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(Az ülés kezdetének időpontja: 15 óra 32 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirend 
elfogadása 

DR. VEJKEY IMRE (KDNP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Tisztelt Képviselőtársaim! Tisztelt Bizottság! Tisztelt Meghívottak! Az Igazságügyi 
bizottság ülését megnyitom. Ismertetem a helyettesítés rendjét: Vas Imre helyettesíti 
Budai Gyulát, Vejkey Imre pedig Vitányi Istvánt. Megállapítom, hogy a bizottság 
határozatképes. 

Soron következik a mai ülés napirendjének megállapítása. Napirend-
módosításra vonatkozó javaslat nem érkezett. Kérdezem a bizottság tagjait, hogy 
valakinek van-e valamilyen észrevétele a mai ülésünk napirendjével kapcsolatban. 
(Nincs jelentkező.) Úgy látom, nincs, jelentkezőt nem látok. 

Kérem, szavazzunk a kiküldött napirendi javaslat elfogadásáról. Kérdezem, ki 
támogatja. (Szavazás.) 11 igen, egyhangú. Köszönöm. Megállapítom, hogy a bizottság 
11 igen, 0 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett elfogadta a napirendi javaslatot. 

A belügyi feladatokat érintő és más kapcsolódó törvények 
módosításáról szóló T/17458. számú törvényjavaslat  
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján) 

Soron következik 1. napirendi pontunk: a belügyi feladatokat érintő és más 
kapcsolódó törvények módosításáról szóló törvényjavaslat részletes vitájának kijelölt 
bizottságként történő lefolytatása.  

Köszöntöm az előterjesztő képviseletében Magyariné dr. Nagy Edit államtitkár 
asszonyt, valamint dr. Bándi Gyula biztoshelyettes urat, valamint kollégáikat.  

Mielőtt a részletes vitát megkezdjük, tájékoztatom képviselőtársaimat, hogy 
biztoshelyettes úr kérte, hogy a törvényjavaslat egyes elemeivel kapcsolatos 
álláspontját a bizottság ülésén ismertethesse. Mielőtt megadom a szót, emlékeztetem 
képviselőtársaimat, hogy a pénteki napon biztoshelyettes úr írásban benyújtott 
állásfoglalását is kiküldtük. Parancsoljon! Megadom a szót. 

 
DR. BÁNDI GYULA, az alapvető jogok biztosának helyettese: Köszönöm 

szépen, elnök úr. Tisztelt Bizottság! Egy picit nehéz helyzetben vagyok, merthogy 
szinte gyakorlatilag pár perccel ezelőtt érkeztek bizonyos újdonságok, de mégis úgy 
határoztam, hogy rövidebben, de szeretném elmondani a mondandómat. Majd 
államtitkár asszony elmondja, hogy miért. A lényeg az, hogy úgy tűnik, sok minden, 
amiben mi véleményt mondtunk, meghallgatásra talált, és ennek nagyon örülök. 
Ezzel együtt egypár szót - ha már kértem szót és megtisztelnek azzal, hogy 
meghallgatnak -, egy-két gondolatot el kell mondanom, hogy mi volt ennek az oka.  

Különösképpen a nemzeti kincs, a víz iránti aggodalom vezette a gondolatokat, 
amelyeket megfogalmaztunk. Ennek az a lényege, hogy az Alaptörvény P) cikke 
alapján ennek a közös örökségnek, amelybe a víz is tartozik, a megóvása - szó szerint 
úgy hangzik: - „az állam és mindenki kötelessége”; tehát elsősorban az államé, és 
azután mindenkié. Ezért volt számunkra kicsit meglepő az eredeti előterjesztésnek az 
a megoldása, amely bizonyos vízi munkákat engedély és bejelentés nélkülivé tenne, és 
ezzel veszélyeztethetnénk azt a közös vízkincset, amelynek a megóvása jelen 
helyzetben egyre inkább fontos. Vannak az előterjesztésben, illetve voltak az eredeti 
előterjesztéshez kapcsolódóan olyan indokolások, amelyek például az öntözéshez 
igazítanák és annak igényeihez a klímaváltozás miatt, de ez éppen ellentétes hatást 
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váltana ki. Hiszen ha van egy adott vízkincs, amelyet minél többször használunk, az 
ugyebár sajnálatos módon nem fog növekedni, hanem fogyni fog, tehát inkább annak 
a fokozott megóvása lenne szükséges, és ebben az államnak van kiemelt felelőssége, 
és ez így is van jól. Nem lenne szerencsés, ha ezeket a vízfelhasználási megoldásokat 
teljes mértékben kiengedné a kezéből az állam. Tehát hogy ez most ingyen van vagy 
nem ingyen, az teljes mértékben a kormányzat döntésére tartozik, csak az a lényeg, 
hogy legalább egy bejelentési, urambocsá’, engedélyezési kötelezettség megmaradjon.  

Ez volt tehát az, ami elsődlegesen minket, a hivatalt megszólalásra késztetett. 
Csak ha egy személyes megjegyzést megenged, elnök úr, éppen egy 
környezetvédelmidíj-átadás lesz ezen a héten - nem mondhatom még, hogy micsoda, 
mert akkor elárulnám -, amely például pont azzal foglalkozik, hogy egy magyar 
szabadalom alapján, amely teljesen biológiai alapú rendszert alkalmaz, az öntözésre 
használt vízfelhasználás akár 25-50 százalékkal csökkenthető, miközben a 
terméshozam pedig 20-30 százalékkal növelhető is. Tehát tulajdonképpen nem arra 
kellene törekedni feltétlenül, hogy a vizet öntözésre használjuk, hanem milyen olyan 
megoldásokat alkalmazzunk, amelyek a megőrzésre is alkalmasak.  

A másik, ami még nagyon lényeges volt ebből a szempontból, hogy bizony 
nagyon sokszor találkozunk környezeti károkkal, amelyek a felszín alatt vagy a 
felszínen elhelyezkedő szennyezésekből erednek, ahol a teljesen ellenőrizetlen vagy 
legalábbis nehezen ellenőrizhető egyéni beavatkozások révén bizony ezek a 
szennyeződések pillanatok alatt sokkal mélyebb vízrétegekbe, több zárórétegen 
keresztül is eljuthatnának, amint erre sajnos már nem egy példa volt. Ezt 
mindenképpen illene elkerülni, lévén, hogy nincsenek pontos adatok arra, hogy 
mindezek a szennyezett területek hol helyezkednek el. 

Ezt szerettük volna részletesebben is elmondani, de úgy tűnik, erre most 
reményeim szerint nincs szükség. Bár meg kell mondjam őszintén, hogy van még itt 
az Országgyűlés előtt egy T/15373. számú törvényjavaslat is, amelyik hasonló 
kérdéseket tárgyal. Jelen pillanatban, mivel nem volt időnk pontosan átnézni a 
módosítások szövegét, nem vagyok tisztában vele, hogy ez milyen viszonyban van a 
mostani módosítással, amit államtitkár asszony majd el fog mondani. Ezt szerettem 
volna megjegyezni. 

Még egy gondolat szeretnék elmondani és ezzel be is fejezném. Volt ugyanis 
egy másik téma, amely miatt szót kértünk, ez pedig a kötelező kéményellenőrzés 
eltörlésének lehetősége. Tudomásom szerint ez nem került ki az előterjesztésekből. 
Ezzel kapcsolatosan is közleményt adtunk ki, amely ennek veszélyeire hívja fel a 
figyelmet. Úgy gondoljuk, az egyedi fűtéssel rendelkező egyének szempontjából, de 
legalább annyira a környezet és a környezetben élő lakosság egészségének megóvása 
szempontjából nem megengedhető, hogy a rendszeres kéményellenőrzést innentől 
kezdve a lakossági önkéntes jogkövetésre bízzuk, mert ebből esetleg súlyos egészségi 
és környezeti kockázatok származhatnak. Ez viszont továbbra is aktuális. 

Átadtam ezeknek az előterjesztéseknek egy-egy példányát a tisztelt 
kollégáknak, hogy legalább látni lehessen részleteiben, mi volt az, ami minket 
vezényelt. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen dr. Bándi Gyula biztoshelyettes úr hozzászólását. 

Kérdezem az államtitkár asszonyt mint előterjesztőt, hogy kíván-e reagálni az 
elhangzottakra. (Dr. Magyariné dr. Nagy Edit bólint.) Úgy látom, igen. Tessék 
parancsolni! 

