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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 10 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirend 
elfogadása 

DR. VEJKEY IMRE (KDNP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Tisztelt Képviselőtársaim! Tisztelt Meghívottak! Köszöntöm a bizottság valamennyi 
tagját és meghívott vendégeinket.  

Az Igazságügyi bizottság ülését ezennel megnyitom. Ismertetem a 
helyettesítések rendjét: Czunyiné Bertalan Judit helyettesíti Kovács Zoltánt, Bajkai 
István Demeter Zoltánt, Becsó Károly Vigh Lászlót, jómagam, Vejkey Imre pedig 
Vitányi Istvánt. Be kell jelentenem, hogy Varga-Damm Andrea képviselőtársunk 
jelezte, hogy időpontütközés miatt a Költségvetési bizottságban van, egyébként pedig 
előtte hétpárti egyeztetésen volt; és Apáti István is jelezte, hogy nem fog tudni jönni, 
kimentette magát, mert a Mezőgazdasági bizottságban fogja képviselői feladatait 
teljesíteni. Megállapítom, hogy a bizottság határozatképes. 

Most soron következik a mai ülésünk napirendjének megállapítása. A napirend 
módosítására vonatkozó javaslat nem érkezett. Kérdezem a bizottság tagjait, van-e 
valakinek a napirendi javaslattal kapcsolatban további észrevétele. (Nincs ilyen 
jelzés.) Jelentkezőt nem látok. Kérem, szavazzunk a napirend elfogadásáról! 
Kérdezem, ki támogatja a napirend elfogadását. (Szavazás.) Köszönöm. 
Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag, 11 igen szavazattal a napirendet 
elfogadta. 

Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló T/503. 
számú törvényjavaslat  
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján) 

Soron következik 1. napirendi pontunk: a Magyarország 2019. évi központi 
költségvetéséről szóló T/503. számú törvényjavaslat részletes vitájának lefolytatása 
vitához kapcsolódó bizottságként. Köszöntöm az előterjesztő képviseletében Adorján 
Richárd helyettes államtitkár urat és kolléganőjét. 

Megnyitom a részletes vita első szakaszát, vagyis a törvényjavaslatnak a 
határozati házszabály 44. §-ában meghatározott szempontok szerinti vizsgálatát. 
Kérdezem az előterjesztő képviseletében helyettes államtitkár urat, álláspontja szerint 
a javaslat megfelel-e a házszabályi rendelkezéseknek. 

 
DR. ADORJÁN RICHÁRD helyettes államtitkár (Pénzügyminisztérium): 

Köszöntöm én is a tisztelt bizottságot. Igen, a kormány álláspontja szerint megfelel. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Megnyitom a vitát. Kérdezem, ki kíván 

hozzászólni. (Nincs ilyen jelzés.) Jelentkezőt nem látok. Kérdezem így a bizottság 
tagjait, megfelel-e a javaslat a házszabály rendelkezéseinek. Kérem, szavazzanak! Aki 
egyetért? (Szavazás.) Kilenc igen. Aki nem? (Szavazás. - Nincs ilyen.) Aki 
tartózkodott? (Szavazás.) Egy. Megállapítom, hogy 9 igen szavazattal, ellenszavazat 
nélkül és 1 tartózkodás mellett a bizottság úgy döntött, hogy az előterjesztés megfelel 
a házszabály 44. §-ában foglaltaknak. 

Mivel az előterjesztéshez módosító javaslatok érkeztek, áttérünk a háttéranyag 
megvitatására, mely 28 pontból áll, és amelyet a bizottság tagjainak kiosztottunk. 
Kérdezem először helyettes államtitkár urat, hogy a háttéranyag egymással 
összefüggő 4. és 80. pontjáról mi az álláspontja. 
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DR. ADORJÁN RICHÁRD helyettes államtitkár (Pénzügyminisztérium): 

Kormányzati álláspontot tudok már mondani: nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Nem, köszönöm. A vitát megnyitom. Kérdezem, ki kíván hozzászólni. 

