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Napirendi javaslat  

 
1. A veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX. törvény 

hatálybalépéséről szóló törvényjavaslat (T/17279. szám)  
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján)  
(Megjegyzés: Az indítványt a bizottság akkor tárgyalja, ha a bizottság eljárásának a 
HHSZ 46. § (3) bekezdése szerinti kezdeményezésére kerül sor.) 

 
2. Egyes közjogi tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat (T/17147. 

szám) 
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján)  
Nemzetiségi napirendi pont!  
(Megjegyzés: Az indítványt a bizottság akkor tárgyalja, ha a bizottság eljárásának a 
HHSZ 46. § (3) bekezdése szerinti kezdeményezésére kerül sor.) 

 
3. Az Adatváltozás-kezelési szolgáltatás bevezetésével, továbbá az állampolgárok 

adminisztratív terheinek csökkentésével összefüggő egyes törvények 
módosításáról szóló törvényjavaslat (T/17277. szám)  
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján)  
Nemzetiségi napirendi pont! 

 
4. Az országos népszavazási eljárás módosításáról szóló törvényjavaslat (T/17004. 

szám) 
(Szabó Timea (Párbeszéd) képviselő önálló indítványa)  
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján)  
(Megjegyzés: Az indítványt a bizottság akkor tárgyalja, ha a bizottság eljárásának a 
HHSZ 46. § (3) bekezdése szerinti kezdeményezésére kerül sor.) 

 
5. Egyes választási tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat (T/17265. 

szám) 
(Volner János (független) képviselő önálló indítványa)  
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján)  
(Megjegyzés: Az indítványt a bizottság akkor tárgyalja, ha a bizottság eljárásának a 
HHSZ 46. § (3) bekezdése szerinti kezdeményezésére kerül sor.) 

 
6. A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes 

szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény, valamint a nemzeti vagyonról szóló 
2011. évi CXCVI. törvény módosításáról szóló törvény (T/16223/13. szám)  
(Böröcz László (Fidesz) képviselő önálló indítványa)  
(Megjegyzés: Köztársasági elnök visszaküldő levele alaptörvény-ellenesség miatt: 
T/16223/14.)  
(Alaptörvénnyel ellentétesnek nyilvánított rendelkezés miatt visszaküldött törvény 
tárgyalása a HHSZ 79. §-a alapján) 

 
7. Egyes eljárások korszerűsítését és a polgárok biztonságának további megerősítését 

célzó intézkedésekről szóló törvényjavaslat (T/17283. szám)  
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján)  
 

8. Egyes igazságügyi tárgyú, valamint kapcsolódó törvények módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/17282. szám)  
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(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján)  
Uniós napirendi pont!  
(Megjegyzés: Az indítványt a bizottság akkor tárgyalja, ha a bizottság eljárásának a 
HHSZ 46. § (3) bekezdése szerinti kezdeményezésére kerül sor.) 

 
9. A tőkeegyesítő társaságok határokon átnyúló átalakulásáról, egyesüléséről, 

szétválásáról és egyéb jogharmonizációs célú törvénymódosításról szóló 
törvényjavaslat (T/17280. szám)  
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján)  
Uniós napirendi pont! 

 
10. Az atomenergia-felügyeleti szerv jogállásával összefüggésben egyes törvények 

módosításáról szóló törvényjavaslat (T/16224. szám)  
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján)  
(Megjegyzés: Az indítványt a bizottság akkor tárgyalja, ha a bizottság eljárásának a 
HHSZ 46. § (3) bekezdése szerinti kezdeményezésére kerül sor.) 

 
11. Egyes egészségügyi, egészségbiztosítási és gyógyszerészeti tárgyú, valamint 

kapcsolódó törvények jogharmonizációs és egyéb célú módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/17278. szám)  
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján) 

 
12. A szociális dolgozók 2021. évi egyszeri bérkiegészítéséről szóló határozati javaslat 

(H/15914. szám)  
(Ungár Péter, Csárdi Antal, Demeter Márta, Dr. Keresztes László Lóránt, Hohn 
Krisztina, Schmuck Erzsébet (LMP) képviselők önálló indítványa)  
(Döntés tárgysorozatba-vételi kérelemről a HHSZ 58. § (6) bekezdése alapján) 
(Megjegyzés: A tárgysorozatba-vételi kérelem száma: H/15914/3.) 

 
13. Az ápolási díj összegének a mindenkori minimálbérhez történő kötéséről szóló 

határozati javaslat (H/16970. szám)  
(Ungár Péter, Csárdi Antal (LMP) képviselők önálló indítványa)  
(Döntés tárgysorozatba-vételi kérelemről a HHSZ 58. § (6) bekezdése alapján) 
(Megjegyzés: A tárgysorozatba-vételi kérelem száma: H/16970/3.) 

 
14. Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvénynek egyes alapvető 

élelmiszerek általános forgalmi adójának csökkentését célzó módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/17024. szám)  
(Csárdi Antal (LMP) képviselő önálló indítványa)  
(Döntés tárgysorozatba-vételi kérelemről a HHSZ 58. § (6) bekezdése alapján) 
(Megjegyzés: A tárgysorozatba-vételi kérelem száma: T/17024/3.) 

 
15. Az állambiztonsági múlt átláthatóvá tételéről, valamint az állampárti vezetők és a 

diktatúra állambiztonsága hivatásos állományának egyes közhivatalok viseléséből 
való kizárása érdekében szükséges törvénymódosításokról szóló törvényjavaslat 
(T/17068. szám)  
(Dr. Keresztes László Lóránt, Csárdi Antal (LMP) képviselők önálló indítványa) 
(Döntés tárgysorozatba-vételi kérelemről a HHSZ 58. § (6) bekezdése alapján) 
(Megjegyzés: A tárgysorozatba-vételi kérelem száma: T/17068/3.) 
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Az ülés résztvevői  

A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: Hende Csaba (Fidesz), a bizottság elnöke   
 
Herczeg Tamás (Fidesz), a bizottság alelnöke  
Dr. Salacz László (Fidesz), a bizottság alelnöke  
Vécsey László (Fidesz), a bizottság alelnöke  
Bangóné Borbély Ildikó (MSZP), a bizottság alelnöke  
B. Nagy László (Fidesz)  
Balla György (Fidesz)  
Böröcz László (Fidesz)  
Farkas Flórián (Fidesz)  
Horváth László (Fidesz)  
Dr. Kerényi János (Fidesz)  
Mátrai Márta (Fidesz)  
Nagy Csaba (Fidesz)  
Nyitrai Zsolt (Fidesz)  
Dr. Tapolczai Gergely (Fidesz)  
Törő Gábor (Fidesz)  
Dr. Vejkey Imre (KDNP)  
Csányi Tamás (Jobbik)  
Dudás Róbert (Jobbik)  
Dr. Varga László (MSZP)  
Arató Gergely (DK)  
Hajdu László (DK) 
Dr. Keresztes László Lóránt (LMP)  
Farkas Gergely (független)  
Sneider Tamás (független)  
 
 

Helyettesítési megbízást adott 

Dr. Bajkai István (Fidesz) B. Nagy Lászlónak (Fidesz)  
Bóna Zoltán (Fidesz) Vécsey Lászlónak (Fidesz)  
Dr. Budai Gyula (Fidesz) dr. Salacz Lászlónak (Fidesz)  
Dr. Fazekas Sándor (Fidesz) Mátrai Mártának (Fidesz)  
Dunai Mónika (Fidesz) Böröcz Lászlónak (Fidesz)  
Dr. Aradszki András (KDNP) dr. Vejkey Imrének (KDNP)  
Ágh Péter (Fidesz) Horváth Lászlónak (Fidesz)  
Ovádi Péter (Fidesz) dr. Kerényi Jánosnak (Fidesz)  
Hiszékeny Dezső (MSZP)  Bangóné Borbély Ildikónak (MSZP)  
Héjj Dávid Ádám (Fidesz) Balla Györgynek (Fidesz)   
Burány Sándor (Párbeszéd) dr. Varga Lászlónak (MSZP)  
Arató Gergely (DK) távozása után Hajdu Lászlónak (DK)  
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A bizottság titkársága részéről  

Dr. Pór-Zselinszky Eszter 
Csatáriné dr. Házi Andrea  
Lévai Vanda  
 
 

Meghívottak 

Hozzászólók 

Azbej Tristan államtitkár (Miniszterelnökség)  
Dr. Völner Pál államtitkár (Igazságügyi Minisztérium)  
Dr. Felkai László közigazgatási államtitkár (Belügyminisztérium)  
Steiner Attila államtitkár (Innovációs és Technológiai Minisztérium) 
Gion Gábor államtitkár (Pénzügyminisztérium)  
Csárdi Antal (LMP) előterjesztő  
Volner János (független) előterjesztő  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 13 óra 10 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirend 
elfogadása 

HENDE CSABA (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó napot 
kívánok! Tisztelt Bizottság! Mai ülésünket megnyitom. 

A mai ülésünkön Bóna Zoltánt Vécsey László, Budai Gyulát Salacz László, 
Fazekas Sándort Mátrai Márta, Dunai Mónikát Böröcz László, Aradszki Andrást Vejkey 
Imre, Ágh Pétert Horváth László, Ovádi Pétert dr. Kerényi János, Bajkai Istvánt 
B. Nagy László, Hiszékeny Dezsőt Bangóné Borbély Ildikó, Héjj Dávid Ádámot pedig 
Balla György képviselőtársunk helyettesíti. Megállapítom ennek alapján, hogy ülésünk 
határozatképes. 

Tájékoztatom a napirend tárgyában a tisztelt bizottságot, hogy a mai ülésünkön 
nem kerül sor az eredetileg 4. napirendi pontként jelzett, az országos népszavazási 
eljárás módosításáról szóló T/17004. számú törvényjavaslat tárgyalására, miután nem 
kezdeményezték a Törvényalkotási bizottság eljárását; valamint nem kerül sor a 
11. napirendi pontként jelzett, az egyes egészségügyi, egészségbiztosítási és 
gyógyszerészeti tárgyú, valamint kapcsolódó törvények módosításáról szóló 
T/17278. számú törvényjavaslat tárgyalására sem, az előterjesztő kérésére. 

Kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy a napirendi javaslatot ezekkel a 
módosításokkal elfogadja-e. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)  

23 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadtuk a napirendet. 

A veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi 
XCIX. törvény hatálybalépéséről szóló T/17279. számú 
törvényjavaslat   
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján) 

Soron következik az 1. napirendi pontunk, a T/17279. számú, a veszélyhelyzettel 
összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX. törvény hatálybalépéséről 
szóló törvényjavaslat. Eljárásunk a házszabály 46. §-a alapján - bizottságunk 
eljárásának kezdeményezésére tekintettel, amely /3. sorszámon található - folyik. A 
törvényjavaslat sarkalatos rendelkezéseket tartalmaz. A javaslat előterjesztője a 
Miniszterelnökség, képviseletében köszöntöm Azbej Tristan államtitkár urat.  

Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat benyújtására nem került sor.  
Előttünk fekszik az 1. hivatkozási számú TAB saját módosító javaslat. Kérem 

államtitkár urat, hogy szíveskedjen nyilatkozni eme 1. hivatkozási számú TAB saját 
módosító javaslattal kapcsolatos álláspontjáról. Parancsoljon!  

Hozzászólások és határozathozatalok 

AZBEJ TRISTAN államtitkár (Miniszterelnökség): Tisztelt Bizottság! Az 
1. hivatkozási számú TAB módosító javaslatot támogatjuk. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A vitát megnyitom. Kíván-e valaki hozzászólni? 

(Senki sem jelentkezik.) Miután hozzászólási szándékot nem látok, a vitát lezárom. 
(Arató Gergely: Nem lehet jelentkezni!) Jelentkezik, képviselő úr? (Arató Gergely: 
Igen.) Kis technikai segítséget kérünk, hogy is kell jelentkezni. (Jelzésre:) Azt a kis 
négyzetet kell megnyomni. Arató Gergelyt illeti a szó. 
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ARATÓ GERGELY (DK): Köszönöm szépen. Már néztem a modern technikát, 
hogy biztos, ott is majd valamit a képernyőre kell berajzolni, de ezek szerint erre van 
egy külön gomb. Köszönöm szépen a segítséget.  