 
DR. MAGYARINÉ DR. NAGY EDIT helyettes államtitkár 

(Belügyminisztérium): Köszönöm. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Reményeim 
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szerint, ahogy Bándi úr is elmondta, a bizottság által benyújtandó módosító javaslat 
rendezi a vízzel kapcsolatos kérdéskört. A kéményseprőkkel kapcsolatban pedig majd 
a következő témáknál, illetve a benyújtott módosító indítványok kapcsán mondom el 
a véleményem. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár asszony. Akkor a bizottság tagjait 

kérdezem, hogy kíván-e valaki hozzászólni. Staudt Gábor alelnök úr, parancsoljon! 
 
DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen, elnök 

úr. És köszönöm szépen, hogy egy ilyen részletes szakmai vita alakult ki, és hogy 
Bándi Gyula is nyomon követi az eseményeket, még ha néha nagyon rövid idő is van 
ezekre. Nagyon kiemelten üdvözlendő dolog, amikor az alapjogi biztoshelyettes úr 
felemeli a szavát szakmai alapon egy szabályozással kapcsolatban. Azt szeretném, ha 
ez kimondásra kerülne.  

Ha jól értem, megfogadta ezeket a javaslatokat a tárca és ezekbe a 
módosításokba, amelyek előttünk fekszenek, beépítésre kerültek. Jól értem, hogy 
akkor erre sor került? 

 
ELNÖK: Államtitkár asszony, tessék parancsolni! 
 
DR. MAGYARINÉ DR. NAGY EDIT helyettes államtitkár 

(Belügyminisztérium): Képviselő úr, mint ahogy az imént is mondtam, Bándi úr 
vízzel, kútfúrással, vízvédelemmel kapcsolatos javaslata bekerült a módosításba, a 
kéményseprőkre vonatkozó javaslat nem. (Dr. Staudt Gábor: Jó, a vízzel kapcsolatos 
bekerült. Már ez is valami.) 

 
ELNÖK: Kérdezem a bizottság tagjait, hogy valaki kíván-e még hozzászólni. 

(Senki sem jelentkezik.) Jelentkezőt nem látok. 
Áttérünk a részletes vitára és megnyitom az első szakaszát, azaz a 

törvényjavaslatnak a HHSZ 44. §-ában meghatározott szempontok szerinti 
vizsgálatát. Kérdezem először az előterjesztőt, álláspontja szerint a javaslat megfelel-e 
a házszabályi rendelkezéseknek. 

 
DR. MAGYARINÉ DR. NAGY EDIT helyettes államtitkár 

(Belügyminisztérium): Igen. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Megnyitom a vitát. Kérdezem, valaki kíván-e 

hozzászólni. (Dr. Staudt Gábor: Bocsánat, ez most…) Ez még az első szakasz, hogy 
megfelelünk-e a házszabályi rendelkezéseknek. Tehát kérdezem a bizottság tagjait, 
hogy a javaslat álláspontjuk szerint megfelel-e a házszabályi rendelkezéseknek. Ki 
szerint igen? (Szavazás.) Hét igen szavazat. Ki szavaz nemmel? (Szavazás.) Egy. Ki 
tartózkodott? (Szavazás.) Három tartózkodás. Köszönöm. Megállapítom, hogy 7 igen, 
1 nem szavazattal, 3 tartózkodás mellett a bizottság úgy döntött, hogy az előterjesztés 
megfelel a házszabály 44. §-ában foglaltaknak.  

Az előterjesztéshez képviselői módosító javaslatok érkeztek. Ezeket az ötpontos 
háttéranyag tartalmazza. Kérdezem először az államtitkár asszonyt, hogy a 
háttéranyag 1. pontjáról mi az álláspontja. 

 
DR. MAGYARINÉ DR. NAGY EDIT helyettes államtitkár 

(Belügyminisztérium): Szeretném jelezni, elnök úr, hogy tárcaálláspontot tudok 
mondani. A tárca nem támogatja.  
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ELNÖK: Tehát nem támogatja. A vitát megnyitom. Kérdezem, ki kíván 

hozzászólni. (Senki sem jelentkezik.) Hozzászólást nem látok. Szavazzunk! Kérdezem, 
ki támogatja a módosítás felvételét. (Szavazás.) Négy igen szavazat. Ki nem? 
(Szavazás.) Hét nem szavazat. Ki tartózkodott? (Senki sem jelentkezik.) Tartózkodás 
nem volt. Megállapítom, hogy a bizottság a módosító javaslat felvételét nem 
támogatta 4 igen, 7 nem szavazattal, tartózkodás nélkül. 

A 2. pont kapcsán kérdezem az előterjesztőt az álláspontjáról. 
 
DR. MAGYARINÉ DR. NAGY EDIT helyettes államtitkár 

(Belügyminisztérium): A kormány nem támogatja.  
 
ELNÖK: A kormány nem támogatja. A 2. pont kapcsán megadom a szót 

Szilágyi képviselőtársunknak. 
 
SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Hogy 

gyorsabban haladjunk, egyben elmondom a másik módosító javaslatom, mert van 
még egy. 

 
ELNÖK: A 2. és az 5. pont. 
 
SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Így van. Akkor nem kell még egyszer szót 

kapnom. Köszönöm szépen a lehetőséget.  
Úgy gondolom, valamennyien tisztában vagyunk azzal, hogy az elmúlt 

években, tehát 2016-tól datálódóan változások voltak a kéményseprőipari szolgáltatás 
területén. Azzal is tisztában lehetünk, hogy ha megnézzük ezeknek az eredményeit, 
2016-tól nagyon súlyos problémákkal találkozunk. Ha megnézzük, hogy 2015-ben 
hány haláleset történt, megnézzük a kéményseprőipari szolgáltatásokkal kapcsolatos 
és összehozható halálesetek számát, akkor azt láthatjuk, hogy 11 volt, míg 2016-ban 
28. Több mint a duplája. Nagyon sajnálatos módon, és tényleg nem szeretném 
idehozni, az utolsó két szénmonoxid-mérgezéses haláleset két gyermeké volt. 

Úgy gondolom, hogy felelősséggel tartozunk azokért az állampolgárokért, akik 
az országban élnek. Mi volt a változás 2016-ban? Az, hogy egy évről két évre 
módosították a kéményellenőrzések gyakoriságát, és átkerült ez az egész a 
katasztrófavédelemhez. Most már látható azonban, hogy 2018 júliusáig a 
katasztrófavédelem nem tudja tartani ezt az állapotot, tehát nem lesz az összes 
kémény leellenőrizve, ha marad az eredeti szabályozás. Éppen ezért most úgy 
gondolták, hogy ha nem sikerül a katasztrófavédelemnek teljesítenie ezt a feladatot, 
akkor egyszerűen eltörlik, és ezzel megszűnik a katasztrófavédelem számára az a 
lehetőség, hogy esetleg a fejére lehessen olvasni, hogy miért nem ellenőrizték le az 
összes kéményt két év alatt. Úgy gondolom, hogy nem ez a megoldás. Nem az a 
megoldás, hogy ráhárítjuk a lakosságra ezt a felelősséget. Nem az a megoldás, hogy 
elhárítjuk magunktól a felelősség teljes egészét, hanem az a megoldás - és azért is 
vagyunk országgyűlési képviselők -, hogy megóvjuk a lakosságot, az élet- és 
vagyonbiztonságát garantálni tudjuk. Az pedig, hogy eltöröljük a családi házaknál a 
kötelező kéményellenőrzést és lakossági bejelentés alapján kelljen majd kéményeket 
ellenőrizni, pont azt szolgálja, hogy még több haláleset legyen ebben az országban. 
Nem szeretnénk, hogy ez így legyen.  

Arra kérem képviselőtársaimat, a bizottságban ülő összes képviselőtársamat, 
hogy higgyék el, ez nem egy politikai fogás, egyértelműen az emberekért aggódunk. 
Ha nekünk nem hisznek, akkor higgyenek dr. Bándi Gyulának- nagy örömömre 
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szolgál egyébként, hogy dr. Bándi Gyula professzor úr itt ül mellettem -, aki szintén 
azt kéri önöktől, hogy vonják vissza ezt a módosítást. Ha nekem nem hisznek, akkor 
higgyenek Semjén Zsoltnak, hiszen Semjén Zsolt egy másik törvényjavaslatban, a 
T/17571. számú törvényjavaslatban benyújtotta azt a módosítást, amely arról szól, 
hogy a gáztömörséget és a gázszivárgásokat megelőző vizsgálatokat tegyék kötelezővé. 
Eddig nem volt kötelező, hanem csak bejelentés alapján mentek ki ellenőrizni, de ezt 
most megszüntetik és kötelezővé teszik, mert azt mondják, hogy a rendszer nem 
működött, a lakosság nem hívta ki ellenőrzésre a szakembereket, és nem vizsgálták. 
És azzal, hogy ha gázszivárgás lehet egy lakásban, akkor az nem csak az adott 
lakásban élőkre, nem csak az adott családi házban élőkre veszélyes, hanem a 
környezetükre is.  

