoljuk ennek a vizsgálóbizottságnak a 
felállítását, és ezért kérem a javaslat támogatását. Köszönöm szépen.  

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

asszony először. Tessék parancsolni!  

Hozzászólások 

CZUNYINÉ DR. BERTALAN JUDIT (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm 
a szót, elnök úr. Csak egy kiegészítés: értem én képviselőtársamnak és a vele együtt 
határozati javaslatot benyújtóknak a motivációját. Mindent értek. Azonban jelen 
pillanatban szerintem egy tekintetben vívunk számháborút, viszont ez a számháború 
életekről szól.  

Szeretném tájékoztatni a képviselő urat, bizonyára elkerülte a figyelmét, ma 
Magyarországon a beoltottság vagy az átoltottság a harmadik az Európai Unióban, 
ami azt jelenti, hogy az eddig elvégzett munkának, beszerzéseknek, amit önök 
egyébként jól láthatóan vitatnak, és érdekes stilizálással teszik politikai témává a 
szakmai kérdéseket, azt gondolom, hogy fontos az, hogy az a számháború arról 
szóljon, amiről szólnia kell, hogy minél több vakcinával, minél rövidebb idő alatt, 
minél magasabb átoltottsági arány mellett minél kevesebb áldozata legyen a 
járványnak. Nehéz ezt kimondanom, hiszen azért a mai napon is jól láthatóak az 
adatok, az a bizonyos harmadik hullám itt van. Azt gondolom, hogy én hadd kérjem 
már az együttműködését, hadd kérjem a türelmét!  

Jól látható az, hogy az Európai Unióban az oltási rangsorban harmadik az 
ország, az eddigi tevékenység ennek megfelelően sikeres volt. Rugalmasan 
alkalmazkodott az operatív törzs ahhoz, hogy azokat az oltásokat, amelyeket a szakma 
javaslatára nem négyhetes, hanem távolabbi időpontban emlékeztető oltással 
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lehessen megismételni, tehát nem ragaszkodik a védettség emlékeztetéséhez négy hét 
után, hogy az első oltást minél hamarabb minél többen megkapják az oltásra 
regisztráltak közül, most én ezt a számháborút tartom fontosnak.  

Tiszteletben tartom az önök kezdeményezését, azonban engedje meg, hogy a 
Fidesz-frakció nevében vagy a mi jelen lévő képviselőtársaink nevében azt mondjam, 
hogy nekünk most az a fontos, hogy abban támogassuk a kormány és az operatív törzs 
munkáját, hogy minél hamarabb minél többen jussanak oltóanyaghoz és minél 
magasabb legyen az átoltottság. Ha úgy tetszik, mert önök mindig európai mércével 
próbálnak mérni, ez az adat valós, ez az adat releváns, jelen pillanatban, az elmúlt 
hetek vakcinabeszerzéseivel és vakcina után folytatott keresésével és beszerzéseivel 
elértük azt, hogy Magyarország a hasonló lakosságszámú országokat is tekintve, de 
általában is elmondható, hogy a harmadik leginkább átoltott ország. Most ez a fontos, 
képviselőtársam, úgyhogy ne haragudjon, részemről ennek okán sem tudom 
támogatni ezt az ön által előadott javaslatot.  

De ne hagyjuk figyelmen kívül, hogy a vakcinabeszerzést most, ilyen módon 
politikai górcső alá tenni - és most én nem is említem az elmúlt heteknek az 
oltásellenességgel összefüggő és a lakosságot az oltásokban elbizonytalanító politikai 
kommunikációt és politikai narratívát, amit az ellenzéki, baloldali képviselőtársaimtól 
mind helyben, mind pedig az Országgyűlésben hallottunk -, én azt gondolom, hogy 
forduljunk egy picit arra, hogy oldjuk meg ezt a helyzetet, támogassuk, segítsük a 
kormány munkáját abban, hogy ez a beoltottsági mutató növekedni tudjon, és 
Magyarországon minél kevesebb áldozata legyen a járványnak. Minden áldozat sok, 
és azt gondolom, hogy ha körbenézünk, akkor nemcsak Magyarországon, hanem 
Európa-szerte nagy a probléma. Nem vicc az a kérdés, amit a járvány kezelésében 
meg kell oldani, ez egy valós és konkrét probléma.  

Én arra kérem önt, hogy győzze meg képviselőtársait, hogy ebben legyenek 
együttműködők. Az önök által felvetett kérdést politikailag természetesen tolerálom, 
hiszen ehhez joguk van. Csak értsék meg, a számháború és a verseny most a 
vakcináért van, azért, hogy minél többen minél rövidebb idő alatt átoltottak legyenek, 
és ennek következtében minél kevesebb áldozata legyen a járványnak. Köszönöm 
szépen. 

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

szó. Tessék, parancsoljon! 
 
VIGH LÁSZLÓ (Fidesz): A DK-s képviselőtársamnak jelzem, hogy 

vizsgálóbizottsággal nem lehet életeket menteni. Ha annyira vizsgálóbizottságot 
akarnak, akkor az a kérésem, hogy Brüsszelben hozzanak létre egy bizottságot, hogy 
miért akadályozták, és nem úgy teljesítenek, ahogy kértük annak idején. Amire ön 
hivatkozik, hogy nem kapjuk meg a vakcinát a magyar kormány miatt, decemberi 
beszerzésről beszélünk. Mondom önnek a számokat. Március végére Magyarországon 
beoltjuk mindazokat, akik regisztráltak. Ön megkérdőjelezi az ön végzettségével a 
kínai és az orosz vakcina hatását. Ma reggel jöttem, és hallgattam a rádiót: Merkely 
professzort és az összes professzort végignyilatkoztatták, hogy mi a véleményük arról, 
amit önök mondanak. Ők elmondták a javaslataikat. Hihetetlen, hogy hozzá nem 
értő, szakmailag teljesen más területen dolgozó emberek véleményt mondanak az 
oltásról, az oltás hatékonyságáról. Ők azt kérték, és mindenki, aki a szakmában van, 
az a kérésük, hogy ezt ne tegyék. Egyébként hozzáteszem önnek, a legnagyobb 
gondjuk az volt, hogy nincs maszk, utána az, hogy mit csinálunk annyi maszkkal. És 
tudja, mit fog mondani ön májusban? Ön azt fogja kérdezni, hogy mit csinálunk ennyi 
vakcinával, mert áprilisra leoltjuk jóformán az egész országot, és akkor felteszi a 
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kérdést, hogy miért rendeltünk ennyi millióval több vakcinát. Ezt azért csináljuk - 
csak hogy tudja -, mert ennek a vírusnak nem lesz vége. Úgy néz ki, hogy az idén 
oltunk, sőt még jövőre is fogunk oltani, de mindazok, hál’ istennek - és szerintem több 
millióan leszünk -, akik regisztráltak, be lesznek oltva március végéig és áprilisban, 
húsvétkor már egy szabadabb világ jön Magyarországra, és ahogy képviselőtársam 
mondta, lehet, hogy Európában elsőként. Köszönöm a figyelmüket. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Varga-Damm Andrea képviselőtársunké a szó. 
 
DR. VARGA-DAMM ANDREA (független): Köszönöm a szót, elnök úr. 

Tulajdonképpen ebben a kérdésben bárki megszólal, mindenkinek igaza van, csak 
egyet nem szabad elfelejteni, amit nem is értek, hogy hogyan lehetett ilyen módon 
rendelkezni az oltások iránti felelősségről, ez pedig az, hogy igen, az oltások 
összetételét a szakma nagy része nem ismerheti, és az oltás beadásáért pedig a felelős 
az oltóorvos. Ezt azért nem szabad elfelejteni. Az oltóorvos a felelős. Ha az oltóorvos a 
sokféle vakcina mindegyikének az összetételét nem ismeri, viszont ismeri a saját 
betegét, vagy ha nem volt beteg, a háziorvosi praxisához kapcsolódó kártyát leadó 
személy szervezetét, betegségeit, problémáit, adottságait - cukorbeteg, nem 
cukorbeteg, a vérnyomása magas, vagy alacsony -, és nem ismerheti az oltások 
összetételét, akkor ő egyedül felel az oltás okozta bármifajta következményért. Nem a 
kormány, nem önök itt, képviselőtársaim, nem én, egyikünk sem, hanem az oltást 
beadó orvos. Akinek komplexebb látásmódja van politikusként ezekben a 
kérdésekben, az azért fejezi ki bármivel szemben esetleges kételyeit, mert egy komoly 
felelősséget telepítenek az oltóorvosra, amit - azt gondolom - nem szabadott volna. 
Én inkább erről beszélnék, hogy ne egyedül az oltóorvos legyen a felelős, ha bármi 
okból az adott személy egészségében bármikor a jövőben olyanfajta probléma merül 
fel, amit összefüggésbe lehet hozni az adott oltóanyag tulajdonságaival. 

Én inkább azt gondolom, különösen úgy, hogy a bizottság nagyobb része 
jogászokból áll, hogy a felelősségtelepítést kérdezzük, kérdőjelezzük meg, vagy inkább 
arról beszélgessünk, hiszen tény, hogy egyikünk sem alkalmas arra, hogy megítéljük, 
bármelyik vakcina jó-e. Itt, ebben a teremben biztosan nincs egyetlen ember sem, és 
szerintem a parlamentben sem. Tehát el kell fogadnunk, ha tetszik, ha nem, a 
szakemberek álláspontját. Nekem eszembe nem jutna bármelyiket bárhol is, 
különösen nyilvánosan kritizálni, hiszen honnan veszem én a bátorságot. De azt 
viszont jogom van megkérdezni, mert hiszen jogászok vagyunk nagy részben, vagy ha 
nem is mindenki jogász, de az Igazságügyi bizottságban ülünk, hogy az oltóorvost, 
mint egyedüli felelőst, be lehet-e állítani ebbe a rendszerbe ilyen módon, ahogy ez ma 
van. Tehát én inkább azt gondolom, hogy erre koncentráljunk, mert akkor együtt 
lehet, hogy jobban előrejutunk a kérdésben. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Gyüre Csaba alelnök úr, tessék parancsolni! 
 
DR. GYÜRE CSABA (Jobbik), a bizottság alelnöke: Én csak nagyon röviden 

Vigh László hozzászólására reagálnék annyiban, hogy sok mindenben egyetértek, 
amit ő elmondott, nekem csak egy költői kérdésem lenne ezzel kapcsolatosan. A 
tegnapi parlamenti napon éppen arról beszéltek a parlamenti államtitkárok, hogy 
azért mondták le a decemberi Moderna-védőoltás-szállítmányt, merthogy az már 
milyen későn érkezik. Én ebben egyetértek Vigh László képviselőtársammal, hogy ha 
igenis úgy tűnik, hogy egy elhúzódó járványra kell számítani, akkor érthetetlen 
számomra, hogy a kormány miért mond le egy, még ebben az évben, igaz, későbbi 
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időszakban érkező védőoltást, amikor állítólag itt mindenre szükség lenne. Köszönöm 
szépen, csak ennyi. 

 
ELNÖK: Köszönjük. Kérdezem, hogy ki kíván még hozzászólni. (Nincs 

jelentkező.) Jelentkezőt nem látok. A vitát lezárom. Kérdezem az előterjesztő 
képviseletében Sebián-Petrovszki László képviselő urat, hogy kíván-e reagálni. 
(Jelzésre:) Igen, tessék parancsolni, öné a szó. 

Sebián-Petrovszki László reflexiói 

SEBIÁN-PETROVSZKI LÁSZLÓ (DK): Köszönöm szépen, elnök úr. Nem 
gondoltam volna, hogy ekkora nagy vita kerekedik ebből. Néhány dologra reagálnék. 
Azt mondta képviselő asszony - szó szerint ezt mondta -, hogy minél több vakcina 
legyen, az a cél, hogy minél több vakcina legyen. Pont erről beszélek, hogy például ez 
a vizsgálóbizottság azért kell, hogy kiderüljön, hogy miért nem lett lehívva az a 
körülbelül félmillió Moderna. És mondom, a tegnapi hírek szerint a Pfizer 
kontingense is megnőtt, mert az Uniónál is megnőtt 300 millióról 600 millióra a 
lekötött vagy megrendelt vakcinaszám, és ebből arányosan Magyarországra is nyilván 
dupla annyi jut, de ez sem ment el, ilyen kormányzati megrendelés sem ment el. Igen, 
ezt egy vizsgálóbizottságnak kell vizsgálnia. A vizsgálóbizottságok ezért léteznek, ezért 
létezik ez a jogintézmény. Természetesen a vizsgálóbizottságnál sokkal fontosabb az, 
hogy az emberek életét megmentsük. Ebben teljesen egyetértünk. De pont ezért egy 
vizsgálóbizottság nem befolyásolja azt, hogy az országban egyébként a védekezés 
hogyan zajlik, vagy hogyan nem zajlik. Tehát az az érvelés, hogy azért ne hozzunk 
létre vizsgálóbizottságot, mert most van ennél fontosabb dolog, azért sántít, mert a 
vizsgálóbizottság semmilyen összefüggésben nincs azzal, hogy egyébként hogyan 
halad az átoltottság, vagy hogyan nem. 