Annyit szeretnék csak jelezni, hogy a Törvényalkotási bizottság eljárása nem 
menti fel a javaslattevőket az indokolás kötelezettségétől, tehát amikor, hogy 
mondjam, olyan indokolás van, hogy az 51. § ne lépjen életbe, ez a javaslat tárgya, akkor 
elvárná az ember, hogy a javaslattevők megindokolják, hogy miért ne, tehát hogy mi az 
oka a javaslatnak. Most kérdezem, hogy ilyen helyzetben a kormánypárti képviselők 
közül ki az előterjesztő képviselő, és világosítson fel minket, hogy mi indokolja ezeket 
a változásokat. 

 
ELNÖK: Köszönöm. További hozzászólás? (Senki sem jelentkezik.) További 

hozzászólás nincs. Megadom a szót államtitkár úrnak. Kíván-e reagálni az 
elhangzottakra? Parancsoljon!  

 
AZBEJ TRISTAN államtitkár (Miniszterelnökség): A vonatkozó paragrafusok 

szabályozása kormányrendeleti szinten továbbra is megoldott. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A vitát lezártuk.  
Most szavazni fogunk. Először a kormány által támogatott, 1. hivatkozási számú 

TAB saját módosító javaslatról döntünk. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)  
A bizottság az 1. hivatkozású számú TAB saját módosító javaslatot 24 igen 

szavazattal, 6 nem szavazat ellenében, 1 tartózkodás mellett támogatta. 
Most az összegző jelentésről és az összegző módosító javaslatról döntünk. 

Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)  
A bizottság az összegző jelentést és az összegző módosító javaslatot 24 igen 

szavazattal, 6 nem szavazat ellenében, 1 tartózkodás mellett elfogadta. 
Bizottsági előadónak javaslom Herczeg Tamás alelnök urat kijelölni. 

(Szavazás.) Látható többség. Kisebbségi előadót kíván-e az ellenzék állítani? (Senki 
sem jelentkezik.) Nem kíván állítani. A napirendi pontot lezárom. 

Egyes közjogi tárgyú törvények módosításáról szóló T/17147. számú 
törvényjavaslat  
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján) 

Soron következik a T/17147. számú, egyes közjogi tárgyú törvények 
módosításáról szóló törvényjavaslat; /5. számon kezdeményeztük eljárásunkat, amely 
a házszabály 46. §-a alapján zajlik. Ez a törvényjavaslat sarkalatos rendelkezéseket 
tartalmaz. Előterjesztője a Miniszterelnökség, képviseli továbbra is Azbej Tristan 
államtitkár úr.  

Tájékoztatom önöket, hogy részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat 
benyújtására nem került sor. A TAB saját módosító javaslata 1. hivatkozási számon van 
előttünk. Kiosztásra került és remélhetőleg önök előtt megtalálható az 1. hivatkozási 
számú TAB saját szándék 1., 13. és 15. pontjának pontosított változatát tartalmazó 
módosítási javaslat.  

Kérem államtitkár urat, hogy szíveskedjék nyilatkozni a TAB saját módosító 
javaslattal és a kiosztásra került javaslattal kapcsolatos álláspontjáról.  

 
AZBEJ TRISTAN államtitkár (Miniszterelnökség): Tisztelt Bizottság! Az 

1. hivatkozási számú TAB saját módosító javaslat 1., 13. és 15. pontját nem támogatjuk, 
helyette a kiosztott pontosításba foglalt módosítópontokat támogatjuk. Egyebekben a 
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TAB saját módosító javaslatát támogatjuk. A kiosztott pontosítási javaslatokat tehát 
támogatjuk. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A vitát megnyitom. (Senki sem jelentkezik.) 

Hozzászólási szándékot nem látok, a vitát lezárom.  

Határozathozatalok 

Most az 1. hivatkozási számú TAB saját módosító javaslat 1., 13. és 15. pontjáról 
döntünk, amelyeket a kormány nem támogat. És önök? (Szavazás.)  

A bizottság az 1. hivatkozási számú TAB saját módosító javaslat 1., 13. és 
15. pontját 3 igen szavazattal, 24 nem szavazat ellenében, 4 tartózkodás mellett nem 
támogatta. 

Most a kiosztásra került, az 1. hivatkozási számú TAB saját módosító javaslat 1., 
13. és 15. pontja helyébe lépő pontosítási javaslatról döntünk, amelyet a kormány 
támogat. És önök? (Szavazás.)  

A bizottság a kiosztásra került pontosítási javaslatot 23 igen szavazattal, 8 nem 
szavazat ellenében, tartózkodás nélkül támogatta. 

Most az 1. hivatkozási számú TAB saját módosító javaslat további pontjairól a 
kiosztásra került pontosítással együtt döntünk. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)  

A bizottság az 1. hivatkozási számú TAB saját módosító javaslat további pontjait 
a kiosztásra került pontosítással együtt 24 igen szavazattal, 8 nem szavazat ellenében, 
tartózkodás nélkül támogatta. 

Most pedig kérem döntésüket az összegző jelentésről és az összegző módosító 
javaslatról. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) 

A bizottság az összegző jelentést és az összegző módosító javaslatot 24 igen 
szavazattal, 8 nem szavazattal, tartózkodás nélkül elfogadta. 

Ismételten Herczeg Tamás alelnök urat javaslom bizottsági előadónak kijelölni. 
(Szavazás.) Látható többség. Kisebbségi előadó állítására nem kerül sor. A napirendi 
pontot lezárom. 

Az adatváltozás-kezelési szolgáltatás bevezetésével, továbbá az 
állampolgárok adminisztratív terheinek csökkentésével összefüggő 
egyes törvények módosításáról szóló T/17277. számú törvényjavaslat 
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján) 

Soron következik 3. napirendi pontunk, a T/17277. számú, az adatváltozás-
kezelési szolgáltatás bevezetésével, továbbá az állampolgárok adminisztratív terheinek 
csökkentésével összefüggő egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat. A 
házszabály 46. §-a alapján járunk el. Az előterjesztő a Miniszterelnökség, továbbra is 
Azbej Tristan államtitkár úr képviseli.  

A módosító javaslatok egyrészt a háttéranyagban, másrészt pedig TAB saját 
módosító javaslatként fekszenek előttünk 1. hivatkozási számon. Kérem államtitkár 
urat, hogy szíveskedjék nyilatkozni a részletes vitát lezáró bizottsági módosító 
javaslattal és az 1. hivatkozási számú TAB saját módosító javaslattal kapcsolatos 
álláspontjáról.  

 
AZBEJ TRISTAN államtitkár (Miniszterelnökség): Tisztelt Bizottság! A 

háttéranyag 1. és 5. módosítópontját támogatjuk, a háttéranyag 2., 3., 4., 6. és 7. 
módosítópontját nem támogatjuk. Ezenkívül az 1. hivatkozási számú TAB saját 
módosító javaslatot támogatjuk. 
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Határozathozatalok 

ELNÖK: Köszönöm szépen. A vitát megnyitom. (Senki sem jelzi hozzászólási 
szándékát.) Nincs hozzászólási szándék, a vitát lezárom. 

Most először a háttéranyag 2., 3., 4., 6. és 7. pontjáról döntünk, amelyek 
elfogadását az 1. hivatkozási számú TAB saját módosító javaslat elfogadása kizárja. 
Mint hallották, a kormány nem támogatja ezeket a pontokat. És önök? (Szavazás.)  

A bizottság a háttéranyag felsorolt kizárt pontjait 23 nem szavazat ellenében és 
9 tartózkodás mellett nem támogatta.  

Most a háttéranyag további, kormány által támogatott pontjairól szavazunk. 
Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)  

A bizottság a háttéranyag további pontjait 24 igen szavazattal, 2 nem ellenében, 
7 tartózkodás mellett támogatta. 

Most az 1. hivatkozási számú TAB saját módosító javaslatról döntünk, melyet a 
kormány támogat. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)  

A bizottság az 1. hivatkozási számú TAB saját módosító javaslatot 24 igen 
szavazattal, 2 nem ellenében, 7 tartózkodás mellett támogatta. 

Végezetül az összegző jelentésről és az összegző módosító javaslatról kell 
döntenünk. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)  

A bizottság az összegző jelentést és az összegző módosító javaslatot 24 igen 
szavazattal, 2 nem ellenében, 7 tartózkodás mellett elfogadta.  

Továbbra is Herczeg Tamás alelnök úrba vetem bizodalmamat, és bizottsági 
előadónak őt javaslom. (Szavazás.) Kisebbségi előadót nem állítunk. A napirendi 
pontot lezárjuk és megköszönjük államtitkár úrnak a képviseletet. 

Egyes választási tárgyú törvények módosításáról szóló T/17265. 
számú törvényjavaslat  
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján) 

Ismertetem, hogy mai ülésünkön Burány Sándor megbízót a továbbiakban 
dr. Varga László képviselőtársunk helyettesíti. 

Soron következik a T/17265. számú, egyes választási tárgyú törvények 
módosításáról szóló törvényjavaslat. A bizottság eljárása a házszabály 46. §-a alapján, 
a Törvényalkotási bizottság eljárásának kezdeményezésére tekintettel folyik.  

A törvényjavaslat sarkalatos rendelkezést tartalmaz, előterjesztője Volner János 
független képviselő úr. Megállapítom, hogy Volner János képviselő úr személyesen 
részt vesz az ülésen, ez eljárási feltétel bizottságunk szempontjából. A feladatkörrel 
érintett tárca az Igazságügyi Minisztérium. Az Igazságügyi Minisztériumot dr. Völner 
Pál miniszterhelyettes, államtitkár úr képviseli.  

A módosító javaslatok tekintetében el kell mondanom, hogy részletes vitát 
lezáró bizottsági módosító javaslat benyújtására nem került sor, van viszont egy 
1. hivatkozási számú TAB saját módosító javaslat, amelyet maga az előterjesztő küldött 
meg a bizottság titkársága számára. Ez egy 11 pont terjedelmű, részben érdemi, részben 
technikai jellegű módosító pontokat tartalmazó javaslat. 

Kérem először az előterjesztőt, hogy szíveskedjen nyilatkozni a TAB saját 
módosító javaslattal kapcsolatos álláspontjáról.  

 
VOLNER JÁNOS (független) előterjesztő: Köszönöm szépen, elnök úr. 

Támogatom a magam részéről. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Most államtitkár urat kérem meg ugyanerre. 
 



12 

DR. VÖLNER PÁL államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): Támogatjuk, elnök 
úr. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Megnyitom a vitát. (Jelzésre:) Dr. Salacz László 

alelnök úrnak adom meg a szót. 

Hozzászólások és határozathozatalok 

DR. SALACZ LÁSZLÓ (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm, elnök úr. Egy 
szövegpontosító módosító javaslatom lenne a 13. §-t illetően. Itt egy nyilvánvaló elírás 
történt: „Az Nsztv. 95. § b) pontjában a ’79. § (3) bekezdése’ szövegrész helyévbe a 
’79. § (5) bekezdése’ szöveg lép.” Az eredeti szövegbe elírás folytán „helyévbe” került, 
és e helyett javaslom a „helyébe” szót. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. További hozzászólási szándékot nem észlelek. 
A vitát lezárom, és sorban megkérdezem az előterjesztőt és az államtitkár urat, 

hogy a v betű törléséhez hozzájárulnak-e, egyetértenek-e azzal. 
 
VOLNER JÁNOS (független) előterjesztő: Igen, elnök úr, köszönöm szépen, 

támogatom.  
 
ELNÖK: Köszönöm. 
 
DR. VÖLNER PÁL államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): Támogatom. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ennek megfelelően először az elhangzott szóbeli 

pontosítási javaslatról döntünk, mely a törvényjavaslat 13. §-át érinti, „helyévbe” 
helyett „helyébe” a helyes minden szempontból. Mindenki támogatja. Kérem, 
szavazzanak! (Szavazás.)  

A bizottság a szóbeli pontosítási javaslatot 21 igen szavazattal, 6 tartózkodás 
mellett támogatta. 

Most az 1. hivatkozási számú TAB saját módosító javaslatról a szóbeli 
pontosítással együtt szavazunk. Ezt is támogatja mind az előterjesztő, mind a kormány. 
És önök? (Szavazás.)  

24 igen szavazattal, 4 nem ellenében, 4 tartózkodás mellett támogatta a 
bizottság.  

Most pedig az összegző jelentésről és az összegző módosító javaslatról döntünk. 
Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)  

A bizottság az összegző jelentést és az összegző módosító javaslatot 24 igen 
szavazattal, 4 nem ellenében, 3 tartózkodás mellett elfogadta.  