Ugyanez a helyzet egyébként a kéményseprőipari szolgáltatásokkal 
kapcsolatban. Egy kéménytűz, egy szén-monoxid-mérgezés, de főleg a kéménytűz 
nem csak az adott családi házra lesz veszélyes, hanem a környezetében élőkre is. Az, 
hogy mivel fűtenek, mivel tüzelnek és milyen minőségben, nem csak az adott családi 
házra, hanem a környezetére is veszélyes lehet. Pont Bándi professzor úr 
állásfoglalásában lehet olvasni azt, hogy vidéken a téli, fűtési szezonban rosszabb a 
levegő minősége, mint a nagyvárosokban.  

Én úgy gondolom, ezek olyan fontos kérdések, amivel nekünk foglalkozni kell. 
És ha önök most még felpuhítják jobban ezt az egész rendszert, akkor az azt fogja 
eredményezni, hogy sokkal nagyobb veszélynek lesznek kitéve az emberek, mind a 
vagyonuk, mind pedig akár sajnos az életük is. Én arra kérem önöket, hogy ne a 
katasztrófavédelem mundérjának a becsületét védjék, hanem az emberek élet- és 
vagyonbiztonságát, és éppen ezért fogadják el azt a módosító javaslatot, amelyet én 
nyújtottam be. Kérem a kormányt is, hogy támogassa azt a módosító javaslatot, hogy 
vegyük ki ezt a módosítást a törvényből, és üljünk le, beszéljük meg. Mi nyitottak 
vagyunk akár egy ötpárti egyeztetésre, hogy hogyan tudjuk jobbá tenni a 
kéményseprőipari szolgáltatást. 

Viszont egyetlen dolgot még engedjenek meg, hogy elmondjam. Ha ez a 
szabályozás életbe fog lépni, az az egész kéményseprőipari szolgáltatást, az egész 
kéményseprőipart tönkreteheti egyik pillanatról a másikra az országban. Hiszen ma 
még azok az emberek, akik a kéményen dolgoznak keményen, azok az emberek, 
akiknek még van szerződésük, mondjuk, és azok a cégek, amelyeknek még van 
szerződésük különböző önkormányzatokkal, egyik napról a másikra el fognak 
lehetetlenülni. El fognak lehetetlenülni, hiszen sormunkában már nem tudják 
elvégezni a feladatot, hanem csak majd megadott különböző címekre mehetnek; 
mivel ingyenes a kéményseprőipari szolgáltatás, ez anyagilag egyszerűen nem lesz 
tartható. Ez az egyik része. A másik pedig az, hogy állások fognak megszűnni, mert 
nem lesz szükség annyi kéményseprőre. Hiszen megmutatja Semjén Zsolt módosító 
javaslata is, hogy a lakosság önmagától nem fogja igénybe venni ezeket a 
szolgáltatásokat. Én úgy gondolom, ezt nem szabad rábízni az emberekre. Kérem 
önöket, hogy felelősségteljes döntést hozzanak, mind a kormány, mind a 
képviselőtársaim. Fogadják el ezt a módosító javaslatot, és próbálják meg beépíteni a 
törvénybe, hogy ezt a módosítást vegyük ki, és álljon vissza legalább csak az a 
rendszer, amelyet 2016 júliusától hoztak. De a másik módosításom arra irányulna, 
hogy állítsuk vissza az eredeti állapotot, állítsuk vissza azt az állapotot, amikor a 
kéményseprőipari szolgáltatás Magyarországon még normálisan működött, és nem 
került a katasztrófavédelemhez. Ez csak egy felhatalmazás kérdése, hogy önök 
felhatalmazzák a kormányt, hogy ezt majd a későbbiek folyamán meghatározza 
rendeletben. Én kérem, hogy ezt a módosítást is fogadják el.  
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De ha nem tudják mind a kettőt támogatni, akkor legalább csak azt, hogy ne 
hozzuk még lehetetlenebb helyzetbe a kéményseprőipari szolgáltató szervezeteket, ne 
hozzuk még lehetetlenebb helyzetbe azokat az embereket, akik valóban tenni 
kívánnak Magyarországon a biztonságért, a kéményseprőket; és ne hozzuk olyan 
helyzetbe a magyar állampolgárokat, hogy kitegyük őket haláleseteknek, 
kéménytüzeknek és szén-monoxid-mérgezéseknek. Köszönöm szépen, hogy 
meghallgattak. 

 
ELNÖK: Köszönöm Szilágyi György képviselőtársunk hozzászólását a 

háttéranyag 2. és 5. sorszámon szereplő pontjaihoz. Kérdezem a tisztelt bizottságot, ki 
kíván hozzászólni. (Nincs jelentkező.) Jelentkezőt nem látok.  

Államtitkár asszonyt kérdezem, hogy a vitában elhangzottakra kíván-e választ 
adni. Igen, tessék parancsolni! 

 
DR. MAGYARINÉ DR. NAGY EDIT helyettes államtitkár 

(Belügyminisztérium): Köszönöm, elnök úr. Talán néhány számadattal kezdeném. 
2017-ben az ellenőrzésre köteles kémények száma 2 millió 160 ezer darab volt, ebből 
ebben az évben már több mint 1 millió 600 ezer kémény ellenőrzése megtörtént, és év 
végéig a fennmaradó kémények ellenőrzése is megtörténik. 

Szeretném továbbá elmondani, hogy úgy gondolom, felnőttek annyira a 
magyar emberek, hogy nem teszik ki kockázatnak sem a saját, sem a hozzátartozóik 
életét. Mindehhez hozzátartozik, hogy továbbra is sormunkában, ingyenesen fogja 
elvégezni a tevékenységet és a kémények ellenőrzését az OKF. 

Hozzátartozik ehhez az is, hogy általában nem a kémények állapota az, ami 
veszélyt jelent, hanem a fűtőberendezések állapota az, ami mérgezésekhez és 
halálesetekhez vezet. Szeretném megjegyezni, hogy adataink szerint 2015-ben nem is 
volt egyetlenegy kéménytűz sem; ’16-ban egyetlen kéménytüzet regisztráltak, ami 
halálesettel végződött. Tehát ez is mutatja, hogy szét kell választanunk a kémények 
állapotának ellenőrzését és az abból fakadó veszélyeket, és a lakosság által használt 
különféle tüzelőberendezéseket és azoknak a hibáit.  

Úgy gondolom, biztonsággal mondható, hogy ez az ellenőrzési mód megfelelő 
és biztonságos, és kellő - elnézést a kifejezésért - reklámmal és a lakosság 
felkészítésével minden további nélkül biztosítható a biztonságos kéményhasználat és 
téli fűtés. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár asszony. Akkor szavazzunk! Kérdezem 

a tisztelt bizottságot, hogy a háttéranyag 2. pontjában foglaltakkal módosítani 
kívánja-e a törvényjavaslatot. Aki igen? (Szavazás.) Négy igen. Aki nem? (Szavazás.) 
Hét nem; tartózkodás nem volt. Megállapítom, hogy 4 igen, 7 nem szavazattal, 
tartózkodás nélkül a háttéranyag 2. pontjával nem módosul a törvényjavaslat. 

A 3-4. pontok összefüggenek, úgyhogy mindkettő vonatkozásában kérdezem 
államtitkár asszony álláspontját. 

 
DR. MAGYARINÉ DR. NAGY EDIT helyettes államtitkár 

(Belügyminisztérium): A tárca nem támogatja. 
 
ELNÖK: Nem támogatja, köszönöm. A vitát megnyitom. Ki kíván hozzászólni? 

(Nincs jelentkező.) Jelentkezőt nem látok, határozathozatal következik, a két 
javaslatról egyben szavazunk. Kérdezem, ki támogatja a háttéranyag 3. és 4. pontjával 
módosítani a bizottsági javaslatot. Aki igen? (Szavazás.) Négy igen. Aki nem? 
(Szavazás.) Hét nem; tartózkodás nincs. Megállapítom, hogy 4 igen, 7 igen 
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szavazattal, tartózkodás nélkül a háttéranyag 3. és 4. pontjával a törvényjavaslat nem 
módosul. 