A másik dolog pedig, hadd reagáljak Vigh képviselő úr hozzászólására, bár a 
következő napirendnél tettem volna meg, hogy igen, az összes vizsgálóbizottságnak az 
az értelme, a következőnek is, hogy ami a járvány elleni védekezés kapcsán történt az 
elmúlt egy évben, azoknak számos pontja - és mondom, nagyon igyekszem objektív 
lenni, és nem támadó -, hogy úgy mondjam, kérdéses, vizsgálnivaló, problémás, 
kérdéseket vet fel. Nem tudom, hogy fogalmazzam finoman úgy, hogy érthető legyen. 
A vizsgálóbizottságok bizony ám arra vannak, hogy ezeket megkérdezzék, 
dokumentumokat kérjenek be, meghallgassák állami szervek vezetőit, szakembereit, 
például a lélegeztetőgép-beszerzés hogyan történt, milyen cégeken keresztül, miért 
annyit fizetünk, és hogyan. Vannak konkrétan dokumentumok ott is, már nemzetközi 
szinten, mert Magyarországon soha nem lehet ilyeneket megszerezni, hogy például 
áron felül, tehát a nemzetközi viszonylatokhoz képest dupla annyiért, tripla annyiért 
szereztek be lélegeztetőgépeket. Nem tudjuk, hogy így van-e. Engedjék meg azt a 
finom distinkciót, hogy azt mondjam, nem tudjuk, így van-e, de a vizsgálóbizottságok 
bizony ám pont azért vannak, hogy ezeket kiderítsék. Ezért mind a konkrét kínai 
vakcina beszerzésénél, mind a másik két vizsgálóbizottságnál az a probléma, hogy 
semmilyen más módon nem lehet a nyilvánosságot biztosítani ebben az ügyben, 
semmilyen más módon nem lehet vizsgálódni, hanem csak ezen a módon. Ezért 
próbálkoznak, és mondom, az ellenzéki együttműködésben résztvevő hat párt minden 
képviselője aláírva kéri azt, hogy legyenek ezek a vizsgálóbizottságok, és kezdődjön el 
a feltárása annak, hogy mi történt az elmúlt egy évben ezen a téren. Köszönöm 
szépen. 
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Határozathozatal 

ELNÖK: Most kérdezem a bizottság tagjait, támogatják-e a javaslat 
tárgysorozatba vételét. Kérem, szavazzanak! Aki igen? (Szavazás.) Aki nem? 
(Szavazás.) Aki tartózkodott? (Szavazás.) Köszönöm. 

Megállapítom, hogy 4 igen szavazattal, 7 nem ellenében és tartózkodás nélkül 
az indítványt a bizottság nem vette tárgysorozatba, ezzel ezt a napirendi pontot 
lezárom. 

A koronavírus-járvány kormányzati kezelésének hibáit feltáró 
vizsgálóbizottság létrehozásáról szóló H/14728. számú határozati 
javaslat  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

Most soron következik az eredetileg 18., most 16. napirendi pontunk, a 
koronavírus-járvány kormányzati kezelésének hibáit feltáró vizsgálóbizottság 
létrehozásáról szóló, Tóth Bertalan - MSZP - és képviselőtársai által benyújtott 
H/14728. számú határozati javaslat tárgysorozatba vételéről való döntés. A benyújtók 
között ismét ott találjuk Gyüre Csaba alelnök urat, Sebián-Petrovszki László 
képviselőtársunkat és Varga László képviselőtársunkat. Kérdezném, hogy a benyújtók 
képviseletében… (Jelzésre:) Úgy látom, alelnök úr. Tessék parancsolni, öné a szó! 

Dr. Gyüre Csaba szóbeli kiegészítése 

DR. GYÜRE CSABA (Jobbik) előterjesztő, a bizottság alelnöke: Köszönöm 
szépen a szót, elnök úr. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Sajnos az a 
tapasztalatunk, hogy a kétharmados kormányzati többség nem nagyon szereti a 
vizsgálóbizottságokat, bár én pedig úgy látom, hogy ha nincs félnivalónk a 
vizsgálóbizottságoktól, akkor nem kellene félni.  

Nyilván mi a célja egy vizsgálóbizottságnak? Ennek a vizsgálóbizottságnak 
elsődlegesen az lenne a célja, hogy feltárja a hiányosságokat, hibákat, problémákat, és 
nyilván egy ilyen bizottság azoknak a megoldására is javaslatot tesz. Tehát én azt 
gondolom, hogy ez a fajta, ez a típusú ellenőrzés, ami ilyenkor lezajlik, az 
mindenféleképpen előremutató, egyrészt a lakosság bizalmát is erősíti a jövőre nézve, 
más szempontból pedig, ha levontuk a tapasztalatokat, és jobbá tesszük a jövőre 
nézve ezeket a cselekedeteket, akkor mindenképpen társadalmi előrelépés lesz. Én 
ezért gondolom, hogy nem kellene ettől tartani, és én azt gondolom, hogy az ellenzék 
abszolút pozitív abban a kérdésben, hogy jobbá kellene tenni a járvány elleni 
védekezést.  

Tehát egyértelmű, hogy voltak hibák, nyilván senki nem tud tökéletesen 
dolgozni egy olyan helyzetben, amilyen a világon még nem volt. Ezt mindenki 
elismeri. Azonban azt is figyelembe kell venni, hogy az ellenzéknek is lehetnek pozitív 
megnyilvánulásai e tekintetben, és maga az ellenőrzés, a tapasztalatok levonása is 
mindenféleképpen előremutatna.  

Azt is látni kell, tehát valóban elismerjük, az első hullám idején Magyarország 
nem került be a megbetegedési és az elhalálozási lista élvonalába, azonban 
egyértelműen kiderült a második hullám idején, hogy bizony súlyos problémák 
vannak Magyarországon is, és nyilván nem volt véletlen az, hogy a statisztika is 
mutatta, hogy a világ élmezőnyébe kerültünk a halálozási arányok tekintetében.  

Azonkívül számtalan probléma merült fel akár a lélegeztetőgépek 
beszerzésének a körülményeivel, azoknak a számával kapcsolatban. Nem probléma, 
ha sokat szerzünk be, csak akkor legyen mellé megfelelő számú kezelőszemélyzet is, 
amely megfelelő szakmai oktatásban részesült és tudja azokat kezelni, azért 
felelősséget is tud vállalni, megvan az intézményi háttere, az intézményi rendszere 
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ennek, nem pedig annak a sokszorosát, adott esetben, vélelmezhetően túlárazva. 
Amikor titkosítjuk ezeket, akkor azt látjuk, hogy nyilván a lakosság azon kezd el 
gondolkodni, hogy vajon miért nem lehet ezt nyilvánosságra hozni, miért félnek attól, 
hogy ezeket megtudják.  

Aztán azt is láttuk, hogy az új fertőzések akár az egészségügyi intézményekben 
is sorozatossá váltak nagyon gyakran, ezt is jó lett volna megnézni, hogy mi az, ami 
ezt okozza. Kevés teszt volt az elején, illetve a második hullám idején is kevés teszt 
készült, drágák voltak a tesztek.  

Az országos koordinációnak egy bizonyos területen súlyos hiányosságai voltak 
és még vannak mind a mai napig, amelyet nem sikerült megoldani, és a rossz 
védőeszközök és a hiányos védőeszközök a védekezés első harmadában. Aztán mind a 
mai napig problémát okoz akár például a pedagógustársadalomban a százszázalékos 
táppénznek a kifizetése.  

Ezek mind-mind olyan problémák, amelyeket ha meg tudnánk látni, hogy 
hogyan tudjuk kivédeni a jövőben, az mindenféleképpen a közbizalom helyreállítását 
fokozná, illetve a védekezésnek a hatékonyságát javítaná. Ezért mi azt javasoljuk, 
hogy egy ilyen vizsgálóbizottságot állítsunk fel, és vonják le a megfelelő gyakorlati 
következményeket, ebben kérem a támogatást. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönjük, alelnök úr. Kérdezem a bizottság tagjait, ki kíván 

hozzászólni. (Jelzésre:) Alelnök asszony, tessék parancsolni! 

Hozzászólások 

CZUNYINÉ DR. BERTALAN JUDIT (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm 
szépen a szót. A képviselő asszony előző hozzászólásának egyik mondatával 
indítanám az újabb vizsgálóbizottság létrehozására irányuló határozati javaslati 
kezdeményezést. 

Azt gondolom, hogy persze értjük, ahogy az előbb elhangzott, főszabály szerint 
ebben a bizottságban jogászként vagy joggal foglalkozóként ülünk, éppen ezért 
tudjuk, hogy mi a vizsgálóbizottságok dolga, feladata, tudjuk azt, hogy főként milyen 
tematikával jönnek létre. Azt szeretném megismételni, hogy egyikünk sem virológus 
szakember, és attól óvnék mindenkit, hogy ne is essünk már ebbe a hibába sem az 
előbbi, sem a jelenlegi vizsgálóbizottság létrehozatalánál. Azt gondolom, hogy 
roppant káros, hogyha szakmai kérdésekben úgy foglalunk állást, ami egyébként nem 
kellő alaposságú, semmi esetre sem tennék fel jogászként az orvostudományt vagy 
újabb vakcinakutatásokat érintő tanulmányok során felmerülő kérdéseket, ezek 
elsősorban tudományos kérdések. 

Magánvéleményemként zárójelben hadd mondjam, hogy a tekintetben azt 
gondolom, hogy a tudomány számára elismerés, hogy a vírus megjelenését követő egy 
éven belül több vakcina is rendelkezésre áll a járvány kezeléséhez. Szerintem ez az 
orvostudomány és a kutatóorvosok szempontjából egy nagyon nagy teljesítmény, 
hiszen ha nem lenne, és mondjuk, a világjárványok történetét áttekintve néznénk, 
akkor sokkal nagyobb problémánk lenne. 

A másik kérdés azonban az ezen vizsgálóbizottság létrehozásának a célját 
szolgáló előterjesztéshez, kedves képviselőtársam, költői lesz a kérdés, de azt kell 
hogy kérdezzem öntől, hogy ön vett-e már részt védelmi igazgatási, irányítási 
feladatokban, kezelt-e már akármilyen módon a védelmi igazgatás folyamatokat - 
tehát itt nemcsak a 2010 óta felállított védelmi igazgatásra gondolok -, kezelt-e már 
krízis- vagy válsághelyzetet, akár egészségügyit, akár időjárásit, akár pedig más 
módon létrejövő válsághelyzetet. Mert ha nem, akkor, hogy mondjam, tapasztalatból 
szeretném önnek mondani, hogy ebben a helyzetben az operatív törzs valóban a 
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védekezés irányításának a vezető testülete, ha úgy tetszik. De itt nem politikai 
döntések születnek, itt szakmai döntések születnek.  

Ahogy az árvíznél a vízügyi szakemberek szakmai véleményére és trendszerű 
számításaira alapozva hoztuk meg az árvízi védekezéshez szükséges következő napi 
döntéseket, úgy, ahogy ön is jól látja, mindenki jól látja, mert az operatív törzs 
munkája e tekintetben, azt gondolom, hogy kellőképpen transzparens, orvosok, 
kutatók, virológusok, matematikusok, a járványügyi számok és az eddigi járványügy 
egy külön tudomány, ahogy ezt már az elmúlt időszakban laikusként lassan mi is 
megtanuljuk, a járványok trendjeinek az elemzése, számítása, jóslása egy külön 
tudomány. Én óvakodnék attól, hogy e tekintetben egy, az operatív törzs által 
meghozott döntéssor tekintetében, amely minden egyes esetben vagy orvosok, vagy 
járványügyi trendkutatók vagy nemzetközileg elismert virológusok véleménye alapján 
születik meg. Szerintem azt nyilvánvalóan látjuk, hogy sok tekintetben a szakemberek 
között is vannak kérdések, adott esetben abban a testületben is, amelyek az operatív 
törzs és a védekezésirányítás munkáját segíti. Ebben a helyzetben dönteni kell, mert a 
döntés halogatása az emberéleteket jelenthet.  