(Nincs ilyen jelzés.) Jelentkezőt nem látok, így szavazás következik. Kérdezem 
képviselőtársaimat, elfogadják-e a háttéranyag egymással összefüggő 4. és 80. 
pontját. Aki igen? (Szavazás.) Egy igen. Aki nem? (Szavazás.) Nyolc nem. És aki 
tartózkodott? (Szavazás.) Megállapítom, hogy a bizottság 1 igen, 8 nem szavazat és 1 
tartózkodás mellett a háttéranyag 4. és 80. pontját nem fogadta el.  

Rátérünk a háttéranyag következő, 25. pontjára. Kérdezem az előterjesztőt, 
egyetért-e a módosítással. 

 
DR. ADORJÁN RICHÁRD helyettes államtitkár (Pénzügyminisztérium): Nem 

támogatjuk. 
 
ELNÖK: Nem, köszönöm. Kérdezem a bizottság tagjait, ki kíván hozzászólni. 

(Nincs ilyen jelzés.) Jelentkezőt nem látok, így kérdezem képviselőtársaimat, 
elfogadják-e a háttéranyag 25. pontját. Aki igen? (Szavazás.) Egy igen. Aki nem? 
(Szavazás.) Nyolc nem. És aki tartózkodott? (Szavazás.) Egy tartózkodás. 
Megállapítom, hogy a bizottság 1 igen, 8 nem szavazat és 1 tartózkodás mellett a 
háttéranyag 25. pontját nem fogadta el. (Dr. Varga László megérkezik az ülésre.)  

A háttéranyag 27. pontja következik. Kérdezem az előterjesztőt, egyetért-e a 
módosítással. 

 
DR. ADORJÁN RICHÁRD helyettes államtitkár (Pénzügyminisztérium): Nem, 

nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Nem, köszönöm. Kérdezem a bizottság tagjait, ki kíván hozzászólni. 

(Nincs ilyen jelzés.) Jelentkezőt nem látok, szavazás következik. Kérdezem 
képviselőtársaimat, elfogadják-e a háttéranyag 27. pontját. Aki igen? (Szavazás.) 
Kettő igen. Aki nem? (Szavazás.) Nyolc nem. Aki tartózkodott? (Szavazás. - Nincs 
ilyen.) Megállapítom, hogy a bizottság 2 igen, 8 nem szavazat mellett, tartózkodás 
nélkül a háttéranyag 27. pontját nem fogadta el. 

Rátérünk a háttéranyag egymással összefüggő 39. és 140. pontjaira. Kérdezem 
az előterjesztőt, egyetért-e a módosítással. 

 
DR. ADORJÁN RICHÁRD helyettes államtitkár (Pénzügyminisztérium): Nem, 

nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Nem, köszönöm. Kérdezem a bizottság tagjait, ki kíván hozzászólni. 

(Nincs ilyen jelzés.) Jelentkezőt nem látok, szavazás következik. Kérdezem 
képviselőtársaimat, elfogadják-e a háttéranyag egymással összefüggő 39. és 140. 
pontját. Aki igen? (Szavazás.) Egy igen. Aki nem? (Szavazás.) Nyolc nem. Aki 
tartózkodott? (Szavazás.) Egy tartózkodás. Megállapítom, hogy a bizottság 1 igen, 8 
nem szavazat és 1 tartózkodás mellett a háttéranyag 39. és 140. pontját nem fogadta 
el.  

A háttéranyag 50., 55. és 57. pontjai következnek. Kérdezem az előterjesztőt, 
egyetért-e a módosítással. 
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DR. ADORJÁN RICHÁRD helyettes államtitkár (Pénzügyminisztérium): Nem 
támogatjuk. 

 
ELNÖK: Nem, köszönöm. Kérdezem a bizottság tagjait, ki kíván hozzászólni. 

(Nincs ilyen jelzés.) Jelentkezőt nem látok, szavazás következik. Kérdezem 
képviselőtársaimat, elfogadják-e a háttéranyag egymással összefüggő 50., 55. és 57. 
pontjait. Aki igen? (Szavazás.) Három igen. Aki nem? (Szavazás.) Nyolc nem. Aki 
tartózkodott? (Szavazás. - Nincs ilyen.) Megállapítom, hogy a bizottság 3 igen, 8 nem 
szavazattal, tartózkodás nélkül a háttéranyag 50., 55. és 57. pontjait nem fogadta el. 