A háttéranyag utolsó pontjáról kell tárgyalnunk. Először arról kell döntenünk, 
hogy a módosító indítvány megfelel-e a házszabály 42. § b) pontjában foglaltaknak. 
Ezzel kapcsolatban kérdezem az előterjesztő álláspontját. 

 
DR. MAGYARINÉ DR. NAGY EDIT helyettes államtitkár 

(Belügyminisztérium): Szerintünk nem felel meg. 
 
ELNÖK: Az előterjesztő szerint nem felel meg. Megnyitom a vitát. Tisztelt 

Hölgyeim és Uraim! Hozzászólás, észrevétel? (Nincs jelentkező.) Úgy látom, nincs. 
Akkor szavazzunk abban a kérdésben, hogy megfelel-e a 42. § b) pontjának a 
háttéranyag 5. pontja. Aki ezzel egyetért? (Szavazás.) Négy igen. Aki nem? 
(Szavazás.) Hét nem; nincs tartózkodás. Megállapítom, hogy nem házszabályszerű a 
javaslat.  

Érkezett bizottsági módosítójavaslat-tervezet is az előterjesztőtől. 
Képviselőtársaim még a pénteki nap folyamán megkapták a bizottsági módosító 
javaslat tervezetét, tehát elegendő idő állt rendelkezésre az áttekintésre. Megnyitom a 
vitát. Kérdezem, valaki kíván-e hozzászólni. (Nincs jelentkező.) Jelentkezőt nem 
látok. 

Kérdezem az előterjesztőt, kíván-e bármit hozzászólni.  
 
DR. MAGYARINÉ DR. NAGY EDIT helyettes államtitkár 

(Belügyminisztérium): Köszönöm, elnök úr, nem. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Akkor határozathozatal következik. Kérdezem, 

hogy ki támogatja a bizottsági módosító javaslatot, amely egyben a bizottság részletes 
vitát lezáró módosító javaslata is lesz. (Szavazás.) Hét igen szavazat. Ki nem? 
(Szavazás.) Egy nem szavazat. Ki tartózkodott? (Szavazás.) Három tartózkodás. 
Megállapítom, hogy a bizottsági módosító javaslatot, mely egyben a bizottság 
részletes vitát lezáró módosító javaslata is lesz, 7 igen, 1 nem szavazattal, 3 
tartózkodással elfogadta a bizottság. Ezzel a részletes vitát lezárom.  

Köszönöm a részvételüket. 

Az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény 
hatálybalépésével összefüggő egyes törvények és egyéb igazságügyi 
tárgyú törvények módosításáról szóló T/17563. számú 
törvényjavaslat 
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján) 

Soron következik második napirendi pontunk, az ügyvédi tevékenységről szóló 
2017. évi LXXVIII. törvény hatálybalépésével összefüggő egyes törvények és egyéb 
igazságügyi tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat részletes vitájának 
kijelölt bizottságként történő lefolytatása. Tisztelettel köszöntöm Völner Pál 
államtitkár urat és kollégáját.  

Megnyitom a részletes vita első szakaszát, azaz a törvényjavaslatnak a HHSZ 
44. §-ában meghatározott szempontok szerinti vizsgálatát. Kérdezem először az 
előterjesztő álláspontját, hogy szerinte a javaslat megfelel-e a házszabályi 
rendelkezéseknek. 

 
DR. VÖLNER PÁL államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): Megfelel, elnök úr.  
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ELNÖK: Igen, köszönjük szépen. Megnyitom a vitát. Kérdezem, ki kíván 
hozzászólni. (Senki sem jelentkezik.) Jelentkezőt nem látok.  

Kérdezem a bizottság tagjait, megfelel-e a javaslat a házszabály 
rendelkezéseinek. Ki szavaz igennel? (Szavazás.) Hét igen szavazat. Ki nem? 
(Szavazás.) Két nem szavazat. Ki tartózkodott? (Szavazás.) Két tartózkodás. 
Megállapítom, hogy 7 igen, 2 nem szavazattal, 2 tartózkodás mellett a bizottság úgy 
döntött, hogy az előterjesztés megfelel a házszabály 44. §-ában foglaltaknak.  

Az előterjesztéshez módosító javaslatok érkeztek. Áttérünk a háttéranyag 
megvitatására, mely két pontból áll. Kérdezem először államtitkár urat, hogy a 
háttéranyag 1. pontjáról mi az álláspontja. 

 
DR. VÖLNER PÁL államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): Tárgyalható. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A vitát megnyitom. Kérdezem, ki kíván 

hozzászólni. (Senki sem jelentkezik.) Jelentkezőt nem látok.  
Kérdezem akkor a tisztelt bizottságot, hogy a háttéranyag 1. pontját ki 

támogatja. (Szavazás.) Négy igen szavazat. Ki nem? (Szavazás.) Hét nem szavazat. 
Tartózkodás? (Senki sem jelentkezik.) Megállapítom, hogy a bizottság a háttéranyag 1. 
pontját 4 igen, 7 nem szavazattal és tartózkodás nélkül nem fogadta el. 

A 2. pont kapcsán kérdezem az előterjesztő álláspontját. 
 
DR. VÖLNER PÁL államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): Igen, tárgyalható. 
 
ELNÖK: És mi az álláspontja?  
 
DR. VÖLNER PÁL államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): Nem támogatjuk. 

Az előzőt sem. Bocsánat! 
 
ELNÖK: Köszönöm. Ki kíván hozzászólni? (Senki sem jelentkezik.) Jelentkezőt 

nem látok. Határozathozatal következik.  
Ki támogatja a háttéranyag 2. pontjában foglaltaknak a felvételét a 

törvényjavaslathoz? (Szavazás.) Négy igen szavazat. Ki nem? (Szavazás.) Hét nem 
szavazat. Tartózkodás nem volt. Megállapítom, hogy 4 igen, 7 nem szavazattal, 
tartózkodás nélkül a bizottság úgy döntött, hogy a háttéranyag 2. pontjával nem 
módosítja a törvényjavaslatot. 

Érkezett bizottsági módosítójavaslat-tervezet az előterjesztőtől. Ez is kiment 
pénteken. Megnyitom a vitát. Kérdezem, ki kíván hozzászólni. (Senki sem 
jelentkezik.) Jelentkezőt nem látok. Akkor szavazzunk a benyújtásról, mely egyben a 
részletes vitát lezáró módosító javaslat is lesz.  

Kérdezem a bizottságot, hogy ki támogatja. (Szavazás.) Hét igen szavazat. Ki 
nem? (Szavazás.) Két nem szavazat. Ki tartózkodott? (Szavazás.) Két tartózkodás. 
Megállapítom, hogy a bizottsági módosító javaslat, mely egyben a részletes vitát 
lezáró módosító javaslat is, 7 igen, 2 nem szavazattal és 2 tartózkodással elfogadásra 
került. Ezzel a részletes vitát lezárom. 
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A büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény, egyes büntető 
tárgyú törvények, valamint az európai uniós és a nemzetközi 
bűnügyi együttműködést szabályozó törvények módosításáról szóló 
T/17572. számú törvényjavaslat  
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján) 

Soron következik a harmadik napirendi pontunk, a büntetőeljárásról szóló 
1998. évi XIX. törvény, egyes büntető tárgyú törvények, valamint az európai uniós és 
a nemzetközi bűnügyi együttműködést szabályozó törvények módosításáról szóló 
törvényjavaslat részletes vitájának kijelölt bizottságként történő lefolytatása. Az 
előterjesztőt továbbra is Völner Pál államtitkár úr képviseli.  

Megnyitom a részletes vita első szakaszát, azaz a törvényjavaslatnak a HHSZ 
44. §-ában meghatározott szempontok szerinti vizsgálatát. Kérdezem először az 
előterjesztőt, hogy álláspontja szerint a javaslat megfelel-e a házszabályi 
rendelkezéseknek. 

 
DR. VÖLNER PÁL államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): Igen. 
 
ELNÖK: Köszönöm, államtitkár úr. Megnyitom a vitát. Kérdezem, ki kíván 

hozzászólni. (Dr. Staudt Gábor: A házszabályszerűséghez?) Igen. Jelentkezőt nem 
látok.  

Kérdezem a bizottság tagjait, álláspontjuk szerint megfelel-e a javaslat a 
házszabályi rendelkezéseknek. Ki szerint igen? (Szavazás.) Hét igen. Ki szavaz 
nemmel? (Szavazás.) Egy nem szavazat. Ki tartózkodik? (Szavazás.) Három. 
Köszönöm. Megállapítom, hogy 7 igen, 1 nem szavazattal, 3 tartózkodás mellett a 
bizottság úgy döntött, hogy az előterjesztés megfelel a házszabály 44. §-ában 
foglaltaknak.  

