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Tisztelt Országgyűlés! 
 
 Az Országgyűlés Ügyrendi bizottsága, megvitatta „az Orbán család állami forrásból 
történő gazdagodása, különös tekintettel a szőlőbirtokokra” elnevezéssel parlamenti 
vizsgálóbizottság felállításáról szóló, H/15431. számon beterjesztett határozati javaslatot, 
továbbá az ahhoz benyújtott H/15431/3-6. számú módosító javaslatokat. 
 
 
 Megjegyzés: A határozati javaslat szövegéből elhagyni javasolt szöveget [  ] zárójel közé téve, az új 
szövegrészeket pedig aláhúzással jelöljük. Ha a módosító javaslatban ettől eltérő jelölési mód szerepel - az 
egységes elbírálás megkönnyítése érdekében - az ajánlásban a javaslatot ehhez a jelölési módhoz igazítottuk 
annak szó szerinti tartalmára figyelemmel.  
  Ahol az ajánlás a bizottságok állásfoglalásaként a "nem támogatja" megjegyzést használja, ott a 
módosító javaslat a jelenlévő képviselők egyharmadának támogatását megkapta.   
 Ahol az ajánlás a bizottság nevét nem tartalmazza, ott az adott bizottság a módosító javaslatról nem 
foglalt állást. 

 Amennyiben a módosító javaslat a határozati javaslat §-ainak, illetve a §-ok bekezdéseinek 
számozására, vagy a pontok jelölésére is vonatkozik, a javaslat elfogadása esetén ezek értelemszerűen 
megváltoznak a határozati javaslat minden érintett rendelkezésében, hivatkozásában, az erre történő külön 
utalás nélkül is. 
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 A Házszabály 145. § (1) bekezdés b) pontja szerinti, a módosító javaslatokra vonatkozó észrevételeket 
az ajánlás érintett pontjaihoz fűzött keretes megjegyzések tartalmazzák. 

 Módosításra irányuló határozati javaslat esetén az ajánlás-tervezet akkor tartalmaz utalást a HSZ. 94. § 
(3) bekezdésére, ha a benyújtott módosító javaslat a módosítandó törvény határozati javaslattal nem érintett §-
ára vonatkozik, és ezért a módosító javaslat házszabályszerűségéről bizottsági döntés szükséges.  
 Az ajánlás abban az esetben tartalmazza a fenti joghelyre történő utalást, ha az első helyen kijelölt 
bizottság megállapítja, hogy a módosító javaslat ellentétes a HSZ. 94. § (3) bekezdésében foglaltakkal..  

 A módosító javaslatok közötti összefüggésekre akkor utalunk, ha ugyanazon képviselő által benyújtott 
módosító javaslatokról vagy több képviselő által közösen benyújtott módosító javaslatokról egyszerre célszerű 
dönteni. 

 Azokat a módosító javaslatokat, amelyek egy gépelt oldalnál hosszabb szövegrész elhagyására tesznek 
javaslatot, terjedelmi okokból csak a jogszabályhelyre történő hivatkozással tesszük közzé. 

 
 
Dr. Répássy Róbert képviselő által H/15431/6. számon benyújtott és visszavont módosító 

javaslatát Dr. Avarkeszi Dezső képviselő a Hsz. 103. § (1) bekezdése alapján, sajátjaként 
fenntartja. 

 
Dr. Eörsi Mátyás képviselő H/15431/5. számon benyújtott módosító javaslata a Hsz. 34. § 

(2) bekezdés a) pontja és 36. § (1) bekezdésére tekintettel nem házszabályszerű, ezért az 
ajánlás nem tartalmazza. 

 
 
 

1. Dr. Csiha Judit képviselő a határozati javaslat I. pontja bevezető részének a 
következő módosítását javasolja: 

 
/A közélet tisztasága, továbbá a köztisztség betöltése iránti bizalom megőrzése miatt 
szükséges a cikkben foglaltak valódiság tartalmának kivizsgálása. A felmerült aggályok 
tisztázása érdekében:/ 
 
„I. Az Országgyűlés vizsgálóbizottságot hoz létre „Az Orbán család állami forrásból történő 
gazdagodása különös tekintettel a szőlőbirtokokra” elnevezéssel (A továbbiakban: 
vizsgálóbizottság). [(A Bizottság rövidített neve: „Az Orbán család gazdagodásának 
jogszerűségét vizsgáló ideiglenes bizottság”)]” 
 

Indokolás: Lásd a H/15431/3/1. sz. módosító javaslat indokolását. 
 
A módosító javaslatot(tal): - az Ügyrendi biz. támogatja 
 
Megjegyzés:  Ez a módosító javaslat tartalmilag összefügg az ajánlás 5. és 6. számú pontjaiban foglaltakkal. 
 