Bizottsági előadónak Herczeg Tamás alelnök urat javaslom kézfelemeléssel 
kijelölni. (Szavazás.) Látható többség. Kisebbségi előadót a bizottság nem állít. 
Köszönöm szépen államtitkár úrnak és Volner képviselő úrnak a megjelenést. 

A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre 
vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény, 
valamint a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 
módosításáról szóló T/16223/13. számú törvény   
(Alaptörvénnyel ellentétesnek nyilvánított rendelkezés miatt 
visszaküldött törvény tárgyalása a HHSZ 79. §-a alapján)  

Soron következik 5. napirendi pontunk T/16223/13. számon, a lakások és 
helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 
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1993. évi LXXVIII. törvény, valamint a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi 
CXCVI. törvény módosításáról szóló törvény. Alaptörvénnyel ellentétesnek 
nyilvánított rendelkezés miatt visszaküldött törvényt tárgyalunk a határozati 
házszabály 79. §-a alapján. A köztársasági elnök úr visszaküldő levele az alaptörvény-
ellenesség miatt T/16223/14. sorszámon lelhető fel. A javaslat előterjesztője Böröcz 
László képviselő úr, a Fidesz-frakció részéről. A feladatkörrel érintett tárca a 
Pénzügyminisztérium, képviseletében köszöntöm Gion Gábor államtitkár urat. 

A módosító javaslatok körében csak az 1. hivatkozási számú TAB saját módosító 
javaslatról tudok beszámolni. Kérem az előterjesztőt, hogy szíveskedjen álláspontját 
ismertetni velünk ezen TAB saját módosító javaslatról. 

 
BÖRÖCZ LÁSZLÓ (Fidesz) előterjesztő: Köszönöm, elnök úr. Támogatom őket. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Államtitkár urat ugyanerre szeretném kérni. 
 
GION GÁBOR államtitkár (Pénzügyminisztérium): Köszönöm szépen. Mi is 

támogatjuk.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Vita nyílik, amelyben Arató Gergely képviselő urat 

illeti a szó. 

Hozzászólások és határozathozatalok 

ARATÓ GERGELY (DK): Tisztelt Bizottság! Mégiscsak kénytelen vagyok 
emlékeztetni arra a mélyen tisztelt bizottságot, elmondtuk a plenáris ülésen is, a 
szakbizottságban is, a Törvényalkotási bizottságban is, hogy az elfogadott jogszabály 
nem felel meg az alkotmányossági kritériumoknak. Úgy tűnik, hogy ez alkalommal az 
Alkotmánybíróság is vette magának a bátorságot, hogy ezt kimondja. 

Remélhetően most a jogszabály alkotmányossági szempontból kevésbé 
kifogásolható, mint korábban. Ugyanakkor arra kénytelen vagyok fölhívni a figyelmet, 
hogy politikai értelemben a cél ugyanaz maradt, csak az önkormányzatokra van letolva 
a felelősség, hogy az ilyen-olyan módon, gyakran vitatható és kétséges módon 
megszerzett nagy értékű önkormányzati lakások elidegenítéséhez hozzájáruljanak. 
Nyilván, sok olyan helyen, ami példaként szerepelt, ez nem lesz probléma, mert a 
budapesti belvárosi önkormányzatok vagy a várbeli önkormányzat nem fogja a nevét 
adni ilyen típusú megoldásokhoz, de kellően kreatív fideszes önkormányzatok azért 
majd fognak ilyen-olyan eltéréseket alkalmazni, hogyha úgy gondolják. 

Volt ennek a történetnek szabályozása, amely azon alapult, hogy az 
önkormányzati vagyon, és az önkormányzat dönthet róla.  

Továbbra sem látjuk indokát ennek a típusú szabályozásnak, mondom, talán az 
alkotmányossági aknák jó részét kiszereli. A valódi célja azonban nem az, hogy 
megoldást találjon azoknak a lakóknak a problémájára, akik nem vehettek részt régóta 
bent lakóként a lakások megvásárlásában, hanem továbbra is egy szűk érdekkört 
szolgál ez a javaslat. Nem tudjuk ebben a formában támogatni. Van egyébként erre jó 
javaslat, ellenzéki képviselőtársaink előterjesztették, érdemes lesz majd azt 
megfontolni. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. További hozzászóló? (Senki sem jelentkezik.) Nem 

jelentkezik. Ezért a vitát lezárom, és azzal ajánlom fel a vitában elhangzottakra való 
reagálás lehetőségét a képviselő úrnak, hogy természetesen megemeljük kalapunkat a 
Demokratikus Koalíció és az Alkotmánybíróság közös és egybeeső bölcsessége előtt. 
Parancsoljon!  
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BÖRÖCZ LÁSZLÓ (Fidesz) előterjesztő: Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Elnök 

Úr! Tisztelt Arató Képviselő Úr! Felhívnám a figyelmet, hogy az Alkotmánybíróság a 
törvényjavaslat alapját, a ’96 előtti, több mint 25 éve bérlők szempontjából az eredeti 
feltételrendszerrel megadott kedvezményeket teljesen rendben találta; és valóban volt 
néhány olyan rendelkezés, amiről az Alkotmánybíróság úgy gondolta, hogy módosítani 
kell ahhoz, hogy ez egy jó törvény lehessen. Ez meg is történt. 

Nem teljesen értem, hogy milyen önkormányzatokra gondolt a képviselő úr, 
hiszen ez kizárólag a világörökségi területeket érinti, az I., az V., illetve a VI. kerületet 
érinti per pillanat. Nem teljesen értem a képviselő úr felvetését. És ez kötelező az 
önkormányzatokra nézve, tehát ez egy vételi jogot telepít a bérlők számára.  

Azok a feltételezések, amelyeket pedig képviselő úr mondott, hogy itt kik hogyan 
jutottak lakáshoz: gondolom, ön a cseretulajdonosokra gondol, akik saját tulajdont 
ajánlottak föl cserére, és ezáltal jutottak önkormányzati bérleményekhez. Ugye, 
ezekben az esetekben az önkormányzatnak nem döntési joga volt, hanem kizárólag 
jóváhagyása, tehát tulajdonképpen az önkormányzat soha nem játszott ebben nagy 
szerepet. Tehát ezt a csúsztatást, amit önök a parlamenti vitában is és most is 
megpróbálnak ebbe beletuszkolni, a szerintem több száz vagy akár több ezer érintett 
nevében is visszautasítom, nyilván ők nagyon súlyos pénzeket fizettek azért, hogy 
ezekhez a bérleményekhez jussanak. Ez egy méltányos és egyébként az 
önkormányzatok érdekeit is figyelembe vevő javaslat, hiszen az önkormányzatokhoz 
úgy kerültek ezek az ingatlanok, hogy sosem volt az övék.  

Ami pedig az ön által említett támogatandó javaslatot érinti: én nem láttam azt 
a javaslatot. Csárdi képviselő úr pedig többször emlegette ezt, de ott is fogalmi zavarok 
vannak, hiszen ha jól emlékszem, önök azt mondták ebben az ügyben, hogy az 
Országgyűlésnek módosítania kell a lakástörvényt, hogy az önkormányzatok ezt 
rendeleti úton tudják szabályozni. Én már többször elmondtam és felhívtam az önök 
figyelmét: önök vagy nem ismerik a jogszabályokat, vagy szándékosan nem mondanak 
igazat ezen a területen, hiszen a 2013-as lakástörvény-módosítás jelenleg is lehetőséget 
ad az önkormányzat számára. Én értem, hogy most menteni kell, ami menthető, de 
talán elegánsabban kellett volna ezt megoldani. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Miután lezártuk a vitát, most szavazni fogunk. Az 1. 

hivatkozási számú TAB saját módosító javaslatról szavazunk először, amit mind az 
előterjesztő, mind a kormány támogat. És önök? (Szavazás.)  

A bizottság az 1. hivatkozási számú TAB saját módosító javaslatot 23 igen 
szavazattal, 5 nem ellenében, 6 tartózkodás mellett támogatta. 

Most a Törvényalkotási bizottság jelentéséről és módosító javaslatáról kérem 
döntésüket. (Szavazás.)  

A bizottság a Törvényalkotási bizottság jelentését és módosító javaslatát 21 igen 
szavazattal, 5 nem ellenében, 6 tartózkodás mellett elfogadta. 

Bizottsági előadónak javaslom Böröcz Lászlót kézfelemeléssel kijelölni. 
(Szavazás.) Kisebbségi előadót kíván-e állítani az ellenzék? (Senki sem jelentkezik.) 
Nem látok ilyen szándékot, tehát nem lesz kisebbségi előadó.  

A napirendi pontot lezárom. Köszönöm szépen államtitkár úrnak a részvételt. 
(Dr. Gion Gábor elhagyja a termet.) 

Egyes eljárások korszerűsítését és a polgárok biztonságának további 
megerősítését célzó intézkedésekről szóló T/17283. számú 
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törvényjavaslat 
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján) 

Soron következik a 6. napirendi pontunk, a T/17283. számú, egyes eljárások 
korszerűsítését és a polgárok biztonságának további megerősítését célzó 
intézkedésekről szóló törvényjavaslatot tárgyaljuk a házszabály 46. §-a alapján. A 
törvényjavaslat sarkalatos rendelkezéseket tartalmaz, melynek előterjesztője a 
Belügyminisztérium. Képviseletében jelen van dr. Felkai László államtitkár úr, akit 
köszöntök.  

A háttéranyagban a Honvédelmi és rendészeti bizottság /2. sorszámú módosító 
javaslatát találjuk, valamint előttünk fekszik az 1. hivatkozási számú TAB saját 
módosító javaslat. Kérem államtitkár urat, hogy szíveskedjék nyilatkozni a részletes 
vitát lezáró bizottsági módosító javaslattal és az 1. hivatkozási számú TAB saját 
módosító javaslattal kapcsolatos álláspontjáról. Parancsoljon! 

Hozzászólások és határozathozatalok 

DR. FELKAI LÁSZLÓ közigazgatási államtitkár (Belügyminisztérium): 
Köszöntöm önöket. A háttéranyagot nem támogatom, a TAB saját módosítót igen. A 
háttéranyagban elég sok változás volt, ezért sokkal áttekinthetőbb, hogy a TAB saját 
módosítóban egybefoglaltuk a 70 százalékban technikai, 30 százalékban érdemi 
változásokat. Ez az általános megjegyzésem. 

A TAB saját módosítójához lenne három korrekcióm. Mind a három technikai, 
kettő a sarkalatossághoz kapcsolódik, visszahivatkozás. A TAB saját módosítójának a 
42. pontjában szerepel a törvényjavaslat 88. § c) pontja. A c) pontban a 26. alcím 
helyett a 86-89. §-ra, valamint a 90. § a) és b) pontjára történő hivatkozást kérem, mert 
így pontos a sarkalatosság. Továbbá, ugyanebben a 42. pontban szerepel a 88. § 
d) pontjának a módosítása, ott a 85. § helyett a 25. alcímre való hivatkozást kérem. 
Tehát ez a kettő a sarkalatossággal függ össze. 

A harmadik módosítás valóban egy elírás: a 43. pontban a 91. §-ban a 36. § (1) 
bekezdés helyett a 36. § (2) bekezdésre történő hivatkozást kérem.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A vitát megnyitom. Megadom a szót Bangóné 

Borbély Ildikó alelnök asszonynak.  
 
BANGÓNÉ BORBÉLY ILDIKÓ (MSZP), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen, 

elnök úr. Tisztelt Államtitkár Úr! Néhány gondolatot szeretnék elmondani, mert a 
szakmai képviseletek megkerestek bennünket a salátatörvénnyel kapcsolatban. 

A salátatörvény módosítani kívánja a bányászatról szóló ’93. évi LXVIII. 
törvényt, ezzel kapcsolatban néhány gondolatot szeretnék elmondani. A szakma azt 
mondja, hogy a bányászat felügyelete szabályozásának nem új kijelölt szervre, hanem 
a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat megerősítésére mint önálló hivatalra és új 
bányatörvényre van szüksége. 

A mostani javaslat nem kezeli az ágazat problémáit, zavaros helyzetet teremt, 
amit egyes csoportok kihasználhatnak.  

Meglepődtek a szakmai szervezetek azon, hogy az Innovációs Minisztérium alá 
tartozó hivatal átalakítását a belügyminiszter javaslatára a Honvédelmi bizottság 
tárgyalta.  