Az előterjesztéshez képviselői módosító javaslat érkezett. Ezt az egy pontból 
álló háttéranyag tartalmazza. Kérdezem először államtitkár urat, hogy a háttéranyag 
1. pontjáról mi az álláspontja.  

 
DR. VÖLNER PÁL államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Nem támogatja. Köszönöm. A vitát megnyitom. Kérdezem, ki kíván 

hozzászólni. Staudt Gábor alelnök úr, parancsoljon! 
 
DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen. Lesz 

egyébként ehhez a ponthoz bizottsági vagy kormányzati módosítás? (Elnök: Igen.) 
Mert akkor nyilvánvalóan… (Közbeszólás: Az is kiment pénteken.) Jó, akkor mindjárt 
megnézem. (Az asztalon előtte lévő iratok között keres.) Segítenek, hogy az hol 
elérhető a kiküldött anyagban? 

 
DR. VÖLNER PÁL államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): Maga az 

alapmódosítás a kormányzati álláspont, tehát a mostani bizottsági módosítóban 
nincs. 

 
DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik), a bizottság alelnöke: Ja! A mostani 

bizottságiban nincs? Jó. Csak azért, mert a parlamenti vitában felmerült, hogy még 
esetleg korrekcióra kerül. Talán ezt Vas Imre is mondta. Nem tudom, van-e ebben 
előrelépés. Ezek szerint nincs.  
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A problémám továbbra is az, ami miatt benyújtottam ezt a javaslatot, hogy 
ezek után egy nyilvános, közönség részére nyitva álló helyiség titokban átkutatható, 
illetve technikai eszközzel rögzíthető a használók tudta nélkül is. Klasszikus példaként 
mondtam el, és ezt tudom újra megismételni, hogy szerintem egy pláza mosdójában 
egy kamerát telepíteni könnyű és nem jó, hogy a törvény a büntetőjog eszközeivel ezt 
nem sújtja. Ráadásul itt arról van szó, hogy nemcsak úgy telepítenek egy kamerát, 
hogy az látható módon ott van, hanem a használók tudta nélkül, ezért mondtam a 
kandi kamera kifejezést, mert mást nem lehet mondani egy olyan kamerára, ami 
titokban felszerelhető. Az az érv hangzott el, hogy ezt polgári jogi eszközökkel lehet 
érvényesíteni. De képzeljük el, hogy valaki bemegy egy mosdóba és titokban 
megfigyelik. Egyrészt nem találja meg, de ha meg is találná, akkor kit pereljen be. Ha 
a rendőrséghez fordul, vissza fogják dobni, hogy ez nem bűncselekmény.  

Tehát ezt továbbra is aggályosnak tartom. Amit benyújtottam módosító 
javaslatot, az pont ebbe az irányba hat és nagyon fontos, hogy a helyiségek 
megfigyelése esetében azt helyezi előtérbe, hogy a használó tudta nélkül nem lehet 
megfigyelni. De nyilvánvalóan egy közösség számára nyitva álló helyiségnél nem 
beszélhetünk a használó tudtáról, csak ha mondjuk, nagy betűkkel kiírják, hogy titkos 
megfigyelés vagy adatgyűjtés folyik, de nyilvánvalóan akkor elveszti a lényegét a titok, 
akár a kukkolási szándék. De ha egy biztonsági kameráról beszélünk, azt viszont fel 
lehet tenni, mert csak ki kell írni, hogy kamera működik a plázában, és akkor utána 
mindenki tudja, hogy ott kamera működik, és nyilvánvalóan ez akkor kezelhető. 
Tehát kérem, ezzel valamit csináljunk! 

 
ELNÖK: Köszönöm alelnök úr hozzászólását. Kérdezem, kíván-e még valaki 

hozzászólni. (Nincs jelentkező.) Jelentkezőt nem látok, határozathozatal következik. 
(Dr. Staudt Gábor: Államtitkár úr esetleg…?) Bocsánat, államtitkár úr kíván-e a 
vitában elhangzottakra reagálni? 

 
DR. VÖLNER PÁL államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): Igen, csak a dolgok 

lekerekítése végett, ha igény van rá, akkor természetesen szívesen hozzászólok. 
A jelenlegi szabályozás, ez a módosítás az ügyészség észrevétele alapján indult. 

Tudjuk, hogy voltak olyan jogesetek, ahol meg is vártuk a Kúria ítéletét. Ezeknek az 
elvárásoknak ez megfelel. Többek között ez a módosító javaslat például a járműveken 
végzett biztonsági megfigyeléseket sem tudná kezelni, úgyhogy szerintem a keretek 
között marad. S azt a fajta védelmet pedig valóban a személyiségi jogok biztosítják, 
hogy éppen azok a visszaélések, amelyek ennek révén valósulhatnának meg, ne 
történhessenek meg, és gyakorlatilag önmagában a helyszín is büntethetővé teszi, 
hogy valaki hol és milyen célból helyez el megfigyelő eszközöket ebben az esetben. 
Tehát azok a sajtóban nagy port felvert dolgok nem ebbe a kategóriába tartoztak. 
Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr. (Dr. Staudt Gábor: Reagálni 

lehetne ismét erre?) Tessék parancsolni! 
 
DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen. 

Tényleg csak annyit, röviden, hogy valóban, a sajtóban megjelenteket ez kezeli, mert 
egy cégnek a mosdójában volt egy ilyen ügy, és ezáltal ezt nem lehet elhelyezni. Kezeli 
azt is, hogy az MTV vezérigazgatójánál, tehát mondjuk, egy állami cégnél valakinek az 
irodájába ne lehessen kamerát telepíteni. De azt továbbra is fenntartom, hogy 
mondjuk, egy pláza esetében ezt nem oldja meg, és ott ugyanúgy felmerülhetnek ezek 
a problémák.  



16 

Én azt gondolom, az csekély indok, hogy az ügyészség így jelezte. Azért az 
ügyészség számomra nem a jogalkotásnak a fellegvára; más szempontból sem mindig 
állják meg a helyüket. (Dr. Vas Imre: Jogalkalmazó!) Pontosan! Vas Imrének igaza 
van. Tehát jogalkalmazók, igen, Vas Imre, abszolút egyetértek; tehát ha a jogalkotó, 
vagyis mi, egyedüli szempontból az ügyészség téves álláspontját vesszük figyelembe, 
akkor ilyen esetek meg fognak történni. De úgy látom, nem sikerült ezen átütnöm a 
szakmai érveimmel. Sajnálatos módon ebből még lesz probléma, ezt most jelzem, ez a 
jegyzőkönyvbe bekerül. Sajnálom. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönjük alelnök úr hozzászólását. Most következik a 

határozathozatal. Kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy a háttéranyag 1. pontjával 
módosítani kívánja-e a javaslatot. Aki igen? (Szavazás.) Négy igen. Aki nem? 
(Szavazás.) Hét nem; tartózkodás nincs. Megállapítom, hogy a bizottság a 
háttéranyag 1. pontjával nem kívánja módosítani a törvényjavaslatot; ez 4 igen, 7 nem 
szavazattal, tartózkodás nélkül történt. 

Érkezett bizottsági módosítójavaslat-tervezet az előterjesztőtől. 
Képviselőtársaim még a pénteki nap folyamán megkapták ezt a tervezetet, amely 
azóta kiegészült nyelvhelyességi táblázattal. Megnyitom a vitát. Kérdezem, kíván-e 
valaki hozzászólni. (Nincs ilyen jelzés.) Hozzászólót nem látok. 

Kérdezem az előterjesztőt, kíván-e ezzel kapcsolatban bármit mondani. 
(Jelzésre:) Nem, köszönöm. 

Döntsünk a benyújtásról, mely egyben a bizottság részletes vitát lezáró 
módosító javaslata is lesz. Aki támogatja? (Szavazás.) Hét igen. Aki nem támogatja? 
(Szavazás.) Kettő nem. Ki tartózkodott? (Szavazás.) Kettő tartózkodás. Köszönöm. 
Megállapítom, hogy 7 igen, 2 nem és 2 tartózkodás mellett a bizottság úgy döntött, 
hogy a bizottsági módosító javaslatot elfogadja, és egyben az a bizottság részletes vitát 
lezáró módosító javaslata is lesz.  

Ezzel a részletes vitát lezárom. Köszönjük szépen, államtitkár úr, a részvételét. 

