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(Az ülés kezdetének időpontja: 12 óra 02 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirend 
elfogadása 

DR. VEJKEY IMRE (KDNP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Tisztelt 
Képviselőtársaim! Tisztelt Meghívottak! Megkezdjük munkánkat. Köszöntöm a 
bizottság valamennyi megjelent tagját és a meghívottakat. A bizottság ülését ezennel 
megnyitom. Tájékoztatom képviselőtársaimat és minden érdeklődőt, hogy a félemeleti 
sajtóteremben van lehetőség a bizottsági ülést figyelemmel kísérni és a zártláncú 
közvetítések jeléhez hozzáférni. 

Ismertetem a helyettesítések rendjét. Kovács Zoltán alelnök úr helyettesíti 
Vitányi István alelnök urat és Demeter Zoltán képviselőtársunk helyettesíti Bajkai 
István képviselőtársunkat. Megállapítom, hogy a bizottság határozatképes. 

Most soron következik mai ülésünk napirendjének megállapítása. Napirend 
módosítására irányuló kezdeményezés nem érkezett. Kérdezem most 
képviselőtársaimat, ki támogatja a napirendi javaslat elfogadását. Kérem, 
kézfelemeléssel szavazzon, aki igen! (Szavazás.) Aki nem! (Szavazás.) És aki 
tartózkodott! (Szavazás.) Köszönöm. Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag, 10 
igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a napirendi javaslatot elfogadta. 

A közélet tisztaságát veszélyeztető bűncselekménnyel vádolt politikai 
felsővezetők juttatásairól szóló szabályok módosításáról szóló 
H/17846. számú határozati javaslat  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

Soron következik a közélet tisztaságát veszélyeztető bűncselekménnyel vádolt 
politikai felsővezetők juttatásairól szóló szabályok módosításáról szóló, Tóth Bertalan 
és Varga László, MSZP, képviselők által benyújtott H/17846. számú határozati javaslat 
tárgysorozatba vételéről való döntés. Varga László képviselőtársunk, bizottsági tagunk 
itt van. Köszöntöm az előterjesztők képviseletében is, és megadom a szót, hogy az 
előterjesztését szóban is indokolhassa. Tessék parancsolni, képviselő úr! 

Dr. Varga László szóbeli kiegészítése 

DR. VARGA LÁSZLÓ (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Bizottság! 
Tisztelt Képviselőtársaim! A határozati javaslat szövege nyilván ismert lehet önök előtt, 
ez a bizottsági ülés meghívójának mellékletét képezte. Pár gondolat arról a technikáról, 
amit alkalmazna ez a határozati javaslat. Nyilván a konkrét tárgykörben felszólítja a 
kormányt jogalkotásra, ez a határozati javaslat. Az 1. pontjában ennek 2021. december 
31-ei határidőt szab. Erre azt tudom mondani, hogy nyilván a bizottsági ülés időpontja 
a benyújtást jóval követte, ami természetes, hiszen most kezdődik a tavaszi ülésszak. Azt 
tudom mondani önöknek, hogy ha tárgysorozatba veszi a bizottság ezt az indítványt, 
akkor természetesen ez a Ház előtt az általános vitában és majd a későbbiekben is 
módosító javaslattal kezelhető. 

A közélet tisztaságát veszélyeztető bűncselekménnyel vádolt politikai 
felsővezetők juttatásairól szól ez a jogszabálytervezet, ez a határozati javaslat 
pontosabban, amely alapján a kormánynak kellene a szükséges jogszabályokat 
módosítani, illetve megalkotni. A motivációnk Tóth Bertalan előterjesztő-társammal 
nagyon világos: a Völner-ügyből kifolyólag a közéletben, a társadalomban nagy 
megütközést keltett, hogy egy ilyen súlyú bűncselekménnyel vádolt volt államtitkár a 
lemondása után szabadságmegváltás jogcímén, illetve egyéb jogcímen végkielégítésre is 
jogosult és így nagy összegeket tudhat a magáénak. A javaslat arról szól, hogy az az 
állami vezető, akit ilyen súlyú bűncselekménnyel vádolnak, ne kaphassa meg a 
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végkielégítést, mint a szabadságmegváltást egészen a jogerős felmentő ítéletig. 
Nyilvánvalóan ez lenne a szándékunk. 