Néhány gondolatot engedjen meg, amit elküldtek nekünk, hogy mire is lenne 
szüksége ennek az ágazatnak, és milyen javaslatokat tennének.  

A bányászati ágazatban a szabályozások átláthatóságára, világos, a XXI. század 
követelményeinek megfelelő, a fenntarthatóságot figyelembe vevő új bányatörvényre 
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lenne szükség. A hatósági eljárások egyszerűsítése szükséges. A bányászatban érintett 
vállalkozások, a bányafelügyeletben érintett szervek, szervezetek és a mezőgazdaság 
mint ellenérdekelt fél közötti érdekellentétek rendezésére van szükség. Az 
ásványinyersanyag-leltár naprakész állapotát ismerni stratégiai kérdés, akárcsak a 
bányáink magyar tulajdonban tartása is. A Magyarországon bányászatban 
tevékenykedő cégeknek, vállalkozóknak, magánszemélyeknek átlátható tulajdonosi 
szerkezetre, fenntartható, betartható, a mindennapokban alkalmazható törvényekre 
van szüksége.  

Államtitkár úr, szeretném megkérni, hogy arra adjanak már választ, hogy miért 
a Honvédelmi bizottság alá került ennek a törvénynek a módosítása. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: További hozzászólási szándék nincs, ezért a vitát lezárom, és megadom 

a szót államtitkár úrnak, ha kíván reagálni.  
 
DR. FELKAI LÁSZLÓ közigazgatási államtitkár (Belügyminisztérium): 

Mindenképp, mert úgy illik, függetlenül attól, hogy ezek a fölvetések nem a TAB-
módosítóval függenek össze, mert ezeket a Honvédelmi bizottság már megtárgyalta, 
csak átemeltük a TAB-módosítóba. Tehát ezek nem új módosító indítványok, mármint 
az, hogy a bányatörvényt módosítjuk.  

Hogy miért a Honvédelmi bizottság? Azért, mert a Honvédelmi bizottságot 
rendelték ki e törvény illetékes bizottságának, ebbe a belügynek viszonylag kevés 
beleszólása volt.  

Ugye, maga a módosító, tehát a Honvédelmi bizottság által már egyszer elbírált 
módosító indítvány valójában, mondjuk, két érdemi dolgot tartalmaz. Egyrészt azt 
tartalmazza, hogy a bányafelügyeleti díj mértékét a hatóság mint szabályozó hatóság 
állapítja meg; ez egy érdemi változás, a Honvédelmi bizottság által megszavazott 
módosítóban nem volt benne. Valamint az szerepel benne, hogy ezt a díjat ötévente 
felül kell vizsgálni, illetőleg bizonyos fogalommeghatározásokat, amelyek már 
egyébként szerepeltek a korábbi indítványban, pontosít, meg felhatalmazó 
rendelkezéseket ad. Tehát a TAB-módosító összesen ennyi és nem több ennél.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr. Most szavazni fogunk. Először a 

háttéranyagról, amelyet a kormány nem támogat. És önök? (Szavazás.)  
A bizottság a háttéranyagot igen szavazat nélkül, 31 nem ellenében, 

3 tartózkodás mellett nem támogatta.  
Most az 1. hivatkozási számú TAB saját módosító javaslat 42. és 43. pontjait 

érintően elhangzott szóbeli pontosítási javaslatokról döntünk, amelyeket a kormány 
támogat, hiszen előterjesztette. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)  

A bizottság az elhangzott szóbeli pontosítási javaslatokat 23 igen szavazattal, 10 
nem szavazat ellenében, 1 tartózkodás mellett támogatta. 

Most az 1. hivatkozási számú TAB saját módosító javaslatról döntünk az 
előbbiekben támogatott pontosításokkal együtt. A kormány ezt is támogatja. És önök? 
(Szavazás.)  

A bizottság az 1. hivatkozási számú TAB saját módosító javaslatot az 
előbbiekben támogatott pontosításokkal együtt 23 igen szavazattal, 10 nem szavazat 
ellenében, 1 tartózkodás mellett támogatta. 

Végül az összegző jelentésről és az összegző módosító javaslatról kérem 
szavazatukat. (Szavazás.)  

A bizottság az összegző jelentést és az összegző módosító javaslatot 21 igen 
szavazattal, 10 nem szavazat ellenében, 1 tartózkodás mellett elfogadta. 
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Bizottsági előadónak Héjj Dávid Ádámot javaslom kijelölni. (Szavazás.) Látható 
többség. Kisebbségi előadót nem állítunk. A napirendi pontot lezárom, és 
megköszönöm államtitkár úr részvételét. 

Egyes igazságügyi tárgyú, valamint kapcsolódó törvények 
módosításáról szóló T/17282. számú törvényjavaslat   
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján) 

Rátérünk a 7. napirendi pontra, ez pedig a T/17282. számú, egyes igazságügyi 
tárgyú, valamint kapcsolódó törvények módosításáról szóló törvényjavaslat. A 
házszabály 46. §-a alapján úgy és akként járunk el, hogy kezdeményezték eljárásunkat. 
A törvényjavaslat sarkalatos rendelkezést tartalmaz. Előterjesztője az Igazságügyi 
Minisztérium, képviseli dr. Völner Pál miniszterhelyettes, államtitkár úr. Részletes 
vitát lezáró bizottsági módosító javaslat nem került benyújtásra.  

Előttünk fekszik 1. hivatkozási számon a TAB saját módosító javaslata.  
Kérem államtitkár urat, hogy szíveskedjen nyilatkozni az 1. hivatkozási számú 

TAB saját módosító javaslattal kapcsolatos álláspontjáról. 

Hozzászólások és határozathozatalok 

DR. VÖLNER PÁL államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): Támogatjuk, elnök 
úr.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A vitát megnyitom. (Senki sem jelentkezik.) 

Hozzászólási szándékot nem látok, ezért a vitát lezárom. 
 Először az 1. hivatkozási számú TAB saját módosító javaslat további pontjairól 

döntünk. Bocsánat, de egy kis elírás történt, helyesbítenem kell a forgatókönyvet is. 
Tehát az 1. hivatkozási számú TAB saját módosító javaslatról döntünk, amelyet a 
kormány támogat. Kérem szavazatukat! (Szavazás.)  

A bizottság az 1. hivatkozási számú TAB saját módosító javaslatot 21 igen 
szavazattal, 10 nem szavazat ellenében, 1 tartózkodás mellett támogatta.  

Most az összegző jelentésről és az összegző módosító javaslatról döntünk. 
Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)  

A bizottság az összegző jelentést és az összegző módosító javaslatot 21 igen 
szavazattal, 10 nem szavazat ellenében, 1 tartózkodás mellett elfogadta. 

Bizottsági előadónak Héjj Dávid Ádámot javaslom kijelölni. (Szavazás.) Látható 
többség. Kisebbségi előadót nem állítunk. A napirendi pontot lezárom. 

A tőkeegyesítő társaságok határokon átnyúló átalakulásáról, 
egyesüléséről, szétválásáról és egyéb jogharmonizációs célú 
törvénymódosításról szóló T/17280. számú törvényjavaslat   
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján) 

Soron következik a 8. napirendi pontunk: a T/17280. számú, a tőkeegyesítő 
társaságok határokon átnyúló átalakulásáról, egyesüléséről, szétválásáról és egyéb 
jogharmonizációs célú törvénymódosításról szóló törvényjavaslat. A házszabály 46. §-
a alapján folytatjuk eljárásunkat. Előterjesztő az Igazságügyi Minisztérium, 
képviseletében továbbra is dr. Völner Pál miniszterhelyettes urat köszönthetjük.  

A háttéranyagban az Igazságügyi bizottság /2. sorszámú módosító javaslata van 
előttünk, TAB saját módosítási szándék nem érkezett.  

Kérem államtitkár urat, szíveskedjék nyilatkozni a részletes vitát lezáró 
bizottsági módosító javaslattal kapcsolatos álláspontjáról.  
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DR. VÖLNER PÁL államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): Támogatjuk, elnök 
úr.  

Hozzászólások és határozathozatalok 

ELNÖK: Köszönöm. A vitát megnyitom. (Nincs jelentkező.) Hozzászólási 
szándékot nem látok, a vitát lezárom.  

Most a háttéranyagról szavazunk, amelyet a kormány támogat. És önök? 
(Szavazás.)  

A bizottság a háttéranyagot 25 igen szavazattal, 3 nem ellenében, 4 tartózkodás 
mellett támogatta.  

Most az összegző jelentésről és az összegző módosító javaslatról döntünk. 
Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)  

A bizottság az összegző jelentést és az összegző módosító javaslatot 25 igen 
szavazattal, 3 nem ellenében, 4 tartózkodás mellett elfogadta. 

Bizottsági előadónak változatlanul Héjj Dávid Ádámot javaslom. (Szavazás.) 
Köszönöm szépen, látható többség. Kisebbségi előadót nem állítunk. A napirendi 
pontot lezárom, és egyben megköszönöm az államtitkár urak részvételét.  

Az atomenergia-felügyeleti szerv jogállásával összefüggésben egyes 
törvények módosításáról szóló T/16224. számú törvényjavaslat  
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján) 

Soron következik 9. napirendi pontunk: T/16224. számon az atomenergia-
felügyeleti szerv jogállásával összefüggésben egyes törvények módosításáról szóló 
törvényjavaslat. A házszabály 46. §-a alapján azért járunk el, mert kezdeményezték 
eljárásunkat /4. sorszám alatt. A törvényjavaslat sarkalatos rendelkezéseket tartalmaz. 
Előterjesztője az Innovációs és Technológiai Minisztérium, képviseletében köszöntöm 
Steiner Attila államtitkár urat. Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslatot nem 
nyújtottak be.  

Előttünk fekszik viszont 1. hivatkozási számon a TAB saját módosító javaslat, 
amellyel kapcsolatban kérném nyilatkozni államtitkár urat, hogy mi az álláspontja.  

 
STEINER ATTILA államtitkár (Innovációs és Technológiai Minisztérium): 

Tisztelt Bizottság! Az 1. hivatkozási számú TAB-módosítót támogatjuk.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A vitát megnyitom. (Jelzésre:) Arató Gergely 

képviselő urat illeti a szó. 

Hozzászólások és határozathozatalok 

ARATÓ GERGELY (DK): Természetesen a törvényjavaslat egésze 
elfogadhatatlan, de ezt az általános vitában elmondtuk. Itt azért csak szeretném, ha 
államtitkár úr megnyugtatna, hogy a 10. módosítópont csak arra irányult, hogy az 
előterjesztő most értesült csak arról, hogy a miniszterelnök a kormány tagja, és nem 
valamifajta új ambícióról van szó. (Balla György: Kellett volna nevetni?) 

 
ELNÖK: További hozzászólás? (Nincs jelentkező.) A vitát lezárom, és egyben 

megadom a szót államtitkár úrnak, hogy reagáljon az elhangzottakra. 
 
STEINER ATTILA államtitkár (Innovációs és Technológiai Minisztérium): 

Képviselő urat szeretném megnyugtatni, hogy technikai módosításról van szó. 
Köszönöm szépen. 
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ELNÖK: Mi is megnyugodtunk.  
Most szavazni fogunk, először az 1. hivatkozási számú TAB saját módosító 

javaslatról, melyet a kormány támogat. És önök? (Szavazás.)  
A bizottság az 1. hivatkozási számú TAB saját módosító javaslatot 18 igen 

szavazattal, 11 nem szavazat ellenében, tartózkodás nélkül támogatta. 
Most az összegző jelentésről és az összegző módosító javaslatról kérem 

döntésüket. (Szavazás.)  
A bizottság az összegző jelentést és az összegző módosító javaslatot 21 igen 

szavazattal, 11 nem szavazat ellenében, tartózkodás nélkül elfogadta. 
Bizottsági előadónak továbbra is Héjj Dávid Ádámot javaslom. (Szavazás.) 

Látható többség. Kisebbségi előadó? (Csárdi Antal: Keresztes Lóránt képviselő urat 
javasoljuk. - Keresztes László Lóránt jelentkezik.) Keresztes László Lóránt képviselő 
urat jelöljük ki. A napirendi pontot lezárom. 