Az alapvető jogok biztosának és helyetteseinek 2016. évi 
tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról szóló H/17398. 
számú határozati javaslat  
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján) 

Soron következik 4. napirendi pontunk: az alapvető jogok biztosának és 
helyetteseinek 2016. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról szóló 
határozati javaslat részletes vitájának kijelölt bizottságként történő lefolytatása. Ez a 
bizottság saját indítványa. 

A részletes vita ebben az esetben egy szakaszból áll, azaz a javaslatnak a HHSZ 
44. §-ában meghatározott szempontok szerinti vizsgálata. Kérdezem a bizottság 
tagjait, hogy álláspontjuk szerint a javaslat megfelel-e a házszabály rendelkezéseinek. 
Ezzel kapcsolatban észrevétel, hozzászólás? (Nincs jelentkező.) Nincs, akkor 
szavazzunk! Aki egyetért ezzel? (Szavazás.) Tizenegy igen, nem szavazat és 
tartózkodás nincs. Köszönöm. Megállapítom, hogy 11 igen szavazattal, ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül a bizottság úgy döntött, hogy az előterjesztés megfelel a 
házszabály 44. §-ában foglaltaknak. 

Az előterjesztéshez képviselői módosító javaslat nem érkezett, és bizottsági 
módosító javaslat kezdeményezésére sem került sor. Így nem nyújtunk be részletes 
vitát lezáró módosító javaslatot. Ezzel a részletes vitát lezárom. 
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Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről 

a) A köztisztviselői illetményalap növelése érdekében a 
közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 
módosítása címmel benyújtott T/17354. számú törvényjavaslat 

Soron következik 5. napirendi pontunk: döntés képviselői önálló indítvány 
tárgysorozatba vételéről, azon belül is az a) alpont: a köztisztviselői illetményalap 
növelése érdekében a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 
módosítása címmel benyújtott törvényjavaslat. 

Köszöntöm Hegedűs Lorántné képviselő asszonyt mint előterjesztőt. Tessék 
parancsolni! Megadom képviselő asszonynak a szót, hogy javaslatát indokolhassa. 

Hegedűs Lorántné szóbeli kiegészítése 

HEGEDŰS LORÁNTNÉ (Jobbik) előterjesztő: Köszönöm szépen a szót. 
Tisztelt Bizottság! Tisztelt Elnök Úr! Az önök előtt fekvő törvényjavaslat, be kell hogy 
valljam töredelmesen, nem az én szellemi termékem, hanem a Fidesz nyújtotta be, 
méghozzá 2016 decemberében, és azonmód, ahogy benyújtották, le is szavazták a 
saját maguk által beterjesztett javaslatot. Ez lényegében arról szólna, hogy általában a 
köztisztviselői illetményalap 38 650 forint, de az Országgyűlés Hivatala, a 
Köztársasági Elnöki Hivatal, valamint az Alkotmánybíróság Hivatala köztisztviselői 
számára egy ettől eltérő módon megállapított illetményalapot mond ki, ami pedig 
minden évben a Központi Statisztikai Hivatal által hivatalosan közzétett, a tárgyévet 
megelőző év egészére vonatkozó nemzetgazdasági havi bruttó átlagkereset 20 
százaléka. Magyarul, ezt lefordítom a 2016. évre nézve: akkor 263 200 forint volt ez 
az átlagkereset, annak a 20 százaléka 52 640 forint. Ezt minden év februárjában 
frissíti a Statisztikai Hivatal, tehát ezért kell így meghatározni, ahogy a törvényben is 
le van írva, hogy minden év február végéig vonatkozik ez az előző év tekintetében a 
köztisztviselőkre, akik itt vannak alkalmazva.  

Én a közszférában dolgozók bére tekintetében mindig igyekszem felemelni a 
szavamat, mert én úgy gondolom, hogy a kormányzat, a mindenkori kormányzat 
érdemi lépéseket tudna végre tenni a tekintetben, hogy a különböző szakmacsoportok 
kapcsán érdemi előrelépés legyen. De leginkább fontosnak tartom azt, hogy a saját 
házunk táján próbáljunk példamutatóan lépni, mert ugye aki a saját háza tájára 
gondot nem tud viselni, akkor miként próbálna az egész ország tekintetében 
meghatározó módon működni. Ezért is tartom fontosnak, és most már nem első 
alkalommal próbálom ezt kezdeményezni minden létező módon, hogy érjük el azt, 
hogy például az Országgyűlés Hivatalában dolgozó köztisztviselőknek az 
illetményalapja jelentősen növekedjen. Tudjuk, hogy 2008 óta, a szégyenletes IMF-
paktum óta, amit Gyurcsány Ferencék kötöttek meg még az IMF-fel, az illetményalap 
sem változhatott, a közalkalmazotti bértábla sem, a minimálnyugdíj sem változhatott, 
és egy csomó mindent kőbe vésetett az akkori kormánnyal az IMF. (Vigh László 
kimegy a teremből.) De hol van már az IMF? Már réges-régen kitette a magyar 
kormány a szűrét, nem beszélve arról, hogy ezen megállapodás Európai Unióra 
vonatkozó részét is már tavaly márciusban teljesítette a kormányzat. Tehát ezen 
megállapodás semmilyen értelemben számunkra nem lehet már kötelező érvényű. 

Ugyanakkor, amikor az ezzel kapcsolatos problémakört Lázár Jánoshoz 
intézett kérdésemben megfogalmaztam, azt mondta, hogy igen, de a magyar 
nemzetgazdaság teljesítőképességétől függ, hogy mikor mit tud adni a magyar 
kormányzat. Nem tudom nem észrevenni, például a felcsúti kisvasút esetét. Sok 
napon az évben senki nem utazik rajta. Ennek ellenére önök úgy gondolják, hogy 10 
milliárd forintot akarnak arra költeni, hogy ez a kisvasút is tovább legyen építve. Vagy 
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például említhetném a mindenki által rendkívüli módon szeretett Seuso-kincseket. Az 
sem volt betervezve a költségvetésbe, de arra is csak lelt a magyar kormányzat 9 
milliárd forintot; hát még arra, hogy a Miniszterelnökség várba költözését szobánként 
4 milliárd forinttal támogassa, és így tovább. Nagyon sok példát tudnék mondani. De 
hadd mondjak még egyet! A taopénzekből adott adókedvezményt, ami csak a látvány-
csapatsportoknál 135 milliárd volt a tavalyi évre vonatkozóan. Hányszorosára lehetne 
emelni az összes magyar köztisztviselő, nemcsak e három hivatal dolgozóinak bérét, 
ha ezt az adókedvezményt nem adnánk ki? Ugye? Talán a svájci-magyar 5:2 után 
elgondolkodhatnánk egy adókedvezmény-szűkítési lehetőségen és mindjárt megvolna 
a fedezete.  

A nemzetgazdaság tehát teljesít, a nemzetgazdaságban ott van ez a pénz, hiszen 
más célokra el tudják önök költeni. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez a továbbiakban 
nem lehet akadálya annak, hogy ezt a kérdést orvosolják. 2006 decembere óta 
lassacskán most már 10 hónap eltelt, azóta tudjuk, hogy a növekedési célt 3,1-ről 
felemelték önök 4,2-re, ha jól emlékszem most legutoljára. Tehát ott van a magyar 
gazdaság, teljesít a magyar gazdaság. Kérdezzék meg a saját pénzügyminiszterüket. 
Nem lehet azt mondani, hogy nem volna meg erre a fedezet. Azt gondolom, hogy ha 
egyszer önök már benyújtották, akkor legyenek olyan bátrak és támogassák ezt a 
javaslatot. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. 

Hozzászólások 

ELNÖK: Köszönjük, képviselő asszony előterjesztését. Kérdezem a tisztelt 
bizottság tagjait, hogy ki kíván hozzászólni. Alelnök úrnak megadom a szót. 

 
DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik), a bizottság alelnöke: Nagyon röviden. 

Mellszélességgel támogatjuk ezt a javaslatot, és kérem a bizottságot is, hogy igennel 
szavazzanak a kifejtett érvek alapján. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Vas alelnök úr, parancsoljon! 
 
DR. VAS IMRE (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen. Ha jól látom, 

ugyanezen törvény alapján állapítják meg a helyettes államtitkárok juttatását is. Ez 
pedig azt jelentené, hogy a képviselők fizetése gyakorlatilag duplájára emelkedik, ezt 
pedig nem feltétlenül támogatnánk. (Dr. Staudt Gábor: Ki hozta azt a törvényt?) 
Nem feltétlenül vennénk tárgysorozatba ilyen javaslatot. Egyébként pedig azoknak a 
fizetésemeléséről, akik köztisztviselőként, állami tisztviselőként, 
kormánytisztviselőként dolgoznak, már korábban döntött az Országgyűlés, legalábbis 
nagy részéről. Akik idáig nem kerültek sorra, azok is sorra fognak kerülni. Köszönöm 
szépen. 