Tehát azt gondolom, hogy nem vitatom, hogy önök ebből a szempontból 
vizsgálódni szeretnének. Úgy, ahogy az előző vizsgálóbizottsági napirendi pontnál is 
elmondtam a véleményemet, egy fontos dolgunk van most: a védekezésirányítók 
munkáját segíteni abban, hogy minél hamarabb minél hatásosabb döntések 
szülessenek meg. Az egyetlen eredményességi mércéje ennek a küzdelemnek, amiben 
most vagyunk, hogy megfelelő védettséget, megfelelő védelmi intézkedéseket hozzon 
a döntéshozó, egyébként ez az emberéletek számának a minél nagyobb arányú 
megóvását tudja jelenteni, és ennek eredményeként csökkenjen, minimalizálódjon 
vagy a létező lehető legkevesebbre szoruljon a járványban elhunytak száma. Azt 
gondolom, hogy ez nagyon fontos dolog. Ebben a klímában és ebben a helyzetben 
ezeket önök is érzik.  

Roppantul nem bölcs, és ezt nem szakemberként is nyugodtan mondhatjuk, ha 
nem következetes a döntéshozatal, nem következetes a járványügyi trendek kezelése, 
és mondjuk, bedőlünk a népszerűség érdekében döntési kezdeményezéseknek, 
amelyeknek körülöttünk nagyon sok ország bedőlt, mert nyitás, mert lazítás, mert 
már depressziósak az emberek. Sok minden igaz ebből, sok mindent látunk mi is, 
látjuk, hogy mentálisan milyen módon hat az emberekre és hat a magyar családokra a 
járvány, ugyanakkor nem lehet hektikusan lazító, valamiféle felengedő döntéseket 
hozni csak azért, hogy a népszerűség jobb legyen, megmaradjon. Ez nem lehet 
politikai népszerűség kérdése, ez csak és kizárólag következetes és szigorú 
járványügyi kezelési szempontok mentén mehet végbe.  

Nem akarnám azzal húzni az időt, hogy felsoroljuk, a körülöttünk lévő 
országokban hol zuhant vissza a kezdetinél lejjebbi pontra vagy negatívabbra a 
járványügyi helyzet, csak azért, mert a járványügyi adatok pillanatnyi, néhány napos 
javulása után hirtelen, valamiféle megengedőbb szabályozás mentén a korlátozások 
egy részét feloldották vagy több korlátozást feloldottak. Borzasztó veszélyes ebben a 
helyzetben pillanatnyi információk mentén mérlegelni, és borzasztó veszélyes - 
amikor egyébként is az emberekben már tényleg hosszú ideje tart a pandémia, tényleg 
kár tagadni, hogy mindenki számára nehéz idők vannak mögöttünk és úgy látszik, 
hogy még egy ideig nehéz idők vannak előttünk is - ebben a pillanatban 
elbizonytalanítani az embereket. Mert így fogalmazott, ha jól emlékszem, nem biztos, 
hogy pontos lesz az idézet, hogy a nyilvánosságát meg kell teremteni a védekezési 
döntéshozatalnak és a vizsgálóbizottság segít ezt a nyilvánosságot megadni és feltárni, 
hogy mi történt.  



52 

Képviselőtársam, amikor egymásnak nem megfeleltethető információk 
keringenek mindenféle módon a sajtóban, az online térben és a közvéleményben, és 
mondjuk, van egy szakmai döntéshozatali folyamat, amely a járványkezelésnek egy 
megtámasztó, segítő, támogató kommunikációja, tekintsük annak, tehát én nem 
tudok egy orvos professzort nem szakmai kommunikátorként megítélni, a közben 
pedig néhány politikus arról beszél, hogy itt meg ott hibázott a kormány. Azon 
orvosok, kutatók, tudósok munkájának eredményességét ássuk alá egyébként 
hitelességi kérdésben, akik az eddigi döntéshozatal során a döntéshozókat segítették.  

Következetes döntéshozatal volt, talán ennek is köszönhetjük, hogy az előző 
napirendi pontban elmondott adatokat. De vitatkozhatunk sok mindenről, azt 
gondolom, és remélem, vitatkozunk is még jó néhány hónapig egy jól kezelt, egy 
normális mederben tartott és egy járványhelyzet utáni időszakban. Azt kívánom 
önöknek is, hogy még nagyon sokáig vitatkozzunk ezeken a kérdéseken. Most 
azonban azon ne vitatkozzunk az én álláspontom szerint, hogy vizsgálóbizottságot 
állítsunk fel, politikai kérdésként megvilágítva a járványkezelést, ne bizonytalanítsuk 
el a lakosságot sem az oltások felvételében, sem abban, hogy akár a szakma, akár 
pedig a járványkezelést, a védelmi irányítást támogató szakemberek kellőképpen 
végezték-e a dolgukat, mert én csak tapasztalatból azt tudom mondani és azt 
gondolom, és ez egy fontos dolog, hogy most is kiválóan végzik a szakemberek a 
dolgukat. Ezt tapasztaltam az eddigi olyan védelmi igazgatási helyzetekben is, ahol 
napi munkakapcsolatban voltam velük. 

Tisztelettel köszönöm egyébként, hogy foglalkozik az ellenzék a kérdéssel, de 
azt gondolom, hogy a magam részéről biztosan nem tudom támogatni ebben a 
témában, ebben a jelenlegi helyzetben a vizsgálóbizottság létrehozatalát. Köszönöm 
szépen. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen, alelnök asszony. Varga-Damm Andrea 

képviselőtársunké a szó. Tessék parancsolni! 
 
DR. VARGA-DAMM ANDREA (független): Köszönöm a szót. Ennél a 

javaslatnál tartózkodni fogok, és meg is mondom, hogy miért. 
Ha vizsgálóbizottságot akarok létrehozatni, akkor majd a vizsgálóbizottság a 

vizsgálat során eldönti, hogy volt-e hiba vagy sem. Egy vizsgálóbizottság felállítására 
vonatkozó indítványba beleírni, hogy a hibáit akarja feltárni, az azt jelenti, hogy az 
egész témát nem akarja feltárni, hanem csak hibákat keres. De egy vizsgálóbizottság 
nem kereshet csak hibákat, amikor egy témát akar kivesézni. Azt gondolom, miután 
száz éve a világon nem volt olyan járvány, amely hasonló jellegű védekezést, illetve 
emberek megbetegedését, valamint halálát okozta és miután az Országgyűlés a 
kormány felett felügyeletet gyakorol, hogy amikor ennek vége lesz, indokolt lesz 
vizsgálóbizottságot létrehozni azért, hogy a parlament a kormányt ellenőrizze a 
vonatkozásban, hogy hatékony volt-e a kormányzati intézkedéssorozat, és ha talál 
hibát vagy nem hatékony intézkedéseket, akkor azt megállapítsa egyszerűen azért, 
hogy a jövőre nézve még a parlamenti ellenőrző szerepet felhasználva is a 
tapasztalatokat ki lehessen beszélni, le lehessen vonni a következtetéseket és azt 
lehessen mondani, hogy ez valóban egy demokratikusan működő ország, hiszen egy 
ilyen óriási problémát, amelyet a kormányzatnak kellett megoldania, meg lehet 
országgyűlési szemlélettel is vizsgálni. 

Tehát azt gondolom, hogy ha már erről a kérdésről vizsgálóbizottságot akarunk 
létrehozni, akkor úgy kellene szólnia a javaslatnak, hogy a koronavírus-járvány 
kormányzati kezelésének hatékonyságát feltáró vizsgálóbizottság létrehozatala. Mert 
akkor megmondjuk a mércét, a hatékonyság lesz a mérce, és ha hatékony volt, akkor 
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azt állapítja meg a bizottság, ha voltak hibák, akkor pedig azt. De koncepciózusan 
nem lehet egy ilyen kezdeményezésbe már beírni, hogy hiba, mert mint 
vizsgálóbizottság nem tudom még, hogy lesz-e hiba vagy milyen hiba lesz. Ha látják, 
én tényleg ellenzéki képviselőként abszolút támogatok minden kezdeményezést, de 
legalább azt ne tegyük meg, hogy adjunk lehetőséget a kormánypárti képviselőknek, 
akik közül ezt egyébként egyik sem vetette fel, azt mondani, hogy tőlem várjátok, 
hogy megszavazzak egy olyat, aminek már a címében koncepció van, hát, gyerekek, 
várjunk már. Mégiscsak politikusok vagyunk és általában ki szoktuk használni a 
másik hibáit, abból próbálunk erényt kovácsolni. Hát akkor már ne adjunk tálcán egy 
ilyen érvet a másik oldal, jelesül a kormánypártok kezébe. 

De azt hangsúlyozni kívánom, miután az utolsó vizsgálóbizottság a vörösiszap-
katasztrófa után született ebben a házban, ami már nagyon régen volt, hogy 
vizsgálóbizottságot egy ilyen komoly súlyú esemény után fel kell állítani. Egyébként a 
vörösiszap ügyében sem volt tele a vizsgálóbizottság vegyész képviselőkkel. Ugye? 
Honnan lett volna? Viszont meghívták a sok-sok szakembert, aki elmondta, hogy 
kerülhetett erre sor. Ha a járvány kezelésének feltárása érdekében egyszer reményeim 
szerint az Országgyűlés majd egy vizsgálóbizottságot felállít, akkor lehet, hogy ott is 
lesznek orvos vagy valamifajta kutató múlttal bíró képviselők, de nagy eséllyel majd a 
szakembereket fogják behívni, akik el tudják mesélni, hogy milyen tapasztalataik 
voltak és le lehet vonni a következtetéseket.  

Úgyhogy ez az indoka annak, hogy most ezzel szemben tartózkodom, de egy 
kormányzat szerintem simán engedhet vizsgálóbizottságokat, különösen akkor, ha 
úgy érzi, hogy nem is követett el semmifajta hibát, amit majd a bizottság kiderítene. 
Köszönöm, hogy meghallgattak. 

 
ELNÖK: További felszólalni szándékozót nem látok, a vitát lezárom. Kérdezem 

alelnök urat, hogy kíván-e válaszolni a vitában elhangzottakra. (Dr. Gyüre Csaba: 
Igen, elnök úr.) Tessék parancsolni, öné a szó. 

Dr. Gyüre Csaba válaszadása 

DR. GYÜRE CSABA (Jobbik) előterjesztő: Köszönöm szépen. Czunyiné 
Bertalan Judit alelnök asszonynak szeretnék válaszolni. Azt mondta alelnök asszony, 
hogy elsősorban ez szakértői kérdés és mi nem vagyunk szakértők. Ezzel teljesen 
egyetértek, viszont a vizsgálóbizottság nevében is benne van, hogy a koronavírus 
kormányzati kezelésének hibáit feltáró bizottságról van szó, nem a 
katasztrófavédelmet akarjuk vizsgálni, nem az országos tiszti főorvos asszonyt, nem 
az operatív törzs működését akarjuk feltárni, mi a kormányzati kezelések hibáit. 
Gondolom, hogy a kormányzat sem csak magas orvosi tudományos képzettséggel 
rendelkező személyekből áll. Tehát azt gondoljuk, hogy azokat a kérdéseket, amelyek 
adott esetben hibaként feltárultak, azokat lehetne vizsgálni egy ilyen 
vizsgálóbizottsággal.  

Varga-Damm Andrea felszólalásával kapcsolatban, ő elmondta, hogy ha vége 
lesz ennek a járványnak, akkor kellene ezt a vizsgálóbizottságot létrehozni, és hogy 
nagyon szükségesnek látná akkor. Azonban azt gondolom, hogy azért nem értek ezzel 
egyet, mert szerintem a tapasztalatokat most kell levonni, most kell feltárni a hibákat, 
és azokat javítva továbblépni a jövőben, mert még ma is van járvány, ma is dúl a 
járvány, tehát a tapasztalatokat már ma is lehetne hasznosítani. Köszönöm szépen, 
csak nagyon röviden ennyi. 
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Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönjük. Kérdezem a bizottság tagjait, támogatják-e a javaslat 
tárgysorozatba vételét. Kérem, szavazzanak! Aki igen? (Szavazás.) Aki nem? 
(Szavazás.) Aki tartózkodott? (Szavazás.) Köszönöm. 

Megállapítom, hogy a bizottság 3 igen szavazattal, 7 nem szavazat ellenében, 1 
tartózkodás mellett az indítványt nem vette tárgysorozatba. Ezzel ezt a napirendi 
pontot lezárom. 