A szociális dolgozók 2021. évi egyszeri bérkiegészítéséről szóló 
H/15914. számú határozati javaslat  
(Döntés tárgysorozatba-vételi kérelemről a HHSZ 58. § (6) 
bekezdése alapján)  

Áttérünk 10. napirendi pontunkra, a H/15914. számú, a szociális dolgozók 2021. 
évi egyszeri bérkiegészítéséről szóló határozati javaslat tárgyalására. Eljárásunk 
tárgysorozatba-vételi kérelemről való döntés a határozati házszabály 58. § (6) 
bekezdése alapján. A határozat előterjesztője: Ungár Péter, Csárdi Antal, Demeter 
Márta, dr. Keresztes László Lóránt, Hohn Krisztina, Schmuck Erzsébet, valamennyien 
az LMP képviselői. Itt nem feltétel az előterjesztő részvétele, de jelen van legalább két 
előterjesztő.  

A határozati javaslat tárgysorozatba vételét a Népjóléti bizottság 2021. október 
5-én elutasította, ezt követően október 8-án az LMP frakcióvezetője H/15914/3. 
számon tárgysorozatba-vételi kérelmet nyújtott be, és ezért kerül elénk ez az ügy, 
amelynek a vitáját ezennel meg is nyitom. Ki kíván hozzászólni? (Dr. Vejkey Imre és 
Csárdi Antal jelentkezik.) Úgy látom, Vejkey Imre jelentkezett először. (Jelzésre:) Az 
előterjesztő is szeretett volna, csak nem tudta a jó gombot megnyomni. Engedjük át az 
első megszólalás jogát akkor Csárdi képviselő úrnak, és majd utána adok szót Vejkey 
Imrének. Parancsoljon!  

Csárdi Antal szóbeli indoklása 

CSÁRDI ANTAL (LMP) előterjesztő: Köszönöm szépen. Tisztelt Bizottság! Én 
azt gondolom, abban nem lehet vita közöttünk, hogy a szociális ellátásban dolgozó 
szakemberek ugyanolyan súllyal vették ki a részüket a koronavírus elleni védekezésből, 
mint az egészségügyi szakdolgozók, és azt gondolom, abban sem lehet vita közöttünk, 
hogy e munka során ők ugyanolyan egészségügyi kockázatokat, ugyanolyan 
elkötelezettséget mutattak, mint az egészségügyi szakdolgozók. Egyetlenegy kérdés 
van, és azt gondolom, ebben sem lenne szabad, hogy vita legyen a tisztelt Házban, hogy 
mi az oka annak, hogy különbséget teszünk a szociális ellátásban dolgozó szakemberek 
és az egészségügyben dolgozó szakemberek között, pedig mindannyian, azt gondolom, 
rendkívül állhatatos és rendkívül elkötelezett, derék munkát végeztek. Higgyék el 
nekem, képviselőtársaim, nem elég az, hogy mindig, amikor az Országgyűlés plenáris 
ülésén szóba kerülnek az érintett dolgozók, hősök, akkor mindig megemeljük a 
képzeletbeli kalapunkat, és elmondjuk, hogy ó, mennyire köszönjük.  

Azt gondolom, hogy ennek meg kell jelennie, és én azt kérem 
képviselőtársaimtól, azt kérem a bizottságtól, tegyék lehetővé, hogy egyáltalán egyrészt 
vitatkozzunk erről a plenáris ülésen, másrészt pedig arra biztatom kormánypárti 
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képviselőtársaimat, hogy ne féljenek támogatni a szociális szférában dolgozó 
szakembereket. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm, és most adom meg a szót a vitában szólásra jelentkezett 

dr. Vejkey Imrének. 

Hozzászólások 

DR. VEJKEY IMRE (KDNP): Köszönöm a szót, elnök úr. A Fidesz-KDNP arra 
törekszik, hogy a szociális, a gyermekjóléti és a gyermekvédelmi területen dolgozók 
megbecsüléseként a béreik folyamatosan emelkedjenek, és a mindennapi életben is a 
megbecsülésük emelkedjen. Ennek érdekében került bevezetésre 2014. január 1-jétől a 
szociális ágazati pótlék, majd 2015. július 1-jétől a kiegészítő pótlék, 2016. december 1-
jétől a szociális ágazati összjövedelmi pótlék, 2018. január 1-jétől pedig az egészségügyi 
kiegészítő pótlék.  

A Fidesz-KDNP az intézkedései során a jövőben is arra törekszik, hogy a 
területen foglalkoztatott kollegák, mint ahogy mondtam, anyagi és erkölcsi 
megbecsülésben élhessék mindennapi életüket, és ezt szeretnénk a jövőben is tovább 
növelni, azonban ezt a határozati javaslatot így nem tudjuk támogatni. Köszönöm.  

 
ELNÖK: (Jelzésre:) Dr. Keresztes László Lórántot illeti a szó. 
 
DR. KERESZTES LÁSZLÓ LÓRÁNT (LMP): Köszönöm szépen a szót. Tisztelt 

Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Minden alkalommal meghallgatjuk a kormánypárti 
képviselőknek ezt a mondatát, amire fölkészítik őket a bizottsági ülések előtt, 
ugyanakkor ez a két intézkedéssorozat nem zárja ki egymást. Ahogy képviselőtársam 
előterjesztőként ismertette, itt a koronavírus-járvány alatt olyan rendkívüli, 
megterhelő munka várt a szociális ágazatban dolgozókra, amit mindenképpen 
kompenzálni kell az egészségügyi ágazatban látható egyszeri bérkiegészítéssel. Tehát 
itt valóban szükség van folyamatosan a bérek fejlesztésére, folyamatosan a minél 
nagyobb megbecsülésre, ebben óriási elmaradások vannak, de a koronavírus-járvány 
miatt mindenképpen indokolt a többletterhelés, a rendkívüli terhelés honorálása, 
hasonlóképpen az egészségügyi dolgozókhoz, a szociális ágazatban dolgozók számára 
is.  

Ezért kérem én is a bizottságot, hogy támogassák a javaslatot, támogassák, hogy 
erről a plenáris ülésen beszéljünk, és közösen, lehetőség szerint egyhangú döntéssel 
meg tudjuk hozni a támogató döntést, és a szociális ágazatban dolgozók is 
megkaphassák ezt a szimbolikus, de nagyon-nagyon fontos támogatást. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ülésünk hátralévő részében Arató Gergelyt Hajdu 

László képviseli. 
További hozzászólási szándékot nem látok. (Csárdi Antal jelentkezik.) Az 

előterjesztő majd a vita lezárása után kap szót, ha egyetért ezzel. Vagy még szólna egyet, 
és még zárszót is mondana? 

 
CSÁRDI ANTAL (LMP) előterjesztő: Ha elnök úr lehetővé teszi, akkor még 

szólnék egyet.  
 
ELNÖK: Én lehetővé tenném, de a házszabály nem nagyon. De tudja mit? Akkor 

tegyünk egyszer kivételt, és tessék duplán hozzászólni! Parancsoljon!  
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CSÁRDI ANTAL (LMP) előterjesztő: Köszönöm szépen. Vejkey 
képviselőtársamat szeretném személyesen megszólítani a legnagyobb tisztelet mellett. 
Képviselő úr, én nem vitatom el azokat az intézkedéseket, amiket ön fölsorolt. Én egy 
dolgot állítok, hogy azoknak a döntéseknek, amiket itt a hozzászólásában elmondott, 
az égadta egy világon semmi köze nincs a koronavírus-járványhoz, egyiknek sem. És 
hadd tegyem hozzá azt is, hogy ha én jól figyeltem az Országgyűlés plenáris üléseit, 
ugyanezeket, vagy mondjuk úgy, hasonló mondatokat meghallgathattuk az 
egészségügyi szakdolgozókkal összefüggésben is. 

Tehát értem én Vejkey képviselőtársam érvelését, csak arról próbálom 
meggyőzni képviselőtársamat, hogy ennek az egyszeri 500 ezer forintos 
bérkiegészítésnek semmi köze nincs semmi máshoz, csak és kizárólag ahhoz a 
kockázatviseléshez, ahhoz az elismeréshez, amit egyébként, azt gondolom, a szociális 
ágazatban dolgozók kapcsán is éreznünk kell. Ezért nagyon kérem képviselőtársamat, 
és kérem a bizottságot is, hogy ezt a két tételt, amit Vejkey képviselőtársam mondott, 
illetve amit mi kezdeményeztünk a törvényjavaslat kapcsán, ne keverjük össze. 
Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Van-e további hozzászólás? (Senki sem jelentkezik.) Nincs. 

Akkor a vitát lezárom. Megkérdezem, hogy kíván-e előterjesztőként ismételten szólni. 
(Csárdi Antal: Igen.) Parancsoljon! 

 
CSÁRDI ANTAL (LMP) előterjesztő: Két mondatban, és tényleg nem akarok 

visszaélni a bizottság türelmével, de a szavazás előtt gondoljanak bele, hogy ezek a 
szociális dolgozók mit, milyen munkát és kikkel végeztek el. És hallgassanak a szívükre, 
mielőtt megnyomják a gombot. Egyébként a szavazás eredményéből fog látszódni, hogy 
ez megtörtént-e. Köszönöm szépen. 

Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Hallgass a szívedre, és szavazzunk! Kérdezem a 
bizottságot, hogy a szociális dolgozók 2021. évi egyszeri bérkiegészítéséről szóló 
H/15914. számú határozati javaslatot tárgysorozatba veszi-e. Kérem, most 
szavazzanak! (Szavazás.)  

A bizottság a határozati javaslatot 11 igen szavazattal, 20 nem szavazat 
ellenében, 1 tartózkodás mellett nem vette tárgysorozatba.  

A napirendi pontot lezárom. 

Az ápolási díj összegének a mindenkori minimálbérhez történő 
kötéséről szóló H/16970. számú határozati javaslat  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

Soron következik a 11. napirendi pontunk, a H/16970. számú, az ápolási díj 
összegének a mindenkori minimálbérhez történő kötéséről szóló határozati javaslat. 
Tárgysorozatba-vételi kérelemről kell döntenünk a házszabály 58. § (6) bekezdése 
alapján. A javaslat előterjesztője Ungár Péter és Csárdi Antal, mindketten az LMP-
frakció tagjai. Képviseletükben Csárdi Antal megjelent.  

A határozati javaslat tárgysorozatba vételét a Népjóléti bizottság ez év október 
5-én elutasította, ezt követően október 8-án az LMP frakcióvezetője /3. sorszám alatt 
tárgysorozatba-vételi kérelmet nyújtott be, és ennek folytán tűztük napirendre mai 
ülésünkön ezt a határozati javaslatot.  

(Jelzésre:) Csárdi Antal kíván szólni. Parancsoljon, megadom a szót. 
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Csárdi Antal szóbeli indoklása 

CSÁRDI ANTAL (LMP) előterjesztő: Köszönöm szépen. Tisztelt Bizottság! Azt 
gondolom, hogy hasonló a helyzet, mint az előző napirendi pont kapcsán: az idősek, 
magatehetetlen betegek ellátása és gondozása mindannyiunk kiemelt feladata. 
Ráadásul azok a honfitársaink, akik ápolási díjért otthon végzik családtagjaik ápolását 
és emiatt kiesnek a munkaerőpiacról, ők olyan társadalmi értékű munkát végeznek, és 
olyan terhet vesznek le a mindenkori állam válláról, amit nagyon nehéz pénzben 
kifejezni.  

Én elismerem azokat a lépéseket, amelyek egyébként ebben a kérdéskörben 
történtek az elmúlt egy-két évben, ugyanakkor szeretném felhívni a tisztelt bizottság 
figyelmét, ez a javaslat azt célozza, hogy a megtörtént emelés fenntartható pályán 
tudjon maradni, legyen fenntartható, hiszen pontosan látjuk, hogy az ápolási díj 
minimálbérhez való kötése az egyetlen, ami évről évre tudja követni a vásárlóértékét 
ennek az egyébként nem túl magas összegnek. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A vitát megnyitom és megadom a szót dr. Vejkey 

Imre képviselő úrnak. 

Hozzászólások 

DR. VEJKEY IMRE (KDNP): Köszönöm a szót, elnök úr. Ismét le kell 
szögeznem, hogy a Fidesz-KDNP fontosnak tartja a családtagjaikat gondozó, ápoló 
hozzátartozók megbecsülését. Fontos számunkra ez a megbecsülés, ezért 2010 óta 
folyamatosan arra törekedtünk, hogy az ápolási díjak emelkedjenek. Tényként 
szeretném közölni, hogy a legsúlyosabb állapotú gyermeküket gondozók esetében az 
ellátási összeg 2010-től mára közel négyszeresére emelkedett, 2010-ben ez az összeg 
37 050 forint volt, ma 147 315 forint. A legsúlyosabb állapotú hozzátartozót gondozók 
ellátása tekintetében pedig 2010-ben ez az összeg 37 050 forint volt, ma 74 405 forint. 