 
ELNÖK: Köszönjük. További felszólalót a bizottság tagjai részéről nem látok. 

Visszaadom a szót akkor az előterjesztőnek, aki válaszolni kíván a vitában 
elhangzottakra. 

Hegedűs Lorántné reflexiói 

HEGEDŰS LORÁNTNÉ (Jobbik) előterjesztő: Mélyen tisztelt Vas Imre 
képviselőtársunk, a következő a helyzet. Valóban a köztisztviselői illetményalap 
alapján kapja 37 ezer köztisztviselő, közszolga a bérét, valamint 200 magyar képviselő 
és körülbelül szintén 200 államtitkár, helyettes államtitkár is. Tehát 37 ezer versus 
400. De! Most ez nem erről szól. Tudniillik az, amit ön említett, a Kttv. alapján a 
költségvetési törvénybe utalt lehetősége az Országgyűlésnek, hogy megállapítsa, 
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általában generálisan mennyi legyen a köztisztviselői illetményalap. De ez nem ez. 
Tudniillik azt mondja, azért is van beiktatva, hogy egy új 33/A. bekezdéssel egészül ki 
a Kttv itt a 236. §-ban azért, mert erre a három hivatalra más elbírálás lesz. Tehát ez 
nem vonatkozik ránk. De most mondom, hogy feltéve, de meg nem engedve, ha mi 
ebben a kérdésben szörnyen tévednénk, akkor egy külön módosító indítványt fogok 
ehhez beadni (Dr. Vas Imre: Nem adhat be!), aminek az indoklásában le fogom írni, 
hogy Vas Imre mondta, tehát az országgyűlési képviselőknek, valamint az 
államtitkároknak nem növekedhet meg a bére.  

Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönjük szépen. (Dr. Apáti István: Akkor módosítani kell azt! - 
Hegedűs Lorántné: Nem arról szól a törvény, a Jóisten áldja már meg!) Akkor 
határozathozatal következik.  

Kérdezem a bizottság tagjait, támogatják-e a törvényjavaslat tárgysorozatba 
vételét. Ki támogatja? (Szavazás.) Ki nem? (Szavazás.) Négy nem szavazat. Ki 
tartózkodott? (Szavazás.) Két tartózkodás. Megállapítom, hogy 4 igen, 4 nem 
szavazattal és 2 tartózkodás mellett a bizottság úgy döntött, hogy nem veszi 
tárgysorozatba a képviselői önálló indítványt.  

b) Egyes törvényeknek a lakáshitel adósok védelmében szükséges 
módosításáról szóló T/17396. számú törvényjavaslat 

Soron következik az 5. napirendi pontunk b) alpontja, az egyes törvényeknek a 
lakáshiteladósok védelmében szükséges módosításáról szóló törvényjavaslat, 
Schmuck Erzsébet és dr. Hadházy Ákos képviselők önálló indítványa.  

Köszöntöm az előterjesztők közül Hadházy Ákos urat. Megadom a szót, hogy 
javaslatát indokolhassa. 

Dr. Hadházy Ákos szóbeli kiegészítése 

DR. HADHÁZY ÁKOS (LMP) előterjesztő: Köszönöm szépen, elnök úr. Két 
érdemi javaslatunk van tudva azt, hogy ezzel nem oldjuk meg azt a hatalmas 
problémát, inkább úgy mondjuk, hogy krízist, ami a devizaadósokat, azoknak 
tízezreit, százezreit érinti, mégis van egy olyan kör, sajnos szintén tízezres 
nagyságrendben, akik már egészen közel kerültek vagy benne is vannak a végrehajtási 
eljárásban.  

Az első javaslatunk arról szól, hogy teremtsük meg annak a lehetőségét, 
segítsük annak a lehetőségét, hogy azok az emberek, akiknek már az ingatlanát 
becsülik, becsértéket kell megadni az ingatlanárveréshez, azok az emberek 
fordulhassanak úgymond jogorvoslatért, vagy amikor megkapják az ingatlan becsült 
értékét, akkor ők maguk is ezt elvégezhessék. Papíron most is elvégeztethetik, 
azonban ezek az emberek olyan csődben és nehéz anyagi helyzetben vannak, hogy 
gyakorlatilag már képtelenek bármilyen pluszkiadást fizetni, nem tudják azt az 50-
100 ezer forintos nagyságrendű összeget kifizetni, amennyiből az ingatlanuk 
értékbecslése történne. Ennek hiányában az adó- és értékbizonyítvány alapján 
tulajdonképpen az önkormányzatok fogják, vagy kormányhivatalok, önkormányzatok 
fogják megállapítani (Dr. Vas Imre: Most kormányhivatalok vagy 
önkormányzatok?) a becsült értéket. Az a tapasztalat, hogy ez nagyon gyakran alatta 
van az ingatlanok valódi értékének. Így ezek a szerencsétlen emberek, és nem tudunk 
mást mondani, ezek szerencsétlen és tönkrement életű emberek, gyakorlatilag 
nagyobb anyagi kárt szenvednek el az ingatlanuk árverezése során, mint amilyen 
anyagi kárt szenvedtek el a devizahitelezés során az árfolyamveszteségen. Amikor 
megnézzük az árverések adatait, azt látjuk, hogy átlagosan a tartozásuknak csak 
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mintegy felét fogja fedezni az ingatlan árverezése. És nem segít ezen a helyzeten az, 
amit önök hoztak azt a döntést, hogy csak becsült értéken, a becsült érték alatt nem 
lehet elárverezni az ingatlant. Nem segít akkor, ha maga az értékbecslés jóval az 
ingatlan piaci értéke alatt van.  

Nagyon kérem, ne rutinból tegyék fel a kezüket, amikor ezt leszavazzák, vagy 
ne is tegyék fel a kezüket a nemleges szavazásnál. Ezek hatalmas segítségek lennének 
több ezer, de inkább tízezer embernek, akik gyakorlatilag sehonnan nem várhatnak 
már segítséget. Ugyanakkor nagyságrendileg ez 1-2 milliárd forint, nyilván attól 
függően, hogy milyen gyorsan pörögnek az árverezések, és attól, hogy mennyien 
vennék ezt igénybe, ezt nagyon nehéz megmondani, de nagyságrendileg ilyen 
összeggel kell számolni. Olvastam, most Makón adtak át egy stadiont egy NB III-as 
csapatnak. Nem akarnék ebbe belemenni, önök is nagyon jól tudják, hogy ha akarják, 
akkor meg lehet találni ennek a fedezetét. És még egyszer mondom, több ezer, de 
inkább több tízezer családról van szó, akinek a házát elveszik a fejük fölül, és ebben az 
árverezési folyamatban akár ezen az 50-100 ezer forinton múlhat az, hogy jóval-jóval 
nagyobb anyagi kárt szenvednek el, mint azelőtt. És a vége az, hogy a házukat elviszik, 
de az adósságnak gyakorlatilag a fele még ugyanúgy megmarad, és ezeknek a 
szerencsétlen embereknek és nyilvánvalóan családoknak az élete egész életükre 
tönkre van téve. 

A másik javaslatnak nincs is költségvetési vonzata, mégis nagyon sokat 
segíthet. Ez pedig megszüntetné azt a lehetőséget, hogy a bankok vagy egyéb hitelezők 
a közjegyzőktől kérjék a fizetési meghagyás kibocsátását a követelésük 
vonatkozásában. A devizahitelesek ügyével foglalkozó ügyvédek azt tapasztalják 
nagyon sokszor, hogy a közjegyzők által kibocsátott fizetési meghagyások sok esetben 
nem jutnak el az adósokhoz, nem tudnak így jogorvoslattal élni; gyakori, hogy 
helytelenül állapítják meg a kézbesítési vélelmet; és olyan esetekről is tudunk, nem 
kevésről, amikor elévült követeléseket is hozzácsapnak a közjegyzők a végrehajtandó 
értékhez. Ez nem kerül önöknek, illetve a költségvetésnek pénzbe. Kérem, hogy ezt a 
második javaslatot is szavazzák meg. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönjük, előterjesztő úr, hogy előterjesztésének indokait szóban 

kiegészítette. Kérdezem a tisztelt bizottságot, kíván-e valaki hozzászólni. Igen, Vas 
Imre alelnök úr, tessék parancsolni! 