Soron következne 19. napirendi pontunk, de az elején módosítottunk és ez 
visszavonásra került. 

A várakozási díj veszélyhelyzet idején történő alkalmazása 
érdekében egyes törvények módosításáról szóló T/14256. számú 
törvényjavaslat  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

Soron következik így az eredetileg 20. napirendi pontunk, ami most a 17. 
napirendi pont, a várakozási díj veszélyhelyzet idején történő alkalmazása érdekében 
egyes törvények módosításáról szóló, Molnár Zsolt - MSZP - és képviselőtársai által 
benyújtott T/14256. számú törvényjavaslat tárgysorozatba vételéről való döntés.  

Tájékoztatom képviselőtársaimat, hogy a H/12956. számú házszabálytól 
eltérésben megfogalmazott szabályokra figyelemmel Tóth Bertalan, az MSZP 
frakcióvezetője kezdeményezte bizottságunknál a jelen indítvány tárgysorozatba 
vételéről való döntést. Az előterjesztők képviseletében nem látom sem Molnár 
Zsoltot, sem Tóth Csabát, sem Hiszékeny Dezsőt. Mivel az előterjesztők előzetesen 
nem kérték, hogy a mai napon indítványuk tárgysorozatba vételéről a bizottság ne 
döntsön, ezért távollétük a bizottsági eljárást nem akadályozza.  

Kérdezem a bizottság tagjait, ki kíván hozzászólni. (Jelzésre:) Varga László 
képviselőtársunké a szó, tessék parancsolni! 

Hozzászólások 

DR. VARGA LÁSZLÓ (MSZP): Köszönöm, elnök úr. Mindannyiunk előtt 
ismert az a helyzet, hogy a fizetős parkolás megszüntetéséről, ideiglenes 
felfüggesztéséről döntött a kormány, tehát a közterületen való parkolásért az 
önkormányzatok nem szedhetnek díjat a veszélyhelyzet ideje alatt. Ezt a kormány 
nyilván a járvány elleni védekezéssel indokolja, tulajdonképpen a tömegközlekedési 
eszközökön való zsúfoltság csökkentése a célja ennek a döntésnek a kormány 
álláspontja szerint.  

Most megállapítanám egyébként azt, hogy nyilván ez egy hatalmas kiesés, 
bevételkiesés az önkormányzatoknak, és azt is megállapítanám, hogy a Sajó völgyéből 
jövő képviselőként, miskolciként azt tudom mondani, hogy vannak ennek olyan 
vonatkozásai is, hogy a levegőszennyezettségben ez mit okoz, de most nem nyitnám ki 
ezt a kérdést. A levegőszennyezettség kapcsán egyébként is van tennivaló, az Európai 
Bíróság elmarasztalta Magyarországot, és ennek kapcsán egy nagyon konkrét 
intézkedési tervre lenne szükség. Nagyon sok magyar honfitársunknak rövidül le az 
élete azért, mert olyan a levegő ma Magyarországon bizonyos településeken, amilyen.  

A konkrét helyzetben azonban kiemelném a parkolási díjak közlekedésszervező 
jellegét. Nyilván túl azon, hogy ez egy bevétel az önkormányzatoknak, nem ez az 
elsődleges feladata a parkolási díjaknak, hanem az a feladatuk, hogy menedzseljék 
tulajdonképpen a forgalmat, illetve magát a várakozást, a parkolást mint olyat. 
Nyilván látjuk, hogy bizonyos kerületekben, egyes nagyvárosokban mit okoz az, hogy 
ingyenes a parkolás, állandó zsúfoltságot, sokszor az ott lakók nem találnak 
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parkolóhelyet, és a környéken lakóknak kell hosszú ideig körözniük, amíg le tudnak 
parkolni, vagy adott esetben kilométerekre parkolnak le az otthonuktól. 

Ennek kapcsán, tulajdonképpen ezen kérdés kezelése kapcsán született MSZP-
s képviselőtársaim tollából ez az indítvány. Én azt hiszem, hogy mind olyan 
képviselők, akik gyakorlati tapasztalattal rendelkeznek elsősorban itt a fővárosban 
annak kapcsán, hogy hogyan lehetne kezelni ez a helyzetet, úgy, hogy az eredeti 
szándék sem sérül, de az ott lakók, ott parkolni szándékozók, ott élők érdekében 
módosuljon az eredeti döntés. Én azt gondolom, hogy egyébként is egy közéleti vita 
tárgya ez a kérdés, tehát a kormánypárti képviselők részéről is szerintem egy jó 
döntés, hogyha tárgysorozatba veszik az indítványt, és akkor nyilván erről a kérdésről 
lehet vitatkozni az Országgyűlésben, adott esetben módosító indítványokat is 
megfogalmazni.  

Szóval kifejezetten egy valódi, akut társadalmi problémára világít rá az 
előterjesztés, és ennek kapcsán tesz ennek kezelésére javaslatot. Kérem a 
tárgysorozatba vételt a tisztelt bizottságtól. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönjük. Mielőtt megkérdezném a bizottság tagjait, hogy ki kíván 

hozzászólni, a napirendi pontjaink tárgyalása ezen időszakában két eseti képviseleti 
megbízás érkezett, ezt be kell jelentenem: Czunyiné Bertalan Judit alelnök asszony 
innentől kezdve Vigh László képviselőtársunkat helyettesíti és Vejkey Imre, azaz 
jómagam pedig Vitányi István alelnök urat. Köszönöm szépen.  

Ezek után kérdezem a tisztelt bizottság tagjait, ki kíván hozzászólni. (Senki sem 
jelentkezik.) Jelentkezőt nem látok, a vitát lezárom. Mivel nem volt vita, akkor a 
vitában elhangzottakra így nem tudok szót adni. 

Határozathozatal 

Kérdezem a tisztelt bizottságot, támogatja-e a javaslat tárgysorozatba vételét. 
Kérem, szavazzanak! Aki egyetért ezzel? (Szavazás.) Aki nem? (Szavazás.) 
Tartózkodás? (Szavazás.) Nem volt. Köszönöm. 

Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal, 6 nem ellenében, 
tartózkodás nélkül az indítványt nem vette tárgysorozatba. Ezzel ezt a napirendi 
pontot lezárom. 

Soron következne az eredetileg 21. napirendi pontunk, azonban a módosítással 
elfogadtuk, hogy halasztást kezdeményezett az előterjesztő e vonatkozásban.  

Ugyanez van az eredetileg 22. napirendi pontunk vonatkozásában is.  

Az országgyűlési képviselők, a Kormány tagjai és az államtitkárok 
kötelező vagyongyarapodási vizsgálatáról, valamint - a 
vagyonnyilatkozat-tételi eljárás szigorításával - vagyonuk 
átláthatóságának a növeléséről szóló T/14858. számú 
törvényjavaslat  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

Így rátérhetünk az eredeti 23. napirendi pontunkra, ami most a 18. napirendi 
pont. Tehát soron következik a 18. napirendi pontunk, az országgyűlési képviselők, a 
kormány tagjai és az államtitkárok kötelező vagyongyarapodási vizsgálatáról, 
valamint - a vagyonnyilatkozat-tételi eljárás szigorításával - vagyonuk 
átláthatóságának a növeléséről szóló, Csányi Tamás jobbikos képviselő és Szilágyi 
György, szintén jobbikos képviselők által benyújtott T/14858. számú törvényjavaslat 
tárgysorozatba vételéről való döntés. Tisztelettel köszöntöm ülésünkön Csányi Tamás 
képviselő urat, és egyúttal megadom a szót, hogy javaslatukat szóban is indokolhassa. 
Tessék parancsolni, képviselő úr! 
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Csányi Tamás szóbeli kiegészítése 

CSÁNYI TAMÁS (Jobbik) előterjesztő: Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Elnök 
Úr! Tisztelt Bizottság! Úgy látszik, hogy ez a téma népszerű ma, mert hiszen két 
tárgysorozatba vétel, illetve kérelem már volt ezzel kapcsolatosan. Mivel azok 
nyilvánvalóan negatív eredménnyel zárultak, így azért én sem kergetek hiú 
ábrándokat a támogatást illetően. Ennek ellenére mégis engedjék meg, hogy néhány 
rövid mondatban önök elé tárjam azt, hogy mivel álltunk most elő. Igaz, tavaly is 
megtettük ezt, hiszen a Jobbik Magyarországért Mozgalom hosszú évek óta igyekszik 
a vagyongyarapodással és a vagyonnyilatkozattal kapcsolatos törvénykezést egy 
picikét módosítani és az igényeknek megfelelően átszabni.  

Tudjuk azt, hogy önöknek megfelel és ez a mostani példa is azt bizonyítja, hogy 
megfelel a jelenlegi törvényi szabályozás. Számomra inkább az a kérdés, hogy egyrészt 
miért felel meg önöknek, nyilván a választ kereshetjük. A másik kérdés viszont az, 
hogy azoknak megfelel-e, akik minket ide küldtek a parlamentbe, hogy törvényekről 
döntsünk. Én úgy érzékelem, hogy nem felel meg számukra a mostani szabályozás. 
Elég nagy társadalmi igény kezdett kibontakozni már az elmúlt években és egyre 
inkább ezt tapasztalhatjuk, hogy ezt a törvényt módosítani kell, megérett a változásra. 
Az emberek ugyanis, tisztelt képviselőtársak, nem hiszik el azt, amit mi a 
vagyonnyilatkozatunkban bevallunk. Nem gondolják azt, hogy egy országot vezető 
miniszterelnöknek gyakorlatilag nincs vagyoneleme, nem rendelkezik 
vagyontárgyakkal. Irányadónak javaslom itt Lázár János elhíresült mondatát, amely 
alapján azt tudjuk, hogy mindenki annyit ér, amennyije van. Ezt a képviselőtársaim 
figyelmébe ajánlom. 

Vissza kell állítanunk tehát ezt az igen nagy ellentétet a társadalom, illetve a 
politikusok és azok vagyonnyilatkozata kapcsán. Éppen ezért javaslatunkból én négy 
elemet emelnék ki és helyezném az önök szívére, hogy döntsenek a belátásuk szerint 
róluk. Bővítenénk a vagyonnyilatkozatra kötelezettek körét a különféle biztosokkal, ez 
a miniszterelnöki, miniszteri és kormánybiztosokra is vonatkozna. Nagyon fontos és a 
XXI. században szerintem elengedhetetlen az, hogy internetes felületen, digitális 
formában kellene kitölteni ezeket a vagyonnyilatkozatokat, ezáltal egy egységes állami 
vagyonnyilatkozati adatbázis jönne létre, amely könnyen kereshetővé tenné az egyes 
képviselőknek nemcsak a jelenlegi, hanem a volt vagyonnyilatkozatát is, tehát ezek 
fennmaradnának ebben a rendszerben. Azt is nagyon régóta szeretnénk, és magunk jó 
példával járunk elől ebben, hogy legyen nyilvános a közös háztartásban élő 
családtagok bevallása is. Ebből látható, hogy milyen gazdagok a családok gyermekei, 
illetve a házastársak, akik egy háztartásban élnek a képviselővel. Valamint amit még 
szeretnénk, az az adóellenőrzés minden mandátum felvételekor és annak végén, 
ezáltal a vagyongyarapodás is nyomon követhető lenne.  

Ez a mi javaslatunk. Azt kérem a tisztelt kormánypárti képviselő hölgyektől, 
uraktól, hogy támogassák annak tárgysorozatba vételét. Köszönöm szépen a 
figyelmet. 

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

hozzászólni. (Senki sem jelentkezik.) Jelentkezőt nem látok, a vitát lezárom. Mivel 
vita nem volt, ezért nem tudok a képviselő úrnak válaszadásra lehetőséget adni. 

Határozathozatal 

Most kérdezem a bizottság tagjait, támogatják-e a javaslat tárgysorozatba 
vételét. Kérem, szavazzon, aki támogatja! (Szavazás.) Ki nem? (Szavazás.) 
Tartózkodás? (Szavazás.) Köszönöm. Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen, 6 nem 
szavazattal, tartózkodás nélkül az indítványt nem vette tárgysorozatba.  
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Ezzel ezt a napirendi pontot lezárom. Köszönjük szépen képviselő úrnak, hogy 
itt volt. Szép napot kívánunk! 