Fentieken túl, a gyermekek gondozási díjának bevezetése mellett a Fidesz-
KDNP 2018 végén döntött az ápolási díj összegének fokozatos emeléséről is. A döntés 
alapján az ápolási díj alapösszege 2019-től 15 százalékkal, majd ’20 és ’22 között három 
ütemben, további évenkénti 5-5-5 százalékkal került megemelésre.  

Azt tudom mondani összegzésként, hogy az ápolási célú támogatásokra, 
úgymint ápolási díjra, gyermekek otthongondozási díjára fordított támogatás 2010-hez 
képest közel négyszeresére nőtt, 15 milliárd forintról 2021-re 58 milliárd forintra 
emelkedett.  

Fentiek alapján a határozati javaslatot nem támogatjuk. Köszönöm. 
 
ELNÖK: További hozzászólási szándékot nem látok, a vitát lezárom. 

Megkérdezem az előterjesztőt, kíván-e reagálni. (Csárdi Antal: Igen.) Igen. 
Parancsoljon! 

 
CSÁRDI ANTAL (LMP) előterjesztő: Tisztelt Bizottság! Köszönöm szépen a 

sikerpropagandát. Ugyanakkor azt gondolom… (Dr. Mátrai Márta: Ezek tények!) 
Igen, ezek tények, ebben igaza van képviselőtársamnak. Ami fölött viszont elsiklik, 
képviselő asszony, miközben a vitában nem vett részt, csak így átkiabál az asztalon, az 
az, hogy sem 147 ezer forintból, sem 74 ezer forintból nem lehet megélni; hogy ennek 
a mérlegnek az egyik oldalán a 147 ezer vagy a 74 ezer forint van, a másik oldalán pedig 
egy teljes munkaidős fizetés lehetne vagy kellene hogy legyen, amiről lemond az a 
honfitársunk, aki azt mondja, hogy én a gyermekemet, az idős szülőmet, nagyszülőmet, 
dédszülőmet kívánom ápolni, tehát nem kívánok a piacon elhelyezkedni adott 
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esetben… Mennyi is az átlagbér most Magyarországon? 450 ezer forint körül van az 
önök statisztikája szerint? Tehát ehhez kellene hasonlítani azt a munkát, amit ezek a 
honfitársaink elvégeznek. 

Zárszóként is csak annyit tudok mondani, hogy biztatom a parlament 
kormánypárti képviselőit, ne csak szép hozzászólásokkal, hanem érdemi, észrevehető 
anyagi segítséggel is segítsék a családjukat ápolókat. Köszönöm szépen. 

Határozathozatal 

ELNÖK: Kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy az ápolási díj összegének a 
mindenkori minimálbérhez történő kötéséről szóló H/16970. számú határozati 
javaslatot tárgysorozatba veszi-e. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)  

A bizottság a H/16970. számú határozati javaslatot 15 igen szavazattal, 16 nem 
szavazat ellenében, 1 tartózkodás mellett nem vette tárgysorozatba. 

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvénynek 
egyes alapvető élelmiszerek általános forgalmi adójának 
csökkentését célzó módosításáról szóló T/17024. számú 
törvényjavaslat 
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

Soron következik a 12. napirendi pont, a T/17024. számú, az általános forgalmi 
adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvénynek egyes alapvető élelmiszerek általános 
forgalmi adójának csökkentését célzó módosításáról szóló törvényjavaslat. 
Tárgysorozatba-vételi kérelemről döntünk a házszabály 58. § (6) bekezdése alapján. A 
törvényjavaslat előterjesztője Csárdi Antal, aki jelen van az ülésünkön.  

A törvényjavaslat tárgysorozatba vételét a Gazdasági bizottság 2021. október 5-
én elutasította. Ezt követően október 8-án az LMP frakcióvezetője 3. sorszám alatt 
tárgysorozatba-vételi kérelmet nyújtott be. Megadom a szót az előterjesztőnek, 
parancsoljon! 

Csárdi Antal szóbeli indoklása 

CSÁRDI ANTAL (LMP) előterjesztő: Köszönöm szépen. Tisztelt Bizottság! Az a 
helyzet, hogy ha kimegyünk a piacra és megnézzük az árakat, akkor olyan brutális 
drágulással szembesülünk, ami lassan azt eredményezi - sőt, most már nem is lassan, 
mert amikor én azt mondtam először, hogy lassan azt eredményezi, az több mint két 
évvel ezelőtt volt -, mára ott tartunk, hogy egy átlagos nyugdíjból élő honfitársunk már 
alapvető élelmiszereket nem tud megvásárolni. Személyes véleményem az, hogy az az 
egyébként rendkívül cinikus válasz - amit minden alkalommal megkapok részben a 
Pénzügyminisztérium képviselőitől, részben egy-egy kormánypárti képviselőtől, hogy 
hát, de mi egyesével már a hal áfáját, az UHT tej áfáját csökkentettük - rendszerszinten 
nem ad választ a megoldásra. Ma az a helyzet, tisztelt képviselőtársaim, hogy magasabb 
az áfatartalom egy kiló kenyéren, mint az árrés, amit egy kereskedő keres rajta, ha 
sikerül eladnia. 

Tisztelt Képviselőtársaim! Azt gondolom, hogy az alapvető élelmiszerekhez, a jó 
minőségű élelmiszerekhez való hozzájutás biztosítása a magyar társadalomnak, az nem 
egy lehetőség, az egy jog, tisztelt képviselőtársaim. Meggyőződésem, hogy nem 
véletlenül van úgy kitalálva nemcsak a magyarországi áfatörvény, hogy több kulcsa van. 
Nem véletlen az, hogy egy Braille-tábla a kedvezményes 5 százalékos áfakulcs alá esik, 
és nem véletlen az, hogy a Mercedes típusú személygépkocsi pedig a 27 százalék alá 
tartozik. Azt gondolom, ha ezt egy picit továbbgondoljuk, akkor egy egészen minimális 
elmerüléssel el lehet oda jutni, hogy az alapvető élelmiszereket alacsony forgalmi 
adóval kell és érdemes terhelni, míg adott esetben egy luxuscikket vagy egy olyan 
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szolgáltatást, ami nem a mindennapi létfenntartásunkhoz szükséges, azt lehet 
magasabb forgalmiadó-kulccsal terhelni.  

Ezért kérem a tisztelt bizottságot, hogy tegye lehetővé, hogy ezt a vitát 
lefolytathassuk plenáris ülésen. Tisztelt Bizottság! Kérem ehhez szíves támogatásukat. 
Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Megadom a szót dr. Vejkey Imre elnök úrnak. 

Hozzászólások 

DR. VEJKEY IMRE (KDNP): Köszönöm szépen, elnök úr, a szót. A Fidesz-
KDNP adópolitikai irányának fókuszában 2010 óta az élőmunkaterhek csökkentése áll, 
melynek érdekében a kormány az adóztatás súlypontját a jövedelmeket terhelő adók 
felől fokozatosan a fogyasztási, forgalmi, környezetvédelmi típusú adók felé helyezte 
át. Mindazonáltal azonban olyan területeken, ahol indokolt volt, a költségvetési 
mozgástér lehetőségének a figyelembevételével az elmúlt években több alkalommal is 
sor került célzott áfakulcscsökkentésre. Mindezek fényében az önálló képviselői 
indítványt nem támogatjuk. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Megadom a szót Böröcz László képviselő úrnak. 
 
BÖRÖCZ LÁSZLÓ (Fidesz): Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt 

Képviselő Úr! Az az igazság, csak nyilván kiegészítve, amit Vejkey képviselő úr 
elmondott, hogy van egy koherens adópolitikája és jövedelempolitikája a kormánynak. 
Természetesen ön a nyugdíjasokat hozta szóba; nem véletlen az, hogy egyébként idén 
novemberben a kormány több mint 80 ezer forintos nyugdíjprémiumot fog kifizetni a 
nyugdíjasoknak, és egyébként visszaépítjük a 13. havi nyugdíjat, amit az önök 
szövetségesei 2009-ben elvettek a nyugdíjasoktól és az emberektől, tehát nyilván itt a 
cél az, hogy a jövedelmeket növeljük, és ebből tudjanak megélni. 

De igazából én egy kérdést szeretnék föltenni képviselő úrnak, hiszen ön a 
Fővárosi Vásárcsarnokban érdekelt, legalábbis ott egy bérleménnyel rendelkezik, így 
nyilván kereskedői oldalról pontosan tudja, hogy ez a történet hogyan működik. Csak 
szeretném megkérdezni, hogy az elmúlt évek, időszak tapasztalata alapján egy ilyen 
típusú áfacsökkentés kinek kedvezne inkább ön szerint, a lakosságnak, és ez 
mutatkozna-e az árakban, vagy igazából ez csak a kereskedők hasznát növelné-e. 

A másik pedig, ami a javaslatát illeti, én persze megértem, hogy önök 
mindenhova beírják azt, hogy a klímaváltozással foglalkozni kell és csökkenteni kell a 
környezetterhelést, és ha pontosan akarom idézni, ön azt írta, hogy a húsipari 
üvegházgáz-kibocsátást, valamint a mezőgazdaság területigényét csökkenteni kell, 
merthogy nyilván a klímaváltozással összefüggésben. Ez önmagában jól hangzik, de ön 
a tej áfáját is csökkenteni akarja. Én vidéken nevelkedtem, láttam tehenet is, a tej 
egyébként állati eredetű termék, bármilyen meglepő. Tehát nem biztos, hogy mindig 
minden egyes aspektusra rá kellene ezt húzni. Próbáljuk meg óvni a környezetünket 
közösen, abban mindig partnerek leszünk. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Nem látok további jelentkezőt. Megkérdezem az előterjesztőt, kíván-e 

válaszolni. (Jelzésre:) Igen, parancsoljon! 
 
CSÁRDI ANTAL (LMP) előterjesztő: Köszönöm szépen. Tisztelt Vejkey 

képviselő úr, látom, ön lett ma megbízva azzal, hogy fölolvassa a kormányzati 
üzeneteket a mai törvényalkotási bizottsági ülésen.  
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Azt a koherens adópolitikát szeretném néhány szóban bemutatni. Önök sokat 
beszélnek az egykulcsos adóról, és szidnak minket, hogy azt mondjuk, hogy márpedig 
a többkulcsos adó társadalmi igazságossági célokat tud elérni. És mit ad isten, 
közeledik a választás, és a Fidesz-KDNP Szövetség sem egykulcsos adóban gondolkodik 
már, még ha le is tagadja, hiszen pontosan tudjuk, hogy a 25 év alattiak nullaszázalékos 
kulcsa és a 25 év felettiek 15 százalékos kulcsa… 

 
ELNÖK: A világért nem zavarnám képviselő urat, de itt most az áfatörvényről 

van szó. 
 
CSÁRDI ANTAL (LMP) előterjesztő: …, az már több kulcs. Tehát azt gondolom, 

hogy az a koherens adópolitika, amit egyébként Vejkey képviselő úr hozott szóba, 
ugyanúgy elveszik az áfatörvények módosításánál.  

Értem én, hogy amikor különböző gazdasági szereplők megkeresik önöket az 
áfacsökkentési szándékkal, akkor egyből az a gondolat jut eszébe mindenkinek, mint 
Böröcz képviselőtársamnak, de a helyzet az, képviselő úr, hogy… (Böröcz László 
közbeszól.) Szeretnék válaszolni, ha nem szólna bele, megtisztel. Tehát az ár úgy épül 
föl, hogy a kereslet-kínálat kialakítja az árat, és erre rakódik rá az általános forgalmi 
adó. És nekem ne mondja azt, képviselő úr - és valószínűleg erről nehezen leszek 
meggyőzhető, hiszen én dolgoztam a kereskedelemben, tehát pontosan tudom, hogy 
miről beszélek -, hogy a kenyér áfája indokoltan 18 százalék, vagy hogy azok az alapvető 
élelmiszerek, amelyek ebben a javaslatban is meg vannak nevezve, friss zöldségek, 
gyümölcsök, szárított hüvelyesek, méz, azok valamiért Európa legnagyobb forgalmi 
adójával kell hogy meg legyenek terhelve. 