A háttéranyag 56. és 1234., egymással összefüggő pontjai következnek. 
Kérdezem az előterjesztőt, egyetért-e a módosítással. 

 
DR. ADORJÁN RICHÁRD helyettes államtitkár (Pénzügyminisztérium): Nem 

támogatjuk, nem értünk egyet vele. 
 
ELNÖK: Nem támogatja, köszönöm. Kérdezem a bizottság tagjait, ki kíván 

hozzászólni. (Nincs ilyen jelzés.) Jelentkezőt nem látok, szavazás következik. 
Kérdezem képviselőtársaimat, elfogadják-e a háttéranyag egymással összefüggő 56. és 
1234. pontjait. Aki igen? (Szavazás.) Egy igen. Aki nem? (Szavazás.) Kilenc nem. Aki 
tartózkodott? (Szavazás. - Nincs ilyen.) Megállapítom, hogy a bizottság 1 igen, 9 nem 
szavazat mellett, tartózkodás nélkül a háttéranyag 56. és 1234. pontját nem fogadta el. 

A háttéranyag 78. pontja következik. Kérdezem az előterjesztőt, egyetért-e a 
módosítással.  

 
DR. ADORJÁN RICHÁRD helyettes államtitkár (Pénzügyminisztérium): Nem, 

nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Nem támogatja, köszönöm. Kérdezem a bizottság tagjait, ki kíván 

hozzászólni. (Nincs ilyen jelzés.) Jelentkezőt nem látok, szavazás következik. 
Kérdezem képviselőtársaimat, elfogadják-e a háttéranyag 78. pontját. Aki igen? 
(Szavazás.) Három igen. Aki nem? (Szavazás.) Nyolc nem; és tartózkodás nincs. 
Megállapítom, hogy a bizottság 3 igen, 8 nem szavazat mellett, tartózkodás nélkül a 
háttéranyag 78. pontját nem fogadta el. 

Rátérünk a háttéranyag 79. pontjára. Kérdezem az előterjesztőt, egyetért-e a 
módosítással. 

 
DR. ADORJÁN RICHÁRD helyettes államtitkár (Pénzügyminisztérium): Nem 

értünk egyet. 
 
ELNÖK: Nem támogatja, köszönöm. Kérdezem a bizottság tagjait, ki kíván 

hozzászólni. (Nincs ilyen jelzés.) Jelentkezőt nem látok, szavazás következik. 
Kérdezem képviselőtársaimat, elfogadják-e a háttéranyag 79. pontját. Aki igen? 
(Szavazás.) Három igen. Aki nem? (Szavazás.) Nyolc nem; és tartózkodás nincs. 
Megállapítom, hogy a bizottság 3 igen és 8 nem szavazat mellett, tartózkodás nélkül a 
háttéranyag 79. pontját nem fogadta el. 

A háttéranyag egymással összefüggő 82. és 430. pontjai következnek. 
Kérdezem az előterjesztőt, egyetért-e a módosítással. 

 
DR. ADORJÁN RICHÁRD helyettes államtitkár (Pénzügyminisztérium): Nem 

értünk egyet. 
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ELNÖK: Nem ért egyet, köszönöm. Kérdezem a bizottság tagjait, ki kíván 
hozzászólni. (Nincs ilyen jelzés.) Jelentkezőt nem látok, szavazás következik. (Dr. 
Varga László kimegy a teremből.) Kérdezem képviselőtársaimat, elfogadják-e a 
háttéranyag egymással összefüggő 82. és 430. pontjait. Aki igen? (Szavazás.) Egy 
igen. Aki nem? (Szavazás.) Nyolc nem. És aki tartózkodott? (Szavazás.) Egy 
tartózkodás. Megállapítom, hogy a bizottság 1 igen, 8 nem szavazat és 1 tartózkodás 
mellett a háttéranyag 82. és 430. pontját nem fogadta el. 