A pedofília miatt elítélt személyek nyilvántartási rendszerének 
bevezetéséről szóló H/11245. számú határozati javaslat  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

Soron következik az eredetileg 24. napirendi pontunk, jelen pillanatban 19. 
napirendi pontunk, a pedofília miatt elítélt személyek nyilvántartási rendszerének 
bevezetéséről szóló, Ander Balázs, Jobbik, képviselő úr által benyújtott H/11245. 
számú határozati javaslat tárgysorozatba vételéről való döntés. Tisztelettel köszöntöm 
ülésünkön Ander Balázs képviselő urat és egyúttal megadom a szót, hogy javaslatát 
szóban is indokolhassa. Képviselő úr, tessék parancsolni, öné a szó. 

Ander Balázs szóbeli kiegészítése 

ANDER BALÁZS (Jobbik) előterjesztő: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt 
Bizottság! A kiskorúak sérelmére elkövetett szexuális bűncselekményekkel 
kapcsolatban sajnos el tudjuk mondani, hogy nemcsak a látencia az óriási, hanem a 
visszaesők aránya is nagyon magas. Éppen ezért mondjuk azt, hogy nem elég, ha 
kitölti egy-egy ilyen emberi szörnyeteg a büntetését, hanem azzal a határozati 
javaslattal jöttünk most ide, hogy a büntetés kitöltése után legyen egy nyilvános, 
mondjuk úgy, hogy pedofilregiszter ezekről a két lábon járó fenevadakról.  

Ugyanis naprakész megfigyelés szükséges velük szemben a potenciális 
áldozatok védelme érdekében. Úgy tartjuk, hogy a szülők, a gyermekek igenis 
rendelkeznek azzal a joggal, adott esetben az elkövetők személyiségi jogaival 
ellentétben is, hogy tudják, a lakókörnyezetükben milyen veszély leselkedik a 
gyermekeikre. Nyilvánvaló módon tudjuk azt, hogy ez egy jogfilozófiai kérdés is lehet, 
kinek a joga az előrébbvaló ilyenkor, mi teljesen egyértelműen azon az állásponton 
vagyunk, hogy a potenciális áldozatoké, a semmiről sem tehető, ártatlan gyermekeké. 

Tehát, tisztelt bizottság, három órája nyomon követem a szavazásokat, mégis 
azt mondom, hogy bízom abban, hogy a három főre olvadt, de mégiscsak hat 
szavazattal rendelkező kormánypárti többség tárgysorozatba engedi ezt a határozati 
javaslatot. Hogy mire alapozom ezt a naiv hozzáállásomat? A 2011/93. EU irányelvre, 
amely egyáltalán nem tiltja, hogy ilyen regisztert létre lehessen hozni, alapozom 
akkor ezt a vélelmemet, mondjuk, az Amerikai Egyesült Államokban folyó 
gyakorlatra, valamint arra is, hogy bal- és jobboldalról egyaránt támogatták ennek az 
ötletét. Emlékeztetnék mindenkit arra, hogy tavaly július 15-én, amikor mi a Jobbik 
részéről ezzel kapcsolatosan megtartottuk a sajtótájékoztatónkat, akkor az MSZP 
részéről Szakács László volt az, aki hasonló jellegű javaslattal tartott sajtótájékoztatót. 
De mondok mást is. Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője szintén szigorításról és a 
nyilvános lista bevezetéséről, felállításáról beszélt, de ilyen módon nyilatkozott 
Gulyás Gergely miniszter úr is, aki azt mondta, hogy ők is támogatnának egy ilyesféle 
szigorítást. 

Nem szaporítván a szót, arra szeretném kérni tehát a tisztelt kormánypárti 
képviselőtársaimat, hogy a jeles fideszes politikusokhoz hasonlóan most bizonyítsák 
önök is a szavazatukkal, hogy ez a javaslat egyetértésre talál az önök részéről is. 
Köszönöm. 

Hozzászólások 

ELNÖK: Mi is köszönjük. Kérdezem a bizottság tagjait, ki kíván hozzászólni. 
(Czunyiné dr. Bertalan Judit jelentkezik.) Alelnök asszony, tessék parancsolni, öné a 
szó. 
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CZUNYINÉ DR. BERTALAN JUDIT (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm 

szépen a szót, elnök úr. Ander képviselőtársamnak röviden megismételném, mivel itt 
ül velünk a bizottsági ülésen reggel óta, amit Sebián-Petrovszki László 
képviselőtársam indítványánál mondtam. (Dr. Becsó Károly visszajön a terembe.) 
Alapvetően folyamatban van, elő fog kerülni a közeljövőben egy, a gyermekek 
védelmét és az önök által előterjesztett kérdésekben szigorító javaslatokat is 
tartalmazó csomag. Arra kérem önt, hogy nyújtsa be ahhoz az előterjesztéshez az 
önök javaslatát. Azt gondolom, hogy van értelme erről beszélni, szükséges róla 
beszélni. Ugyanígy, hogy rövidítsem a hozzászólások idejét, elnök úr és Ander 
képviselőtársam, a következő három napirendi pontnál fontosnak tartom elmondani, 
de ott már nem fogom, hogy a magam részéről tartózkodni fogok ugyanabból a 
megfontolásból, amelyből a képviselőtársam által előterjesztett korábbi javaslatnál is 
tettem, és arra kérem önt, hogy ebben legyen így együttműködő. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen, alelnök asszony. További felszólalni szándékozót 

nem látok. Kérdezem az előterjesztőt, kíván-e válaszolni a vitában elhangzottakra. 
Igen, tessék parancsolni, öné a szó. 

 
ANDER BALÁZS előterjesztő: Nem kívánok válaszolni. Köszönöm, elnök úr. 

Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a bizottság tagjait, támogatják-e a 
javaslat tárgysorozatba vételét. Kérem, szavazzon, aki támogatja! (Szavazás.) Ki 
nem? (Szavazás.) Tartózkodás? (Szavazás.) Köszönöm. Megállapítom, hogy a 
bizottság 3 igen, 1 nem szavazattal, 7 tartózkodás mellett az indítványt nem vett 
tárgysorozatba. Ezzel ezt a napirendi pontot lezárom.  

A gyermekek védelme érdekében a Büntető Törvénykönyvről szóló 
2012. évi C. törvény módosítása címmel benyújtott T/11246. számú 
törvényjavaslat) 
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

Soron következik eredetileg 25. napirendi pontunk, most 20. napirendi 
pontunk, a gyermekek védelme érdekében a büntető törvénykönyvről szóló 2012. évi 
C. törvény módosítása címmel, szintén Ander Balázs jobbikos képviselő által 
benyújtott T/11246. számú törvényjavaslat tárgysorozatba vételéről való döntés. 
Ismét tisztelettel köszöntöm Ander Balázs képviselő urat és egyúttal megadom a szót, 
hogy a javaslatát szóban is indokolhassa. 

Ander Balázs szóbeli kiegészítése 

ANDER BALÁZS (Jobbik) előterjesztő: Köszönöm a szót, elnök úr. Amikor én 
a norvégiai börtönreformról olvastam, nevezetesen, mondjuk, a Halden szigetén, 
illetve Bastoy szigetén megvalósuló reformelképzelésekről, akkor racionális 
lényemmel föl tudtam fogni ennek a modellnek a sikerességét, viszont a természetes 
igazságérzetem, teljesen természetes, hogy nagyon sokakhoz hasonló módon 
tiltakozott az ellen, hogy nagyon súlyos bűnt elkövetőket padlófűtéses, egyszemélyes 
zárkában tartsanak, holmi luxuskörülmények között, minthogyha nyaralnának. A 
számok viszont meggyőzőek voltak; szemben, mondjuk, a két éven belüli visszaesők 
Amerikai Egyesült Államokban megfigyelhető 60 százalékos arányával, Norvégiában 
a visszaesők aránya csupán 20 százalékos. S hiába növekedett meg, mondjuk, ’72 és 
2007 között ötszörösére az Amerikai Egyesült Államokban börtönökben 
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fogvatartottak száma, és ha megnézzük azt is, hogy ott az átlagos börtönbüntetési idő 
olyan 63 hónap, szemben a norvég 9-cel, azt látjuk, hogy mégiscsak a norvég modell 
működik. Amikor ilyen nem komplementer börtönnel találkozik az ember, tehát nem 
tükrözi a szigorúság és a fogva tartók magatartása azt az ocsmány bűnt, amelyet 
elkövettek a rabok, akkor, mondom, itt vannak ezek a számok: önmagukért 
beszélnek. (Dr. Bajkai István visszatér az ülésre.)  

Van viszont egy olyan bűncselekménytípus, amelynek esetében jöhet 
bármilyen szám, jöhet bármilyen reformelgondolás, továbbra is azt tudjuk mondani, 
hogy igenis szükséges a szigorítás. S utalnék itt az előzőekben előhozott Gulyás 
Gergely- vagy éppen Kocsis Máté-féle idézetekre… Szóval, amikor a gyermekek ellen 
követnek el szexuális ragadozók bűncselekményeket, akkor úgy tartjuk, hogy 
semmiféle enyhítésről nem lehet szó, semmiféle reformbörtönösdit nem lehet akkor 
eljátszani, hanem a legkeményebb megtorlást kell alkalmazni ezekkel a 
bűnelkövetőekkel szemben.  

Törvénymódosítási javaslatunk egyik pontja arra vonatkozik, hogy ne lehessen 
felfüggesztettel megúszni ezeket az ocsmány cselekedeteket, és ha a nemi élet 
szabadsága, valamint a nemi erkölcs elleni bűncselekményt 18. életévét be nem töltött 
személy sérelmére követik el, akkor szóba se jöhessen az, hogy az elkövető nem vonul 
be a börtönbe. Emlékeztetnék a volt perui nagykövet, Kaleta Gábor gyomorforgató 
történetére: a bíróság részéről olyan indoklás hangzott el, hogy tulajdonképpen nem 
tudnak vele szemben szigorúbb ítéletet hozni, a jelenlegi törvényes keretek ezt tették 
lehetővé. Akkor szeretnénk mi itt a Jobbik részéről elérni - és szeretném, ha ehhez 
önök is csatlakoznának -, hogy ez többi ne legyen indok; tehát ha gyermekek ellen 
követnek el ilyenféle bűncselekményt, akkor igenis kapjon letöltendő börtönbüntetést 
az elkövető. 

A javaslatunk második eleme a pornográf pedofil felvételekkel kapcsolatos 
büntetési tételeket szigorítaná; itt a Btk. 204. §-áról van szó, amely az ilyesféle 
felvételek tartását, készítését, forgalmazását, illetve az azokkal való kereskedelmet 
szigorítaná; illetve kettébontanánk a dolgot, mert ha 14 éven aluli gyermekkel 
kapcsolatban, velük szemben követnék el mindezt, akkor ott még tovább nőnének a 
büntetési tételek. Emlékeztetném képviselőtársaimat az Európai Bizottság azon 
jelentésére, amelyik az emberkereskedelemmel kapcsolatos, és Magyarország 
szomorú helyzetét taglalja ebben a tekintetben. Nagyon sok ezren válnak 
emberkereskedelem, leánykereskedelem, prostitúció áldozatává, sokszor már igen-
igen fiatalon. Ők is ott vannak azoknak a tönkretett életű gyermekeknek, 
személyeknek a tragikus sorában, akikről ilyesféle felvételek készülhetnek, hogy aztán 
azokkal majd mindenféle aberrált véglények kereskedjenek, illetve nagyipari 
formában gyűjtögessék őket.  

Tehát még egyszer: szeretnénk, ha ezek az elkövetők nem úsznák meg holmi 
felfüggesztettel, meg pénzbírsággal ezeket a gyalázatos tetteket. Igenis, kerüljenek 
börtönbe, ott pedig majd a börtönhierarchia megoldja azt a problémát, amivel a 
modern, felvilágosult büntetés-végrehajtási rendszer sokszor nem tud mit kezdeni; 
ezek az emberek reményeim szerint megkapják majd ott azt, amit kiérdemeltek, és 
lehetőség szerint minél hosszabb ideig zárják el őket a társadalomtól és a potenciális 
áldozatoktól. Ehhez kérjük az önök támogatását. Tehát ha alelnök asszony igazat szólt 
itt azzal kapcsolatosan, hogy készül egy ilyesféle javaslat, én nem látom annak 
semmiféle akadályát, hogy ezt most itt támogatni tudják, jelezvén azt, hogy ebből itt 
politikai ügyet nem csinálunk. Köszönöm szépen. 

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

ilyen jelzés.) Czunyiné Bertalan Judit alelnök asszony az előző napirendi pont 
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kapcsán kifejtette az erre és az ezt követő napirendi pontra is az álláspontját, azt 
fenntartja. További jelentkezőt nem látok, a vitát lezárom. 