Tisztelt Képviselő Úr! Tisztelt Képviselőtársaim! Pont ezt a vitát szeretném 
lefolytatni a plenáris ülésen, és ha van önökben egy egészen minimális, porszemnyi 
bátorság, hogy ezt a vitát a nyilvánosság előtt - nem a Törvényalkotási bizottságban, 
aminek a nyilvánossága gyakorlatilag elhanyagolható -, plenáris ülésen tegyék 
lehetővé, hogy ez a vita megtörténhessen, és akkor Böröcz képviselő úrnak is és minden 
kormánypárti képviselőnek, aki a javaslat szükségszerűségét, szakmaiságát vitatja, 
meg fogom válaszolni. Köszönöm szépen. 

Bocsánat, egy dolgot hadd tegyek hozzá, minthogy Böröcz képviselő úr úgy 
gondolta, hogy a legerősebb érve egy személyeskedés: az Országgyűlésről szóló törvény 
minden keresőtevékenységtől eltiltja az országgyűlési képviselőt, biztosan ön is 
találkozott már ezzel a paragrafussal. Tehát az a bérleményem, amiből én hosszú 
évtizedeken keresztül, sőt az édesapám, sőt a nagyszüleim is éltek belőle, azt gondolom, 
pontosan tudnia kell önnek is, hogy az most ott áll bezárva, működés nélkül a 
Vásárcsarnokban. Úgyhogy köszönöm szépen a személyes aggodalmát. Köszönöm 
szépen a szót. 

Határozathozatal 

ELNÖK: Kérdezem a bizottságot, hogy az általános forgalmi adóról szóló 
2007. évi CXXVII. törvény egyes alapvető élelmiszerek általános forgalmi adójának 
csökkentését célzó módosításáról szóló T/17024. számú törvényjavaslatot 
tárgysorozatba veszi-e. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)  

A bizottság a T/17024. számú törvényjavaslatot 11 igen szavazattal, 21 nem 
ellenében, tartózkodás nélkül nem vette tárgysorozatba.  
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Az állambiztonsági múlt átláthatóvá tételéről, valamint az állampárti 
vezetők és a diktatúra állambiztonsága hivatásos állományának 
egyes közhivatalok viseléséből való kizárása érdekében szükséges 
törvénymódosításokról szóló T/17068. számú törvényjavaslat  
(Döntés tárgysorozatba-vételi kérelemről a HHSZ 58. § 
(6) bekezdése alapján) 

Soron következik a 13. és egyben utolsó napirendi pontunk: T/17068. számon 
az állambiztonsági múlt átláthatóvá tételéről, valamint az állampárti vezetők és a 
diktatúra állambiztonsága hivatásos állományának egyes közhivatalok viseléséből való 
kizárása érdekében szükséges törvénymódosításokról szóló törvényjavaslat. 
Eljárásunk a házszabály 58. § (6) bekezdése alapján tárgysorozatba-vételi kérelemről 
való döntésre irányul. A törvényjavaslat előterjesztői dr. Keresztes László Lóránt és 
Csárdi Antal, mindketten az LMP-frakció tagjai. Képviseletükben jelentkezett 
dr. Keresztes László Lóránt.  

Az Igazságügyi bizottság a tárgysorozatba vételt 2021. október 5-én elutasította, 
ezt követően az LMP frakcióvezetője október 8-án /3. sorszám alatt tárgysorozatba-
vételi kérelmet nyújtott be.  

Megadom a szót az előterjesztőnek. Parancsoljon! 

Dr. Keresztes László Lóránt szóbeli indoklása 

DR. KERESZTES LÁSZLÓ LÓRÁNT (LMP) előterjesztő: Köszönöm szépen a 
szót, elnök úr. Tisztelt Bizottság! Ugye, ma nincs plenáris ülés, ezért engedjék meg, 
talán nincs ellenükre, hogy a nemzeti gyásznapon néhány gondolatban kifejtsem azt, 
azt hiszem, mindannyiunk nevében mondhatom, hogy tisztelettel fejet hajtunk a 
forradalom hősei, a forradalom áldozatai előtt, és tisztelettel emlékezünk mindazokra, 
akik az óriási túlerővel szemben harcoltak bátran, és az életüket áldozták a hazáért. 
Engedjék meg, hogy mint pécsi képviselő külön megemlékezzek a pécsi, mecseki 
láthatatlanokról, akik a legtovább folytatták a fegyveres ellenállást, és a legtovább 
tartották a forradalom lángját.  

Én azt gondolom, mindenképpen szimbolikus, hogy ezen a napon, a nemzeti 
gyásznapon beszélünk erről a javaslatról, ami szintén egy szimbolikus, de nagyon 
fontos lépéssel függ össze.  

Ugye, már nagyon sok alkalommal, plenáris ülésen, illetve a múlt év óta itt a 
Törvényalkotási bizottságon vitatkozunk erről a kérdésről, ami az elmúlt három 
évtizednek talán az egyik legsúlyosabb hiányossága, hogy még mindig nem látunk 
tisztán, hogy az egykori kommunista állambiztonság fenntartói, ügynökei milyen 
módon hálózták be annak idején a rendszerváltó pártokat, az egykori politikai 
hatalmukat, befolyásukat miként váltották gazdasági hatalommá, és milyen módon 
indítottak el olyan folyamatokat, amelyek a mai napig hatnak. Tehát itt nemcsak a 
múltról, hanem a jelenről is beszélünk. 

Még mindig nem látjuk tisztán azt, hogy az elmúlt három évtizedben a fontos 
közhatalmi pozíciókban lévő emberek közül hányan voltak érintettek, mert a Fidesz 
2009-ben ígéretet tett arra, hogy egy törvény benyújtásával ezt a kérdést rendezni 
fogja, és biztosítja az aktanyilvánosságot, ám ezt nem tették meg, a mai napig sem 
pótolták ezt a hiányosságot. Az LMP először 2011-ben nyújtott be erre vonatkozóan 
javaslatot, és ezt immár, ha a legutóbbi igazságügyi bizottsági ülést is ideszámítjuk, a 
Fidesz-KDNP képviselői 24 alkalommal, érdemi vita nélkül leszavazták. Tehát arra sem 
volt bátorságuk, hogy egyáltalán megengedjék, hogy a plenáris ülésen erről a kérdésről 
vitázzunk. Itt ki tudom jelenteni azt, hogy ebben az országgyűlési ciklusban utoljára 
van erre lehetőség.  
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Nyilván, pontosan látjuk a kormánypárti képviselők magatartását, az egykor 
magukat antikommunistaként meghatározó kormánypárti képviselők magatartását, 
hogy miképpen mentegetik a kommunista állambiztonság ügynökeit; adott esetben, 
ugye, arról is információhoz jutottunk, hogy milyen módon bukkantak fel fontos 
pozíciókban a soraik között, vagy hogy éppen jelenlegi fontos politikusaik - ugye, egy 
megyei jogú város polgármestere is - lelkes besúgói voltak a kommunista 
állambiztonságnak.  

Azt gondolom, mindannyiunk számára kötelesség és felelősség, hogy ezt a súlyos 
mulasztást pótoljuk. Itt a lehetőség, tisztelt kormánypárti képviselőtársaim, hogy 
megengedjék, hogy ez a kérdés bekerüljön a plenáris ülésre, hogy érdemi vitát tudjunk 
erről folytatni, és ezt a három évtizedes mulasztást végre valahára rendezni tudjuk. 
Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Megadom a szót dr. Vejkey Imre elnök úrnak.  

Hozzászólások 

DR. VEJKEY IMRE (KDNP): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Szeretnék 
reagálni az előterjesztő nyilatkozatára is. A Fidesz és a KDNP nem 2021. november 4-
én, 14 óra 28 perckor kezdett neki a hősök védelmének, hanem mi a szabadságharcos 
hősök mellett már a rendszerváltás előtt is kiálltunk, és azóta folyamatosan, 
szakadatlanul kiállunk. Mi hősöknek tekintjük azokat, akik a vérüket adták azért, hogy 
ma Magyarországon jogállamiság van, ma Magyarországon szabadságban élhetünk, és 
nyugodtan elmondhatjuk a véleményünket, nyugodtan elmondhatjuk az 
álláspontunkat. Még egyszer: tisztelet a hősöknek.  

A törvényjavaslattal kapcsolatban felhívom az előterjesztők figyelmét, hogy a 
törvényjavaslatban nevesített nemzeti emlékezet intézetnek megfelelő intézmény pedig 
már létrehozásra került a Nemzeti Emlékezet Bizottságáról szóló 2013. évi CCXLI. 
törvény által.  

A törvényjavaslatban meghatározott célokat, úgymint a múlt feltárása, 
információs kárpótlás, az állambiztonsági múlt átláthatóságának elérése, illetve 
megismerése, a Nemzeti Emlékezet Bizottsága, valamint az Állambiztonsági 
Szolgálatok Történeti Levéltára minden magyar állampolgár számára biztosítja. A 
2013. évi CCXLI. törvény, valamint az elmúlt rendszer titkosszolgálati 
tevékenységének feltárásáról és az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára 
létrehozásáról szóló 2003. évi III. törvény pedig megfelelő fogalmakkal és kellő 
részletességgel szabályozza a kérdéskört, megteremtve ezzel a magyar állampolgárok 
minél teljesebb információs kárpótlásának és a további történeti kutatásoknak a 
lehetőségét is.  

A fentiekre tekintettel a javaslatot nem javasoljuk tárgysorozatba venni. És még 
egyszer: a rekviem mellett tisztelet a hősöknek.  

 
ELNÖK: (Jelzésre:) Megadom a szót Balla Györgynek.  
 
BALLA GYÖRGY (Fidesz): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Tisztelt Bizottság! 

Tisztelt Képviselő Úr! Ön azt állította, hogy érdemi vita nélkül utasítottuk el többször 
ezt a javaslatot. Én arról nem tehetek, hogy ön nem érti meg az érveket. Mindig 
vitatkoztunk, mindig elmondtuk az érveinket, csak ön nem érti meg.  

A helyzet az, hogy az ügynökakták ma szabadon kutathatók. Bárki, akinek 
gyanúja van arról, hogy őt, szüleit, nagyszüleit esetlegesen megfigyelték, áldozata 
lehetett ennek, bemehet, megnézheti, és ha bármilyen anyagra rálel, amiben ő áldozat, 
akkor azt nyilvánosságra hozhatja. Egyetlenegy dolgot nem engedünk meg: azokat az 
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embereket, akiket a kommunisták zsaroltak, akiket ellehetetlenítettek, akikről nem 
tudjuk, hogyan került bizonyos papírokra a nevük, még most, a rendszerváltás után 
30 évvel is megpróbálják ugyanazok besározni; ezt az egyet biztos, hogy nem fogjuk 
megengedni.  

Ha jól sejtem, ön fiatalabb, mint én, de azért emlékszem, a 
rendszerváltáskor - gondolom, a Pesty Fekete Doboznak még megvan az a 
dokumentumfelvétele, amelyen egyébként látszott, hogy az akkori 
Belügyminisztériumból IFA teherautóval hordták ki a papírokat. Felvétel van róla! Ön 
szerint mik maradtak ott? A valódi bűnösök iratai maradtak meg a 
Belügyminisztériumban fél évvel a rendszerváltás előtt vagy azoké a szerencsétleneké, 
akiket zsaroltak?  

Egész egyszerűen nem értem, hogy ezt hogy nem képes fölfogni. Hogyan nem 
képes fölfogni azt, hogy 40 évig olyan diktatúra volt Magyarországon, hogy bárkit 
bármivel teljesen törvénytelenül megfenyegethettek, megzsarolhattak. Ezek a 
dokumentumok nem alkalmasak arra, hogy százszázalékos biztonsággal föl lehessen 
ezt tárni, ezt ön pontosan tudja.  

Ha pedig arra kíváncsi, amit a szóbeli bevezetőjében is mondott, hogy kik 
hogyan mentették át a hatalmukat, a politikai hatalmukat, mondjuk, gazdasági 
hatalommá, akkor lesz szíves, forduljon már oda a főnökéhez, jó? Mert ha van ember, 
aki egyébként a saját személyével ezt pontosan bemutatja, akkor az az ön új főnöke, 
Gyurcsány Ferenc; Apró Antal unokájának a férje, a volt KISZ-titkár, aki az összes 
vagyonát abból szerezte, hogy a politikai hatalmát egyébként gazdasági hatalommá 
mentette át. Kérdezze meg tőle, hogy ezt hogyan kell csinálni; ha van valaki, akkor ő 
erre biztos, hogy nagyon jó választ tud adni. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Böröcz Lászlót illeti a szó. 
 