2. Dr. Csiha Judit képviselő a határozati javaslat I. pontja 11. alpontjának a 
következő módosítását javasolja: 
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/I. Az Országgyűlés vizsgálóbizottságot hoz létre „Az Orbán család állami forrásból történő 
gazdagodása különös tekintettel a szőlőbirtokokra” elnevezéssel (A Bizottság rövidített neve: 
„Az Orbán család gazdagodásának jogszerűségét vizsgáló ideiglenes bizottság”) 
 
A vizsgálóbizottság feladata a következő kérdések megválaszolása:/ 
„11. Szerepet játszott-e az önkormányzati földek megszerzésében az, hogy Orbán Viktor a 
Sárazsadány XXI. Század Alapítvány létrehozója, a kuratórium elnöke pedig [a] Sárazsadány 
polgármestere?” 
 

Indokolás: Lásd a H/15431/3/2. sz. módosító javaslat indokolását. 
 
A módosító javaslatot(tal): - az Ügyrendi biz. támogatja 
 

3. Dr. Avarkeszi Dezső képviselő a határozati javaslat III. pontjának kiegészítését 
javasolja: 

 
„III. A bizottság eljárása során köteles tiszteletben tartani az 50/2003. (XI. 5.) AB 
határozatban számba vett alkotmányossági szempontokat, így például a bizottság 
vizsgálatának (meghallgatások, adatkezelések stb.) az érintett személyek önkéntes 
együttműködésén kell alapulnia. Meghallgatás vagy adatkérés szükségessége esetén a 
bizottság elnöke köteles felhívni az érintett személy figyelmét együttműködésének önkéntes 
jellegére, a bizottság vallomástételre vagy adatszolgáltatásra senkit nem kötelezhet. Ezen 
túlmenően, a vizsgálóbizottság maga határozza meg eljárási rendjét és vizsgálati módszereit.” 
 

Indokolás: Lásd a H/15431/6. sz. módosító javaslat indokolását. 
 
A módosító javaslatot(tal): - az Ügyrendi biz. támogatja 
 

4. Dr. Csiha Judit képviselő a határozati javaslat V. pontjának a következő 
módosítását javasolja: 

 
„V. A vizsgálóbizottság [8] 10 főből áll. A tagokra a képviselőcsoportok vezetői tesznek 
ajánlást az alábbiak szerint: 
 

MSZP [3] 4
SZDSZ 1 
Fidesz-Magyar Polgári [Párt] Szövetség 3 
MDF 1 
Függetlenek 1” 

 
Indokolás: Lásd a H/15431/3/3. sz. módosító javaslat és az Ügyrendi bizottság 
2005. 04. 20-ai ülésének jegyzőkönyv indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - az Ügyrendi biz. támogatja 
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5. Dr. Csiha Judit képviselő a határozati javaslat VI. pontjának a következő 
módosítását javasolja: 

 
„VI. A vizsgálóbizottság elnökének, alelnökének és tagjainak megválasztására a 
képviselőcsoportok vezetőinek javaslata alapján a Házbizottság terjeszt elő javaslatot az 
Országgyűlésnek, amelyről az, vita nélkül határoz. A vizsgálóbizottság elnökét a 
kormánypárti képviselőcsoportok együttesen, alelnökét az ellenzéki képviselőcsoportok 
jelölik.” 
 

Indokolás: Lásd a H/15431/3/4. sz. módosító javaslat indokolását. 
 
A módosító javaslatot(tal): - az Ügyrendi biz. támogatja 
 
Megjegyzés:  Ez a módosító javaslat tartalmilag összefügg az ajánlás 1. és 6. számú pontjaiban foglaltakkal. 
 

6. Dr. Csiha Judit képviselő a határozati javaslat VII. pontjának a következő 
módosítását javasolja: 

 
„VII. A vizsgálóbizottság feladatának ellátásához szakértőket vehet igénybe. Működésének 
költségeit az Országgyűlés fedezi költségvetéséből.” 
 

Indokolás: Lásd a H/15431/3/5. sz. módosító javaslat indokolását. 
 
A módosító javaslatot(tal): - az Ügyrendi biz. támogatja 
 
Megjegyzés:  Ez a módosító javaslat tartalmilag összefügg az ajánlás 1. és 5. számú pontjaiban foglaltakkal. 
 

7. Dr. Csiha Judit képviselő a határozati javaslat VIII. pontjának a következő 
módosítását javasolja: 

 
„VIII. A vizsgálóbizottság megbízatása feladatának elvégzéséig, de legfeljebb a 
[megalakulásától] tagjainak megválasztásától számított 180 napig tart.” 
 

Indokolás: Lásd a H/15431/3/6. sz. módosító javaslat indokolását. 
 
A módosító javaslatot(tal): - az Ügyrendi biz. támogatja 
 

8. Dr. Eörsi Mátyás képviselő a határozati javaslat VIII. pontjának a következő 
módosítását javasolja: 

 
„VIII. A bizottság megbízatása feladatának elvégzéséig[, de legfeljebb a megalakulásától 
számított 180 napig] tart.” 
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Indokolás: Lásd a H/15431/4. sz. módosító javaslat indokolását. 
 
A módosító javaslatot(tal): - az Ügyrendi biz. egyharmada sem támogatja 
 
 
 
Összeállította: az Országgyűlés Hivatalának Jogi Főosztálya 
 
 
 
 Budapest, 2005. április 20. 
 
 
 

Dr. Csiha Judit s.k., 
az Ügyrendi  

bizottság elnöke 
 