Határozathozatal 

Az előterjesztőnek nem tudok szót adni, hiszen vita nem hangzott el. Ezért 
kérdezem a bizottság tagjait, támogatják-e a javaslat tárgysorozatba vételét. Kérem, 
szavazzanak! Aki igen? (Négy.) Aki nem? (Nincs ilyen.) És aki tartózkodott? (Nyolc.) 
Köszönöm. Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 8 
tartózkodás mellett az indítványt nem vette tárgysorozatba. Ezzel ezt a napirendi 
pontot lezárom. 

A szexuális bűncselekmények megelőzése és megakadályozása 
érdekében szükséges egyes büntetőjogi szabályozások 
szigorításáról szóló H/12804. számú határozati javaslat  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

Soron következik az eredetileg 26. napirendi pontunk, most 21. napirendi 
pontunk: a szexuális bűncselekmények megelőzése és megakadályozása érdekében 
szükséges egyes büntetőjogi szabályozások szigorításáról szóló, Ander Balázs, Jobbik, 
képviselő úr által benyújtott H/12804. számú határozati javaslat tárgysorozatba 
vételéről való döntés. 

Ismét tisztelettel köszöntöm az előterjesztő Ander Balázs képviselő urat, és 
megadom a szót, hogy javaslatát szóban is indokolhassa. Tessék parancsolni! 

Ander Balázs szóbeli kiegészítése 

ANDER BALÁZS (Jobbik) előterjesztő: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt 
Bizottsági Tagok! Szexuális ragadozók áldozatává nemcsak fiatalkorúak, nemcsak 
gyermekek válhatnak: a közelmúltban számos olyan horrorisztikus eset borzolta a 
kedélyeket Magyarországon is, gondoljunk itt, mondjuk, Orosz Bernadett ügyére, ami 
joggal mondatja azt a társadalom felháborodott tömegeivel és az őket képviselőkkel, 
hogy ezen a téren is van mit javítani Magyarországon. 

Javaslatunk egyik ilyen pontja a már előzőekben is elővezetett Btk.-szigorítást 
tartalmazná, amikor is a nemi élet szabadsága és a nemi erkölcs elleni 
bűncselekményekkel találkozunk. Igen, valljuk azt, hogy ezekben a 
bűncselekménytípusokban a büntetési tételeknek emelkedniük kellene.  

A másik, ami a javaslat részét képezi, az a szexuális bűnelkövetőknek, szexuális 
ragadozóknak a gyógyszeres kezeléséről szólna. Nyilvánvaló módon óriási a polémia 
ezzel kapcsolatosan is az egész világon, de azért szeretnék itt néhány statisztikai 
adatot idézni; nem biztos, hogy mindenki olvasta a Büntetőjogi Szemlében - én 
megtettem - dr. Hurtony Alexandrának azt a tanulmányát, amelyik ezt a kérdést 
taglalja. Ugye, magát az antiandrogéneknek ilyen célra való alkalmazását az 1940-es 
évek Amerikájában kezdte el bizonyos John Money, és az a helyzet, hogy nagy 
sikereket értek el a tesztoszteroncsökkentő kúrával. Ez a Medroxyprogesteron-acetát 
nevezetű szer, amelyet mind a mai napig használnak egyébként, komoly sikereket 
eredményezett ezen a területen; utalnék itt Czeizel Endre vizsgálataira is. De ha a 
nemzetközi kitekintést vesszük alapul, azt látjuk, hogy Németországban, ahol erre 
önkéntes alapon van mód, ott nem kötelező, de önkéntes alapon a szexuális 
bűnelkövetők jelentkezhetnek arra, hogy ilyesféle kúrának vessék alá magukat, a 
visszaesők aránya 43 százalékról 3 százalékra csökkent.  

Tisztelt képviselőtársaim! Ha vannak itt érzékenyebb lelkű képviselőtársak, 
akik ebben az egészben valamiféle középkori borzalmat látnának, számukra 
szeretném hangsúlyozni, hogy itt elsődlegesen nem a büntetés a cél, hanem a 
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megelőzés, a kezelése azoknak a szexuális bűnelkövetőknek, akik e szörnyűséges 
cselekedet ösztön jellegéből fakadóan új és új áldozatokra vadásznak. Tehát még 
egyszer: 43 százalék – 3 százalék. Ha Magyarországon is bevezetnék ezt a féle kezelési 
módot, amely egyébként Amerika jó néhány tagállamában működik, de ahogy 
említettem, Németországban, sőt Angliában is önkéntes módon, de Lengyelországban 
egyenesen kötelező bizonyos ilyen típusú cselekmények esetén, akkor, azt hiszem, 
nagyon-nagyon sok honfitársunkat, főként nőket és gyermekeket tudnánk 
megmenteni ezáltal, megmenthetnénk őket azzal, hogy Magyarország is csatlakozik 
azon államok sorához, ahol ez egy élő gyakorlat. 

Óriási a látencia ezekben az ügyekben. Egyes tanulmányok szerint akár 
százszoros is lehet egyébként a napvilágra került és a valóságban is megtörtént 
gyermekmolesztálási esetek közötti differencia, vagy beszélhetnénk a megerőszakolt 
nők kálváriájáról is, akik sok esetben egyfajta intézményi árulásként élik meg azt, ami 
Magyarországon velük kapcsolatosan történik. Itt is elő lehetne citálni azokat a 
számokat, hogy a látencia óriási, és ha végre a rendőrség elé is kerülnek ezek a 
rettenetes bűncselekmények, akkor azoknak csak egy kicsiny részében képződik majd 
végül olyan bírósági ítélet, amely a jól megérdemelt helyükre, a rácsok mögé juttatják 
az elkövetőket. 

Éppen ezért ezt egy olyan plusz és kiegészítő kezelésnek véljük, amely nem 
ellentétes a XXI. századi elvekkel, amely nem ellentétes a nyugati demokratikus 
felfogással, mint ahogy a példáimon keresztül soroltam, van erre számos precedens 
Nyugaton is. Azt szeretnénk, ha Magyarországon is megteremtődne ennek a 
törvényes háttere. Ehhez kérjük ilyen formán a kormány segítségét, illetve az önökét, 
hogy legalább tárgysorozatba kerüljön ez a javaslat, ahol aztán majd ki-ki a maga 
vérmérséklete, illetve világlátása szerint hozzáteszi a magáét ehhez a dologhoz. Kérem 
a kormánypárti képviselőtársaim támogatását is. Köszönöm. 

Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönjük. Kérdezem a bizottság tagjait, ki kíván hozzászólni. (Senki 
sem jelentkezik.) Jelentkezőt nem látok, a vitát lezárom. Mivel nem volt vita, ezért 
nem tudok szót adni a vitában elhangzottakra való reagálásra.  

Kérdezem a bizottság tagjait, támogatják-e a javaslat tárgysorozatba vételét. 
Kérem, szavazzon, aki támogatja! (Szavazás.) Ki nem támogatja? (Szavazás.) Ki 
tartózkodott? (Szavazás.) Köszönöm. Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen 
szavazattal, nem szavazat nélkül és 8 tartózkodással az indítványt… (Sebián-
Petrovszki László: Én nemmel szavaztam!) Bocsánat! Három igen, 1 nem szavazat. 
Bocsánat, rosszul láttam. Most pontosítom a megállapítást. Megállapítom, hogy a 
bizottság 3 igen, 1 nem szavazattal, 8 tartózkodás mellett az indítványt nem vette 
tárgysorozatba.  

Ezzel ezt a napirendi pontot lezárom. Köszönjük szépen Ander Balázs úrnak a 
bizottsági ülésünkön való részvételét. A képviselő úrtól elnézést kérek, hogy elnéztem. 

Az adósságcsapdába került személyek megsegítéséről szóló 
H/10534. számú határozati javaslat  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

Soron következik az eredetileg 27. napirendi pontunk, most 22. napirendi 
pontunk, az adósságcsapdába került személyek megsegítéséről szóló Z. Kárpát Dániel 
jobbikos képviselő úr által benyújtott H/10534. számú határozati javaslat 
tárgysorozatba vételéről való döntés. Tisztelettel köszöntjük az előterjesztő Z. Kárpát 
Dániel képviselő urat, és egyúttal megadom a szót, hogy javaslatát szóban is 
indokolhassa. Tessék parancsolni, képviselő úr! 
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Z. Kárpát Dániel szóbeli kiegészítése 

Z. KÁRPÁT DÁNIEL (Jobbik) előterjesztő: Nagyon szépen köszönöm. Tisztelt 
Elnök Úr! Tisztelt Bizottsági Tagok és Munkatársak! Tudom, hogy egy többórás 
menetelésen van túl a bizottság, ezért igyekszem a lényegre szorítkozni, mindannyiuk 
türelmét és egészségét kímélendő. 

Azt látjuk, hogy a járványügyi veszélyhelyzetben vannak olyan könnyítések és a 
polgárokat támogató lépések, amelyek politikától, izmusoktól függetlenül 
tárgyalhatók és azt is látjuk, hogy a devizahiteles katasztrófát bár nagyon sokan 
sokféleképpen értékeljük a felelősség szempontjából, abban talán meg tudunk 
egyezni, hogy több százezer ember bajba került amiatt, ami történt. Ha 
elvonatkoztatunk most a felelősségre vonás kérdéskörétől, az is látszik, hogy egy 
járványügyi veszélyhelyzetben sok honfitársunk ezen ügyekből kifolyólag még mindig 
végrehajtások áldozataiként kerül be a kartotékba és miközben számos, a 
munkabérek kipótlásáról szóló és egyéb javaslatról vitatkoztunk a parlamentben, 
továbbra is fennállhat az a helyzet, hogy honfitársaink tízezrei tekintetében a 
legkisebb nyugdíjakat, illetve a minimálbérhez közelítő vagy a körüli összegeket is, a 
végrehajtók 33, illetve 50 százalékos elvonásokkal sújtanak. 

Vonatkoztassunk el attól, hogy álláspontom szerint az alapot képező tartozások 
egy része legalábbis megkérdőjelezhető jogi környezetben keletkezett, hiszen ez nem 
ennek a napirendi pontnak tárgya, de az mindenképpen, hogy egy járványügyi 
veszélyhelyzetben a javaslat szerint mentesíteni kellene és lehetne a legkisebb 
bevétellel rendelkező honfitársainkat attól a bajtól, hogy a kiadások növekedésével 
járó járványhelyzetben, amikor sokan a bevételükből is buknak valamennyit akár a 
munkabér hiánya, akár más probléma miatt, legalább ezen harmadik irányból ne 
engedjük húzni a honfitársakat. A hitelmoratórium egy helyes dolog, lényegében 
befagyasztja a piacot, bár a futamidőt meghosszabbítja indokolatlanul nagy 
mértékben álláspontom szerint, de ennek mintájára a végrehajtások tekintetében is 
egy olyan befagyasztó javaslatot hoztam a tisztelt bizottság elé, amely ezen 
honfitársainkat mentesítené ezen nagyon negatív tendenciák alól legalább a 
járványügyi helyzet végéig. 

Hozzáteszem, hogy az itt fekvő javaslat több, mint amennyit én el tudnék 
fogadni. Tehát nagyon komoly elmozdulást gyakorolt az előterjesztő, hiszen én azt 
mondanám, hogy nulla, ne lehessen hozzáérni minimálnyugdíjhoz, minimálbérhez. A 
javaslat egy névleges, 10 százaléknyi elvonást valós, megalapozott tartozások esetén 
enged, de a 90 százalékhoz nem engedne hozzányúlni. Még egyszer mondom 
kompromisszumkészségünk jeléül, hogy ne mondhassa azt a kormány, hogy teljesen 
kiszúr a végrehajtói karral, hanem valamit azért otthagy, a mi 
kompromisszumkészségünk jegyében még ezt is beengedtük a javaslatba csak azért, 
hogy minimális esélye legyen arra, hogy érdemi vita alakuljon ki róla. Abban is 
partnerek vagyunk, hogy ha a kormány ezt magáévá teszi és saját néven nyújtja be, 
viszont nagy tisztelettel kérem a bizottság tagjait, gondolják végig az elmondottakat. 
Köszönöm a lehetőséget.  

Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönjük. Kérdezem a bizottság tagjait, ki kíván hozzászólni. (Senki 
sem jelentkezik.) Jelentkezőt nem látok, a vitát lezárom. Mivel vita nem volt, a 
vitában elhangzottakra válaszolni képviselő úr nem tud. Ezért szavazás következik. 