Hozzászólás 

DR. VAS IMRE (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen. A javaslat 1. 
pontja kapcsán, annál nagyobb segítség is van: hogyha valaki költségmentességet kér. 
Tehát ez a törvényjavaslat gyakorlatilag csak költségfeljegyzési jogot kíván adni, de 
nyilván, ha valakinek költségmentessége van, akkor ezzel jobban jár. (Vigh László 
visszatér a terembe.) Másrészt ilyenkor, ha nem lenne igaza az illetőnek, tehát ha a 
szakértői vélemény azt mondaná, hogy helyes volt - egyébként a végrehajtó állapítja 
meg a becsértéket, az van a Vht.-ban a mai napig is, hogy a végrehajtó állapítja meg az 
adó- és értékbizonyítvány figyelembevételével; tehát a végrehajtónak van mérlegelési 
lehetősége, ha egyébként túlzottan alacsonynak vagy akár magasnak tartja az adó- és 
értékbizonyítványt. Ez az egyik. 

A 2. pontnál, megmondom őszintén, a fogyasztói kölcsönszerződések döntő 
része közjegyzői okiratba van foglalva, ahol a fizetési meghagyásnak semmi 
jelentősége nincs, mert ugye a közjegyzői okiratot végrehajtási záradékkal látják el, és 
az végrehajtható. Tehát a 2. pontnak ebben az értelemben nincs gyakorlati 
jelentősége. 
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Én értem, hogy egy PR-szempontot akartak az LMP-s képviselők itt felmutatni, 
de valljuk be, ez a törvényjavaslat semmiféle szakmai követelménynek nem felel meg. 
Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönjük a hozzászólását, alelnök úr. Kérdezem, kíván-e még valaki 

hozzászólni. (Nincs ilyen jelzés.) Jelentkezőt a bizottság részéről nem látok. 
Visszaadom a szót előterjesztő úrnak, hogy a vitában elhangzottakra reagáljon. 

(Vigh László távozik az ülésről.) 

Dr. Hadházy Ákos reflexiói 

DR. HADHÁZY ÁKOS (LMP) előterjesztő: Nem érzékelem vitának, néhány 
hozzászólás volt az alelnök úr részéről, és egy rendkívül rosszindulatú megjegyzés. 
Természetesen nincs szó PR-akcióról.  

Én még egyszer kérem, hogy ezeket a javaslatokat szavazzák meg. Semmibe 
nem kerül, illetve nagyon kevés pénzbe kerül, és borzasztó sok embernek segítene. A 
végrehajtók kegyében bízni és az ő kezükbe tenni, hogy majd ők eldöntik, hogy az a 
becsült érték megfelelő vagy nem megfelelő, én azt gondolom, ez nem egy nagyon 
nagy segítség. Az lenne segítség, ha ezek az emberek nyugodtan indíthatnák és 
nyugodtan kérhetnék az értékbecslés megismétlését.  

Nyilvánvalóan az sem segítség, amit ön mond, hogy majd esetleg, ha valóban 
más becsült érték jön, akkor majd nem kell kifizetni ezt a 100 ezer forintot. 
Nyilvánvalóan ezek az egészen elkeseredett és ön által nyilvánvalóan elképzelhetetlen 
helyzetbe került emberek (Dr. Vas Imre: Nem ismeri képviselő úr a rendszert.) nem 
fognak tudni erre hivatkozva pénzeket meghitelezni. Köszönöm szépen. (Dr. Vas 
Imre: Fogalma sincs, hogyan működik.)  

Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönjük. Kérdezem a bizottság tagjait, támogatják-e a 
törvényjavaslat tárgysorozatba vételét. Aki igen? (Szavazás.) Négy igen. Aki nem? 
(Szavazás.) Hat nem; tartózkodás nem volt. Megállapítom, hogy 4 igen, 6 nem 
szavazat mellett, tartózkodás nélkül a bizottság úgy döntött, hogy nem veszi 
tárgysorozatba a törvényjavaslatot. Köszönöm. 

A határozati házszabály értelmében tájékoztatom képviselőtársaimat, hogy a 
bizottság döntéséről házelnök urat írásban értesítjük. Ezzel ezt a napirendi alpontot is 
lezártuk. 

c) A korrupció elleni hatékonyabb fellépéshez szükséges egyes 
törvénymódosításokról szóló T/17406. számú törvényjavaslat 

Soron következik az 5. napirendi pont c) alpontja: a korrupció elleni 
hatékonyabb fellépéshez szükséges egyes törvénymódosításokról szóló 
törvényjavaslat, Szabó Szabolcs képviselő önálló indítványa. Az előterjesztő kérte, 
hogy távollétében tárgyaljuk meg a törvényjavaslatot, amire a házszabály lehetőséget 
biztosít a bizottságunk részére. 

Megnyitom a törvényjavaslat vitáját. Kérdezem a bizottság tagjait, ki kíván 
hozzászólni. Vas Imre képviselőtársunk, alelnök úr! 

Hozzászólás 

DR. VAS IMRE (Fidesz), a bizottság alelnöke: Csak annyit, hogy erről 
képviselő úr nyilván nem tehet, de egy kicsit idejétmúlttá vált a legutóbbi módosítás 
okán ez a törvényjavaslat. 
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ELNÖK: Köszönjük szépen. Kérdezem a bizottságot, további hozzászólás, 
észrevétel van-e. (Nincs ilyen jelzés.) Jelentkezőt nem látok. 

Határozathozatal 

Kérdezem a bizottság tagjait, támogatják-e a törvényjavaslat tárgysorozatba 
vételét. Aki igen? (Szavazás.) Négy igen. Aki nem? (Szavazás.) Hat nem; tartózkodás 
nincs. Megállapítom, hogy 4 igen, 6 nem szavazat mellett, tartózkodás nélkül a 
bizottság úgy döntött, hogy nem veszi tárgysorozatba a törvényjavaslatot. Köszönöm. 

A határozati házszabály értelmében tájékoztatom képviselőtársaimat, hogy a 
bizottság döntéséről házelnök urat írásban értesítjük. Ezzel ezt a napirendi pontot is 
lezártuk. 

A Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi 
C. törvény végrehajtásáról szóló T/17578. számú törvényjavaslat 
(Döntés a részletes vitában megtárgyalandó szerkezeti egységekről 
a HHSZ 92. § (4) bekezdés alapján) 

Soron következik 6. napirendi pontunk: a Magyarország 2016. évi központi 
költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény végrehajtásáról szóló törvényjavaslat. A 
tárgyalás e szakaszában egy dolgunk van: vitához kapcsolódó bizottságként a HHSZ 
92. § (4) bekezdése alapján arról kell döntenünk, hogy a bizottság a későbbi részletes 
vita során a törvényjavaslat mely szerkezeti egységei tekintetében kíván vitát 
folytatni.  

Képviselőtársaimnak kiosztásra került a bizottsági jelentés tervezete, melyben 
a korábban a bizottságban kialakult gyakorlatnak megfelelően arra teszek javaslatot, 
hogy a törvényjavaslat egészére, tehát 1-22. §-ig és az 1-5. számú mellékletig 
folytasson a bizottság vitát. Ennek azért van jelentősége, mert így valamennyi, a 
bizottsághoz címzett módosító javaslatot meg tudjuk majd tárgyalni.  

A javaslat felett a vitát megnyitom. Kérdezem, ki kíván hozzászólni. (Nincs 
jelentkező.) Jelentkezőt nem látok.  

Határozathozatal 

Mivel hozzászólót nem látok, kérdezem a bizottság tagjait, egyetértenek-e a 
bejelentésben foglaltakkal. Aki igen? (Szavazás.) Tíz igen, egyhangú. Megállapítom, 
hogy a bizottság 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül úgy döntött, 
hogy a törvényjavaslat egészére vonatkozóan fog részletes vitát lefolytatni. 

Az erről szóló bejelentést házelnök úrnak még a mai napon megküldjük. Ezzel 
ezt a napirendi pontot is lezárom. 

Egyebek 

Az egyebek napirendi pont keretében annyi bejelentenivalóm lenne, hogy a 
jövő héten a bizottság előreláthatólag nem tart ülést.  
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Az ülés berekesztése 

Kérdezem, az egyebekhez van-e valakinek bármilyen észrevétele, hozzászólása. 
(Senki sem jelentkezik.) Köszönöm szépen. A mai ülést berekesztem. 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 16 óra 41 perc)  

 

 

Dr. Vejkey Imre 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezetők: Prin Andrea és dr. Lestár Éva 
 