A konkrét normaszöveg megalkotásával pedig nyilván a kormánynak lenne 
feladata az előterjesztésünk 2. pontja szerint, hiszen itt is úgy szól a javaslat, hogy az 
„Országgyűlés felszólítja a kormányt”, tehát ez a technika, a 3. pont pedig egy hatályba 
léptető pont. Azt kérem önöktől, hogy ezt a technikát, hogy határozati javaslat keretében 
a kormányt hívjuk fel arra, hogy oldja meg ezt a kérdést, azért támogassák még a 
négyéves ciklus végén is és a választás előtt mindenképpen, mert a közéletben, a 
társadalomban hatalmas felháborodást váltott ki ez az ügy és konkrétan az, hogy ilyen 
pénzeket egy ilyen súlyú bűncselekménnyel vádolt államtitkár felvehet ma 
Magyarországon. Ezt az ügyet álláspontunk szerint haladéktalanul meg kell oldani, ezért 
kérem tisztelt képviselőtársaimat, hogy vegyék tárgysorozatba az indítványt. Köszönöm 
szépen. 

 
ELNÖK: Köszönjük. A vitát megnyitom. Kérdezem a bizottság tagjait, ki kíván 

hozzászólni. (Senki sem jelentkezik.) Jelentkezőt nem látok, a vitát lezárom. 
Mivel vita nem volt, ezért nem tudom megadni képviselőtársamnak a szót a 

reagálásra a vitában elhangzottakra. Én annyit kívánok megjegyezni az egésszel 
kapcsolatban, hogy a törvényeket mindenkinek be kell tartani és az igazságszolgáltatás 
dolga az, hogy ítélkezzen, nem a parlamenté. Mi tiszteletben tartjuk a montesquieu-i 
hatalommegosztást, és ha valakiről bebizonyosodik, hogy bűnös, annak következményei 
vannak, de ne tapossuk sárba az ártatlanság vélelmét, ne előlegezzünk meg egy bírósági 
ítéletet. Köszönöm szépen. 

Határozathozatal 

Kérdezem a bizottság tagjait, támogatják-e a javaslat tárgysorozatba vételét. 
Kérem, kézfelemeléssel szavazzon, aki igen! (Szavazás.) Aki nem! (Szavazás.) Aki 
tartózkodott! (Szavazás.) Köszönöm. Megállapítom, hogy a bizottság 3 igen szavazattal, 
7 nem szavazat mellett, tartózkodás nélkül az indítványt nem vette tárgysorozatba. A 
határozati házszabály értelmében a bizottság házelnök urat a tárgysorozatba vétel 
kérdésében meghozott döntésről írásban értesíti. (Dr. Becsó Károly megérkezik.) Ezzel 
ezt a napirendi pontot lezárom. 

Egyebek 

Rátérünk utolsó napirendi pontunk, az egyebek megtárgyalására. Tájékoztatom 
tisztelt képviselőtársaimat, hogy a bizottság következő, jelen ciklusban előreláthatólag 
utolsó ülését március 1-jén, kedden, 10 órakor fogja tartani.  

Kérdezem a bizottság tagjaitól, hogy van-e az egyebek között bármilyen 
javaslatuk, észrevételük. (Senki sem jelentkezik.) Nincs, köszönöm.  

Az ülés berekesztése 

A bizottság ülését ezennel berekesztem. Köszönöm a megjelenésüket. További 
szép napot kívánok!  

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 10 perc)  

 

 

Dr. Vejkey Imre 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: dr. Lestár Éva 