Kérdezem a bizottság tagjait, támogatják-e a javaslat tárgysorozatba vételét. Ki 
az, aki támogatja? (Szavazás.) Ki nem támogatja? (Szavazás.) Tartózkodás? 
(Szavazás.) Köszönöm. Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen, 6 nem szavazattal, 
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tartózkodás nélkül az indítványt nem vette tárgysorozatba. Ezzel ezt a napirendi 
pontot lezárom. Köszönjük szépen, képviselő úr, hogy itt volt. Szép napot kívánunk! 

A kormánytagok, valamint az országgyűlési képviselők 
droghasználatának ellenőrzéséről szóló H/14356. számú határozati 
javaslat 
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

Soron következik az eredetileg 28. napirendi pontunk, most 23. napirendi 
pontunk, a kormánytagok, valamint az országgyűlési képviselők droghasználatának 
ellenőrzéséről szóló, Dudás Róbert és Nunkovics Tibor jobbikos képviselő urak által 
benyújtott H/14356. számú határozati javaslat tárgysorozatba vételéről való döntés. 

Az előterjesztőket nem látom a teremben. Mivel az előterjesztők előzetesen 
nem kérték, hogy a mai napon indítványuk tárgysorozatba vételéről a bizottság ne 
döntsön, ezért távollétük a bizottság eljárását nem akadályozza.  

Kérdezem a bizottság tagjait, kíván-e valaki hozzászólni. (Jelzésre:) Varga-
Damm Andrea képviselő asszonyé a szó. (Czunyiné dr. Bertalan Judit visszatér a 
terembe.) 

Hozzászólások 

DR. VARGA-DAMM ANDREA (független): Köszönöm a szót. Azt hiszem, 
éppen egy éve volt az, amikor előterjesztettem hasonló javaslatot, hiszen, ha tetszik, 
ha nem, nekünk a társadalom felé példát kell mutatnunk minden tekintetben, így a 
tekintetben is, hogy drog hatása alatt álló képviselő ne láthassa el képviselői 
munkáját. Akkor a kormánypárti képviselők ezt a javaslatot nem támogatták. Itt van 
egy újabb változata ugyanannak a javaslatnak; gondolom, ugyanez lesz a sorsa.  

De ha már itt a szenvedélykérdés napirendre kerül egy ilyen javaslatnál, meg 
kell hogy mondjam, én azért annak is nagyon örülnék, ha az ülésterembe alkoholos 
befolyásoltság alatt sem érkezne egyetlen képviselő sem, merthogy az utóbbi időben 
azért tapasztaltunk nemegyszer hasonlót. (Derültség.) Úgyhogy én meg éppen majd 
azt a javaslatot fogom beterjeszteni, hogy bizony legyen szonda. Ugyanis, nem tudom, 
mennyire tudják képviselőtársaim, amikor a börtönökbe az ügyvédek látogatni 
mennek, akkor az ügyvédek ugyanazt a „mikrofont” fújják meg, mint a személyzet, aki 
a börtönökben dolgozik, és ez a „mikrofon” - elképesztően jó kis szerkezet - kimutatja, 
ha van alkoholos befolyásoltság. Az Országgyűlés költségvetésébe biztosan belefér egy 
ilyen szerkezet, amelyet majd be lehet szerezni, és akkor fújunk egyet a „mikrofonba” 
(Derültség.), és akkor nem tud bejönni az ülésterembe az, aki alkoholos 
befolyásoltság alatt áll, mert hogy őszinte legyek, én már az utóbbi időben 
besokalltam emiatt, és azt gondolom, hogy ha mi a társadalomnak azt akarjuk üzenni, 
hogy életünk és tevékenységünk példaértékű a társadalom széles rétegei számára, 
akkor ezzel az adottságunkkal is tudnánk nekik elég erőteljes példát mutatni. 
(Derültség.) 

Úgyhogy nagyon köszönöm a javaslatot, természetesen támogatom - de majd 
térjünk rá az egyéb káros szenvedélyek visszatartására irányuló javaslatokra is a 
jövőben! Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen a vidám pillanatokat, képviselő asszony. 

(Derültség.) Én bele is fújtam (Derültség.) - remélem, nem piros sehol. (Derültség.) 
Sebián-Petrovszki László képviselő úr, öné a szó. Tessék parancsolni! 

 
SEBIÁN-PETROVSZKI LÁSZLÓ (DK): Figyelem, hogy piros vagy nem piros… 

Köszönöm szépen, elnök úr. Én is támogatom és a DK is támogatja ezt a javaslatot, 
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igennel fogok szavazni, mert a szándék abszolút előrevivő, és azt gondolom, tényleg, 
ezen a téren kellene hogy lépjünk.  

Egy dolog miatt mégis szót kértem, és csak a jegyzőkönyv kedvéért szeretném 
azt megemlíteni, hogy azzal azért van gond, hogy egy kalap alá vesz minden 
drogfogyasztót, lett légyen az egyszer csinálta, többször csinálta, milyen súllyal, 
mennyire gyakori fogyasztó, illetve hogy milyen drogot fogyasztott; egy füves cigi 
elszívása és a kokaincsíkok gyakori felszippantása közé egyenlőségjelet tesz. Nekünk 
ezzel van gondunk, de mondom, a cél nemes, és mi most ezt tekintjük elsődlegesnek, 
és én ezért fogom ezt megszavazni. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Ismételten Varga-Damm Andrea képviselő asszonyé a szó. Tessék 

parancsolni! 
 
DR. VARGA-DAMM ANDREA (független): Azért szólok hozzá nagy tiszteletű 

Sebián-Petrovszki László képviselőtársam hozzászólására, hogy egy különbség 
biztosan van köztünk: ön nagy valószínűséggel nem képviselt annyi drogost a 
bíróságon, mint én. (Sebián-Petrovszki László: Az biztos.) Különösen fiatalokat; egy 
időben mániákusan engem rendeltek ki a hatóságok az ő képviseletükre, ezért 
nyertem meg sok ilyen ügyet. S azért vagyok egészen nullatoleranciás érzelmű a 
drogokkal szemben, mert én láttam az egy füves cigitől a heroinig tartó utat. Azt tudni 
kell, hogy rendkívül kevés ember van a drogfogyasztók között, aki megáll a füves 
ciginél. Elképesztően felmérhetetlen és feltárhatatlan, hogy az ember biokémiai 
adottságai miatt az ilyenfajta szerek használata mit generál a jövőre nézve; konkrétan 
a kívánás biokémiai kérdés - egyszerűen nincs két ember, akinek egyformán reagálna 
a szervezete. Én azért vagyok ennyire ellene, azzal együtt természetesen, hogy az 
utóbbi időben szerencsére egészen hatékony a gyógyítás szempontjából használt, 
kábító hatású anyagok felhasználása; tehát abban például meg abszolút nyitott 
vagyok, de hangsúlyozom: az egészségügyi célúra.  

Szóval, azt akarom csak ezzel mondani, ebben igaza van képviselőtársamnak, 
hogy egy kalap alá vonja az összes fajtát, csak az az igazság, hogy mi képviselők 
vagyunk. Mi nem az átlagos társadalmi csoport részei vagyunk, hanem egy magasabb 
rendű kötelezettséggel és példamutatással bíró ember, és ezért azt gondolom, nálunk 
egy ilyen kérdést akár lehet egy kalap alá vonni, a füves cigit, és mondjuk, a kokain 
vagy a heroin használatát. Bocsánat, hogy újra szót kértem, de ezt el akartam 
mondani. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönjük. Bajkai István képviselőtársunké a szó. 
 
DR. BAJKAI ISTVÁN (Fidesz): Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök úr. 

Tisztelt Bizottság! Némiképp ellentmondásosnak látom azt a helyzetet, hogy 
miközben itt előttünk fekszik egy javaslat, aközben a javaslatot előterjesztő párt 
képviselője egy olyan másik párttal van szoros szövetségben, amelyik 
drogliberalizáció-párti. Úgyhogy én azt gondolom, először ott kellene rendet tenni, 
azon az oldalon, hogy akkor most a drog liberalizációja mellett van ez a szövetség 
vagy sem. Ebben a körben persze lehet szabályozni, hogy a képviselőknek milyen 
fokozott felelőssége legyen, de nyilván nem mondok ezzel senkinek sem újdonságot, 
hiszen mindenki ismeri a hatályos jogszabályokat ebben a vonatkozásban: 
Magyarországon zéró tolerancia van a drogfogyasztással szemben. Tehát ma 
Magyarországon a legszigorúbb szabályok érvényesülnek Európában; jó, a világon 
vannak még nálunk szigorúbb országok, ahol egészen komoly büntetést helyeznek 
kilátásba akár drogbirtoklással vagy éppen drogterjesztéssel kapcsolatban, de azt 
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gondolom, európai viszonylatban Magyarország az egyik legszigorúbb, ha nem a 
legszigorúbb ilyen tekintetben.  

Ez a javaslat - nem tudok mást mögé gondolni vagy egyáltalán valamilyenfajta 
választ adni erre - egyfajta szemfényvesztés. El kell dönteni, hogy ha Magyarországon 
zéró tolerancia van, és ezt valakik támadják, ezzel szemben fogalmaznak meg politikai 
álláspontot, akkor hogyan tudják összeegyeztetni a jelenlegi javaslattal.  

A másik már csak egy megjegyzés: én örülök Varga-Damm Andrea képviselő 
asszony felszólalásának. Abban mélységesen igazat tudok adni, hogy a képviselőknek 
példát is kell tudni mutatni, és vannak olyan foglalkozások, amelyek szigorúan 
szabályozottak alkoholfogyasztás vagy éppen drogfogyasztás szempontjából, és súlyos 
következményei is vannak annak, ha valaki ezt a szabályt megszegi. Nyilvánvalóan, ha 
szabályozni szeretnénk, és a példamutatás ügyében szeretnénk ebben lépni, akkor 
egészen az alapoknál kell kezdeni, nem is feltétlenül az alkoholfogyasztásnál, hanem 
például ott, hogy a képviselőnek hogyan kell viselkednie; hogyan kell viselkedni a 
teremben és az Országházban. Ezzel kellene elkezdeni; mondjuk, ez lenne az első 
lecke, hogy szabad-e például kiabálni, szabad-e például hangszórókkal rohangálni a 
helyiségben, szabad-e az elnöki pulpitust elzárni, és még sorolhatnám - az alapoknál 
kezdeni. Azt gondolom, az a civilizáció alapja is, hogy hogyan kell viselkedni. 
Szerintem a baloldal bemutatott gyakorlatai ebben a közelmúltban azt bizonyítják, 
hogy még az alapokig sem jutottak el.  

Egyébként pedig nyilván azt is tudom mondani tisztelt képviselőtársaimnak, 
hogy sok érdekes eszmefuttatástól mentesültünk volna, ha valóban alkoholos 
befolyásoltságtól mentes állapotban jött volna be néhány képviselő a terembe. 
(Derültség.) Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen, képviselőtársunk. További felszólalni szándékozót 

nem látok. A vitát lezárom. 

Határozathozatal 

Kérdezem a bizottság tagjait, támogatják-e a javaslat tárgysorozatba vételét. 
Kérem, szavazzanak! Aki igen? (Négy.) Aki nem? (Nyolc.) S aki tartózkodott? (Nincs 
ilyen.) Köszönöm. Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen és 8 nem szavazat mellett, 
tartózkodás nélkül az indítványt nem vette tárgysorozatba. Ezzel ezt a napirendi 
pontot lezárom. (Dr. Varga-Damm Andrea távozik az ülésről.)  

A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 
módosításáról szóló T/12091. számú törvényjavaslat  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

Soron következik az eredetileg 29. napirendi pontunk, most a 24. napirendi 
pontunk: a büntető törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény módosításáról szóló, 
Fülöp Erik független képviselő által benyújtott T/12091. számú törvényjavaslat 
tárgysorozatba vételéről való döntés. 

Fülöp Erik képviselőtársunk egyedüli benyújtó volt és most nincs a teremben. 
Az előterjesztő előzetesen nem kérte, hogy a mai napon indítványa tárgysorozatba 
vételéről a bizottság ne döntsön, ezért távolléte a bizottság eljárást nem akadályozza. 
Kérdezem a bizottság tagjait, ki kíván hozzászólni. (Senki sem jelentkezik.) 
Jelentkezőt nem látok. Szavazás következik. 