BÖRÖCZ LÁSZLÓ (Fidesz): Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. Igazából Balla 

képviselő úr majdnem mindent elmondott, sőt mindent elmondott. Én is csak azt 
javaslom képviselő úrnak, mert nekem is megütötte a fülem, amit itt a végén Balla 
képviselő úr kiemelt, hogy Gyurcsány Ferenc politikus volt, ma milliárdos vállalkozó. 
Hogy ki hogyan mentette át a politikai hatalmat vagyonná, azt a lehető legegyszerűbb 
az önök padsoraiban kérdezgetni, hátha gyakorlati példákat is tudnak mondani önnek. 

 
ELNÖK: Dudás Róbertet illeti a szó. 
 
DUDÁS RÓBERT (Jobbik): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Bizottság! Hát, 

hogy a politikai hatalmat hogyan mentették át gazdasági hatalommá, nyilván nagyon 
fontos a kilencvenes évek elejét vagy az azt megelőző időszakot is vizsgálni - erről szólna 
egyébként ez a javaslat -, de azért az elmúlt tíz évről, azt gondolom, elég sokat 
beszélhetnénk, hogy a politikai befolyás hogyan alakult át gazdasági befolyássá és 
gazdasági vagyonná. De ugye, ez az egész nem erről szól. Azt gondolom, most már kicsit 
elmentünk a témától, én viszont nem akarom ezt elvinni. 

Balla képviselő úr, ahogy elkezdte most a hozzászólását, azt gondolom, részben 
egyet is értünk, és jó, ha észérvekkel alátámasztjuk a mondandónkat, 
előterjesztésünket. Én azt gondolom, senkinek sem szándéka az, hogy azokat az 
embereket, akiket az állambiztonság beszervezett, és olyanformán szerveztek be, hogy 
kárvallottjai voltak annak a rendszernek, hogy ők a jelen korban is esetleg meg 
legyenek hurcolva, és ezért nem hozzák nyilvánosságra - bár ön szerint nyíltan és 
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nyilvánosan kutatható ez az egész rendszer -, én úgy gondolom, senki nem akar ártatlan 
embereknek problémát okozni.  

Az előterjesztés viszont azt tartalmazza, hogy ne kutatható legyen, hanem 
egyébként nyilvános legyen az a része - és ez benne a lényeg -, hogy akár 1989-90-ben, 
a rendszerváltás környékén kik és hogyan befolyásolhatták a rendszerváltást, kik és 
hogyan alakították át a politikai befolyásukat akár gazdasági befolyássá és hatalommá, 
kik és hogyan mozgatták ott a szálakat, és végül, de nem utolsósorban, jelen helyzetben 
még abból az időből származóan kik és hogyan vannak benne a politikában, és hogyan 
irányítják az országot. Ez a célja ennek az előterjesztésnek. 

 
ELNÖK: Balla György következik. 
 
BALLA GYÖRGY (Fidesz): Tényleg nagy tisztelettel, azt, hogy szabadon 

kutatható, ne vitassuk már el! (Dudás Róbert: Nem vitattam!)  
A másik, hogy ha bárki, bárki ma Magyarországon úgy gondolja, hogy érintett 

lehet mint áldozat, bemehet, megnézheti, és ha talál magára vonatkozó adatot, 
nyilvánosságra hozhatja. Mit akarunk még? Mit szeretnénk még? Most azért 
vitatkozunk így, mert feltételezem, hogy tényleg ugyanaz a szándék vezeti önt, mint ami 
bennünket vezetett, amikor meghoztuk ezeket a törvényeket: az, hogy lehetőség szerint 
mindenki megtudhassa magáról, hogy mit műveltek vele szemben a kommunisták, és 
ha kiderül, van rá bizonyíték, akkor ezt meg is tehessék.  

Bocsánat, én 1989-ben a Fidesz Jász-Nagykun-Szolnok megyei kampányfőnöke 
voltam. Talán emlékeznek egy Végvári Lajos (sic!) nevű őrnagyra, aki bizonyos 
dossziékat kihozott az akkori Belügyminisztériumból, és átadott az ellenzéknek. Ott én 
szerepelek mint rendszeresen megfigyelt. Most tényleg azt gondolja, hogy én vagyok 
az, aki egyébként ezeket védeni akarom? Én az vagyok, aki azokat akarom védeni, 
akiket rendszeresen megfigyeltek, hírbe hoztak, hazugságokat állítottak róluk, és ma 
ezek szerepelnek dokumentumként!  

A Nemzeti Emlékezet Bizottsága létezik, szabadon kutatható - ezt ön is elismerte 
-, bárki a saját magára vonatkozó, a szüleire vonatkozható, a felmenőire vonatkozható 
adatot megtekintheti. Egyetlenegy dolgot nem lehet csinálni: azt, hogy akik akkor 
áldozatok voltak, azokból ma is áldozatot csináljunk. Ezt nem lehet! Minden mást 
szabad.  

 
ELNÖK: Köszönöm. További hozzászólási szándékot nem látok. Megkérdezem 

az előterjesztőt, kíván-e reagálni. (Jelzésre:) Igen, parancsoljon! Öné a szó. 
 
DR. KERESZTES LÁSZLÓ LÓRÁNT (LMP) előterjesztő: Köszönöm szépen, 

elnök úr, és köszönöm szépen mindenkinek, aki felszólalt a vita során. Mondhatjuk, 
hogy ez egy előrelépés az elmúlt időszakhoz képest. 

Balla képviselő úr, egyszer sem adtak lehetőséget arra, hogy erről a plenáris 
ülésen vitázzunk, soha nem szavazta meg a Fidesz 2011 óta, hogy tárgysorozatba 
kerüljön ez a javaslat. 

Emlegeti itt nekem a rendszerváltás környéki eseményeket. Én ismét 
emlékeztetem önt arra, hogy 2009-ben az ön párttársa, Deutsch Tamás tett egy világos 
ígéretet a Fidesz nevében, hogy ha 2010-ben hatalomra kerülnek, akkor ezt a kérdést 
rendezni fogják, a nyilvánosságot biztosítják. Ezt önök elmulasztották. Ezért nyújtotta 
be 2011-ben Schiffer András első alkalommal ezt a javaslatot, amelyet önök 
egyetlenegyszer sem engedtek tárgysorozatba venni. Eddig 24 alkalommal szavazták 
le. 
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Képviselő úr, ezen a napon, itt a nemzeti gyásznapon, engedje meg, hogy ne 
reagáljak ezekre az egészen bugyuta, propagandisztikus felszólalásokra, amivel ön 
kezdte, hogy ki kinek a főnöke, s a többi. Ön pontosan tudja, hogy Gyurcsány Ferenc 
nem a főnököm. Nem forognak a kamerák, én nem is értem tehát, hogy egy ilyen napon 
egy ilyen témát önök miért szennyeznek be azzal, hogy ezt az egészen ostoba, bugyuta 
propagandát ide is behozzák egy nem nyilvános vagy legalábbis a nyilvánosság elé 
direktben nem tárt törvényalkotási bizottsági ülésre. Engedje meg, hogy ezt olyan szint 
alattinak tartsam, hogy erre ne reagáljak.  

Tisztelt képviselőtársaim, akik felszólaltak ebben a vitában, önök is pontosan 
tudják, hogy a javaslatunk tartalmaz garanciális elemeket az áldozatok védelmére. Nem 
az áldozatokat akarjuk bántani, hanem azokat az együttműködőket, azokat a 
besúgókat, akiket önök egyébként fontos pozícióba emeltek; ugye, tudunk ilyen 
személyekről, akiket önök fontos pozícióba emeltek. Az egykor antikommunista Fidesz 
ilyen emberekre bízott nagyon-nagyon fontos feladatokat az elmúlt tizenegy évben, és 
azt szeretnénk látni, hogy kik érintettek még. És ezt az önök látszatmegoldása… 
(Közbeszólások.) Ugye, a volt belügyi államtitkár úr, illetve Szita Károly, Kaposvár 
megyei jogú város polgármestere, akiről pontosan tudjuk, hogy lelkes besúgója volt a 
kommunista állambiztonságnak, és ezt önök is pontosan tudják - zárójel bezárva, csak 
egy kérdés hangzott el. 

Amit a Fidesz produkált és a Fidesz elfogadott, az csak egy látszatmegoldás, 
hiszen hiányzik belőle az automatizmus, a nyilvánosság biztosítása, amit Dudás 
képviselő úr is említett, illetve hiányzik az, hogy az elmúlt három évtizedben a fontos 
közhatalmi funkciókat betöltő személyek esetében bizony le kellett volna folytatni 
automatikusan a vizsgálatot, és a nyilvánosság elé kellett volna tárni, hogy kik voltak 
bármelyik politikai oldal részéről azok, akik érintettek voltak ebben. Én azt gondolom, 
az áldozatok emléke előtt is úgy tudunk tisztelegni, és a rendszerváltást is akkor lehet 
befejezettnek tekinteni, ha ezt a feladatot megvalósítjuk. És a javaslat fontos lusztrációs 
elemére is felhívom a figyelmet, ugyanis mi, önökkel ellentétben, szeretnénk kizárni a 
közhatalmi funkciókból azokat a személyeket, akik együttműködői voltak, fenntartói 
voltak az egykori kommunista állambiztonságnak. Jól látható, hogy önöket ez nem 
zavarja, minket pedig igen.  

Én azt tudom mondani, hogy a diktatúra titkaira nem lehet demokráciát építeni, 
és a rendszerváltás befejezésének egy fontos eleme, hogy végre az aktanyilvánosságot 
biztosítani lehessen. Én nagyon-nagyon fontosnak tartom, hogy önök is hallgassanak 
a szívükre, és ezen a nemzeti gyásznapon, ezen a fontos gyásznapon ne csak szavakban 
fejezzük ki a tiszteletünket a hősök és az áldozatok emléke iránt, hanem tettekben is: 
adják meg a lehetőséget, hogy tárgysorozatba kerüljön ez a javaslat, és ott ezt a vitát ki 
tudjuk nyitni, el tudják mondani önök is az érveiket. Annak nagyon örülök egyébként, 
hogy vannak végre érvek az önök részéről. Én azt el tudom mondani, hogy 
előterjesztőként a maximális nyitottsággal fogadok minden módosító javaslatot, amely 
adott esetben még jobbá tenné ezt a javaslatot, és végre közösen lehetne - egészen 
biztos vagyok benne: hét frakció szavazatával együtt - ezt a harminc-harmincegy éves 
mulasztást kezelni. 

Azt tudom mondani, hogy amennyiben önök ezt ismét elutasítják, azt most nem 
minősítem, hogy én milyen lépésnek tekintem. Néhányszor ezt már átéltük itt az elmúlt 
11 évben, de azt el tudom mondani, hogy amennyiben a kormányváltás megvalósul, 
akkor az aktanyilvánosságot a következő Országgyűlés biztosítani fogja. Köszönöm 
szépen.  
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Határozathozatal 

ELNÖK: Kérdezem a bizottságot, hogy az állambiztonsági múlt átláthatóvá 
tételéről, valamint az állampárti vezetők és a diktatúra állambiztonsága hivatásos 
állományának egyes közhivatalok viseléséből való kizárása érdekében szükséges 
törvénymódosításokról szóló T/17068. számú törvényjavaslatot tárgysorozatba veszi-
e. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)  

A bizottság a T/17068. számú törvényjavaslatot 11 igen szavazattal, 20 nem 
szavazat ellenében, tartózkodás nélkül nem vette tárgysorozatba. 

Tisztelt Bizottság! A napirendi pontot lezárom, ezzel a napirendünk végére 
értünk. 

Az ülés berekesztése 

A bizottsági ülést berekesztem. Viszontlátásra! 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 14 óra 41 perc) 

  Hende Csaba 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezetők: Madarász Mária, Barna Beáta, Lajtai Szilvia, Bihariné 
Zsebők Erika, Podmaniczki Ildikó, Baloghné Hegedűs 
Éva, Prin Andrea, dr. Lestár Éva és Szűcs Dóra 

 