Határozathozatal 

Kérdezem a tisztelt bizottságot, támogatja-e a javaslat tárgysorozatba vételét. 
Kérem, szavazzon, aki támogatja! (Szavazás.) Ki nem támogatja? (Szavazás.) Ki 
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tartózkodott? (Szavazás.) Köszönöm. Megállapítom, hogy a bizottság igen szavazat 
nélkül, 9 nem szavazattal, 1 tartózkodással az indítványt nem vette tárgysorozatba. 
Ezzel ezt a napirendi pontot lezárom. 

Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény módosításáról 
szóló T/14788. számú törvényjavaslat  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

Soron következik az eredetileg 30. napirendi pontunk, most 25. napirendi 
pontunk, az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény módosításáról szóló, 
Bencsik János független képviselő úr által benyújtott T/14788. számú törvényjavaslat 
tárgysorozatba vételéről való döntés. Tisztelettel köszöntöm ülésünkön a képviselő 
urat. Tessék parancsolni! Megadom a szót, hogy a javaslatát szóban is indokolhassa. 

Bencsik János szóbeli kiegészítése 

BENCSIK JÁNOS (független) előterjesztő: Köszönöm szépen a szót, elnök úr. 
Tisztelettel köszöntöm a bizottság megjelent tagjait ezen az általam fontosnak ítélt 
napirendi pontnál. Az elmúlt 30 évben a politikában, a politikacsinálókban, a 
döntéshozókban és általában a törvényhozásban való választói bizalom elég sokszor 
és elég súlyosan roncsolódott. Ennek több összetett oka van. Az egyik nagyon fontos 
oka az, hogy az emberek a mindenkori döntéshozók részéről, sajnos ez alól a mostani 
kormány sem kivétel, nem láttak, nem látnak példamutatást, felelősségvállalást és 
nem látják, hogy a hatalom birtokosai olyan feltételeket támasztanának az 
állampolgárok irányába, amelyeket úgy éreznek, hogy a maguk részéről is 
kötelességük betartani, nemcsak betartani, hanem példát mutatni. 

Az egyik intézmény, amely súlyosan aláássa a politikusokkal szembeni 
bizalmat, az a vagyonnyilatkozat rendszere. Nemcsak én mondom ezt, a nemzeti 
korrupcióellenes programnak és a Nemzeti Védelmi Szolgálatnak volt 2015-ben egy 
kidolgozott terve arra, hogyan kéne növelni a valótlan vagyonnyilatkozatok 
visszatartó erejét, mérlegelésre ajánlották, hogy a valótlanságokat tartalmazó 
bevallásoknak lehessen egy büntetőjogi következménye is. A bizottsági ülésen is 
vannak egyéni választókerületben megválasztott képviselőtársaink. Biztos vagyok 
benne, hogy ha akár kormánypárti képviselőtársaim is beszélgetnének a 
választókerületben élő állampolgárokkal és megkérdeznék őket, hogy mit gondolnak 
arról, hogy a politikusok vagyonnyilatkozata mennyire fedi a valóságot, mennyire kell 
komolyan venni vagy elhinni, akkor legalábbis nagyon erős kétkedő válaszokat 
kapnának erre, én biztos vagyok ebben. Az emberek egy jelentős része nem 
alaptalanul és nem előzmények nélkül azt gondolja, azt hiszi, hogy igazából a 
vagyonnyilatkozat-tételi rendszernek, mivel semmilyen büntetőjogi következménye 
nincs, semmilyen visszatartó ereje nincs, ezért igazából semmi értelme nincs.  

Ezt nem ok nélkül gondolják így. Szeretnék csak néhány nevet felsorolni a 
teljesség igénye nélkül kormánypárti és ellenzéki oldalról egyaránt, akik korábban 
botrányba keveredtek és kiderült, hogy a vagyonnyilatkozatuk nem volt valós. Nagy 
értékű ingatlanokat felejtettek el, nagy értékű pénzeszközöket felejtettek el bevallani 
és hogy, hogy nem, csak miután a sajtó kinyomozta vagy ezzel szembesítették őket, 
akkor jutott eszükbe, hogy jó, hát tényleg volt. Volt egy nyaraló tényleg, volt egy lakás, 
volt egy villa. Ha meg akarja, majdnem azt mondtam, hogy őrizni, ha vissza akarja 
nyerni a komolyságát a törvényhozás, a parlament, akkor ennek véget kell vetni záros 
határidőn belül. Ígértem neveket: Bánki Erik, Győrffy Balázs, Simon Gábor, Rogán 
Antal, Varga Mihály, Hunvald György, Varju László, Szatmáry Kristóf, Potápi Árpád 
János, Volner János, Szijjártó Péter, Szűcs Lajos, Horváth Attila Imre, valamint 
Horváth Csaba voltak azok a jelenleg is aktívan működő vagy a közelmúltban 
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országgyűlési képviselői tisztséget betöltő személyek, akiket bizonyítottan valótlan 
vagyonnyilatkozattal értek tetten. 

Annak érdekében, hogy legyen érdemi visszatartó erő, szükséges szankcionálni 
a valótlanul kitöltött vagyonnyilatkozatokat, ezért az előttünk fekvő javaslatomnak az 
a célja, hogy az eddigi rendszerrel ellentétben a valótlanul kitöltött 
vagyonnyilatkozatok közokirat-hamisításnak minősüljenek, ennek a büntetőjogi 
tétele is közokirat-hamisítás bűntette legyen, amely súlyosabb szabadságvesztéssel 
büntetendő, mint a jelenlegi hamis magánokirat felhasználásának vétsége. Azt 
gondolom, hogy nekünk, törvényhozóknak fontos feladatunk és felelősségünk, hogy 
példát mutassunk a magyar társadalomnak, amely társadalom úgy érzi, hogy neki 
állampolgárként, főleg akkor, ha mondjuk egy saját vállalkozása van vagy céget vezet, 
a hatalom mindig és mindenkor a körmére néz, a hatalom azokra a vállalkozókra 
nézve, akik saját vagyonukkal felelnek vállalkozásukért, nagyon szigorúan betartja a 
szabályokat, a legkisebb vétségért is nagyon komoly szankciókra számíthatnak és 
miközben ezek az emberek azt látják, hogy teljesen ki vannak szolgáltatva az aktuális 
hatalom hatóságainak, intézményeinek, erőszakszervezeteinek, bíróságának, pont 
azokra nem vonatkozik a törvény, akiknek élen kéne járniuk ennek betartásában. 

Summa summarum: ennek a tarthatatlan helyzetnek véget kell vetni és 
meggyőződésem, hogy bár a vagyonnyilatkozat-tétel kapcsán fennálló anomáliáknak 
ez csak egy kis része, nem ettől fog visszaállni a közbizalom a politikában, de azt 
gondolom, hogy egy fontos szelete. Arra kérem önöket, hogy támogassák ezt a 
javaslatot. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Mi is köszönjük. Kérdezem a bizottság tagjait, ki kíván hozzászólni. 

(Senki sem jelentkezik.) Jelentkezőt nem látok, a vitát lezárom. Mivel a vitában nem 
szólt senki hozzá, ezért válaszadásra az elhangzottak kapcsán nem tudok képviselő 
úrnak szót adni.  

Határozathozatal 

Kérdezem a bizottság tagjait, támogatják-e a javaslat tárgysorozatba vételét. 
Kérem, szavazzon, aki támogatja! (Szavazás.) Ki nem támogatja? (Szavazás.) Ki 
tartózkodott? (Szavazás.) Köszönöm. Megállapítom, hogy a bizottság 1 igen, 8 nem 
szavazattal, 1 tartózkodás mellett az indítványt nem vette tárgysorozatba.  

Ezzel ezt a napirendi pontot lezárom. Köszönjük képviselő úrnak, hogy eljött. 
További szép napot kívánunk. 

Magyarország Alaptörvényének kilencedik módosításáról szóló 
T/12975. számú törvényjavaslat  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

Soron következik az eredetileg 31. napirendi pontunk, most 26. napirendi pont, 
Magyarország Alaptörvényének kilencedik módosításáról szóló, Dúró Dóra független 
képviselő asszony által benyújtott T/12975. számú javaslat tárgysorozatba vételéről 
való döntés. Az előterjesztő képviselő asszony nincs jelen. Mivel az előterjesztő 
előzetesen nem kérte, hogy a mai napon az indítványának tárgysorozatba vételéről a 
bizottság ne döntsön, ezért a távolléte a bizottsági eljárást nem akadályozza. 

Kérdezem a bizottság tagjait, ki kíván hozzászólni. (Nincs ilyen jelzés.) 
Jelentkezőt nem látok, a vitát lezárom. 

Határozathozatal 

Szavazás következik. Kérdezem a bizottság tagjait, támogatják-e a javaslat 
tárgysorozatba vételét. Kérem, szavazzanak! Aki igen? (Egy.) Aki nem? (Nyolc.) S aki 
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tartózkodott? (Nincs ilyen.) Köszönöm. Megállapítom, hogy a bizottság 1 igen és 8 
nem szavazat mellett, tartózkodás nélkül az indítványt nem vette tárgysorozatba. 
Ezzel ezt a napirendi pontot lezárom. 

Magyarország Alaptörvényének kilencedik módosítása címmel 
benyújtott T/14341. számú törvényjavaslat  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

Soron következik az eredetileg 32. napirendi pontunk, most 27. napirendi 
pontunk: a Magyarország Alaptörvényének kilencedik módosítása címmel, Dúró Dóra 
független képviselő által benyújtott T/14341. számú törvényjavaslat tárgysorozatba 
vételéről való döntés. Mint ahogy az előző napirendi pontnál is megállapítottuk, 
képviselő asszony nincs jelen és egyedüli benyújtó. Nem kérte előzetesen, hogy a mai 
napon indítványa tárgysorozatba vételéről bizottságunk ne döntsön, ezért távolléte a 
bizottsági eljárást nem akadályozza. 

Kérdezem a bizottság tagjait, ki kíván hozzászólni. (Nincs ilyen jelzés.) 
Jelentkezőt nem látok, a vitát lezárom. 

Határozathozatal 

Kérdezem a tisztelt bizottságot, támogatja-e a javaslat tárgysorozatba vételét. 
Kérem, szavazzanak! Aki igen? (Nincs ilyen.) Aki nem? (Kilenc.) S aki tartózkodott? 
(Egy.) Köszönöm. Megállapítom, hogy a bizottság igen szavazat nélkül, 9 nem 
szavazat és 1 tartózkodás mellett az indítványt nem vette tárgysorozatba. Ezzel ezt a 
napirendi pontot lezárom. 

A kereszténység védelmében címmel benyújtott politikai 
nyilatkozatra vonatkozó P/13637. számú javaslat  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

Soron következik az eredetileg 33., most 28. napirendi pontunk: „A 
kereszténység védelmében” címmel Dúró Dóra független képviselő által benyújtott, 
politikai nyilatkozatra vonatkozó P/13637. számú javaslat tárgysorozatba vételéről 
való döntés. Képviselő asszony egyedüli benyújtó és nincs jelen. Előzetesen nem 
kérte, hogy a mai napon indítványa tárgysorozatba vételéről a bizottság ne döntsön, 
ezért a bizottság eljárásának nem akadálya a távolléte. 

Kérdezem a bizottság tagjait, ki kíván hozzászólni. (Nincs ilyen jelzés.) 
Jelentkezőt nem látok, a vitát lezárom. 

Határozathozatal 

Kérdezem a bizottság tagjait, támogatják-e a javaslat tárgysorozatba vételét. 
Kérem, szavazzanak! Aki igen? (Egy.) Aki nem? (Kilenc.) S aki tartózkodott? (Nincs 
ilyen.) Köszönöm. Megállapítom, hogy a bizottság 1 igen és 9 nem szavazat mellett, 
tartózkodás nélkül az indítványt nem vette tárgysorozatba. Ezzel ezt a napirendi 
pontot lezárom. 

Egyebek 

Rátérünk utolsó napirendi pontunk, az egyebek megtárgyalására. 
Tájékoztatom képviselőtársaimat, hogy a bizottság a következő ülését előreláthatóan 
március 23-án, kedden tartja.  

Kérdezem a bizottság tagjaitól, van-e az egyebek között bármilyen javaslatuk, 
észrevételük. (Nincs ilyen jelzés.) Nincs. Köszönöm szépen. 
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Az ülés berekesztése 

A bizottság ülését berekesztem. Köszönöm mindenkinek az aktív, hosszú 
részvételét a bizottsági ülésünkön. Szép napot kívánok! 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 24 perc)  

 

 

Dr. Vejkey Imre 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezetők: Vicai Erika, Farkas Cecília, dr. Lestár Éva, Prin Andrea 
 
 