A háttéranyag egymással összefüggő 83. és 431. pontjai következnek. 
Kérdezem az előterjesztőt, egyetért-e a módosítással. 

 
DR. ADORJÁN RICHÁRD helyettes államtitkár (Pénzügyminisztérium): Nem 

támogatjuk. 
 
ELNÖK: Nem támogatja, köszönöm. Kérdezem a bizottság tagjait, ki kíván 

hozzászólni. (Nincs ilyen jelzés.) Jelentkezőt nem látok, szavazás következik. 
Kérdezem képviselőtársaimat, elfogadják-e a háttéranyag egymással összefüggő 83. 
és 431. pontjait. Aki igen? (Szavazás.) Kettő igen. Aki nem? (Szavazás.) Nyolc nem; 
és tartózkodás nincs. Megállapítom, hogy a bizottság 2 igen és 8 nem szavazat 
mellett, tartózkodás nélkül a háttéranyag 83. és 431. pontját nem fogadta el. 

Rátérünk a háttéranyag egymással összefüggő 254. és 399. pontjaira. 
Kérdezem az előterjesztőt, egyetért-e a módosítással.  

 
DR. ADORJÁN RICHÁRD helyettes államtitkár (Pénzügyminisztérium): Nem, 

ezt sem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Nem támogatja, köszönöm. Kérdezem a bizottság tagjait, ki kíván 

hozzászólni. (Nincs ilyen jelzés.) Jelentkezőt nem látok, szavazás következik. 
Kérdezem képviselőtársaimat, elfogadják-e a háttéranyag egymással összefüggő 254. 
és 399. pontjait. Aki igen? (Szavazás.) Kettő igen. Aki nem (Szavazás.) Nyolc nem; és 
tartózkodás nincs. Megállapítom, hogy a bizottság 2 igen, 8 nem szavazat mellett, 
tartózkodás nélkül a háttéranyag 254. és 399. pontját nem fogadta el. 

A háttéranyag egymással összefüggő 285. és 398. pontjai következnek. 
Kérdezem az előterjesztőt, egyetért-e a módosítással. 

 
DR. ADORJÁN RICHÁRD helyettes államtitkár (Pénzügyminisztérium): Nem 

értünk egyet. 
 
ELNÖK: Nem ért egyet, köszönöm. Kérdezem a bizottság tagjait, ki kíván 

hozzászólni. (Nincs ilyen jelzés.) Jelentkezőt nem látok, szavazás következik. 
Kérdezem képviselőtársaimat, elfogadják-e a háttéranyag egymással összefüggő 285. 
és 398. pontjait. Aki igen? (Szavazás.) Kettő igen. Aki nem? (Szavazás.) Nyolc nem; 
és tartózkodás nincs. Megállapítom, hogy a bizottság 2 igen és 8 nem szavazat 
mellett, tartózkodás nélkül a háttéranyag 285. és 398. pontját nem fogadta el. 

Végül rátérünk a háttéranyag egymással összefüggő 1485., 1486., 1487., 1488., 
1489., 1490. és 1491. pontjaira. Kérdezem az előterjesztőt, egyetért-e a módosítással. 

 
DR. ADORJÁN RICHÁRD helyettes államtitkár (Pénzügyminisztérium): Nem 

támogatjuk. A stilisztikai és kodifikációs típusú módosításokat egy módosítóval 
tervezzük kezelni. Köszönöm. 
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a bizottság tagjait, ki kíván hozzászólni. 
(Nincs ilyen jelzés.) Jelentkezőt nem látok, szavazás következik. Kérdezem 
képviselőtársaimat, elfogadják-e a háttéranyag egymással összefüggő 1485., 1486., 
1487., 1488., 1489., 1490. és 1491. pontjait. Aki igen? (Szavazás.) Egy igen. Aki nem? 
(Szavazás.) Nyolc nem. És aki tartózkodott? (Szavazás.) Egy tartózkodás. 
Megállapítom, hogy a bizottság 1 igen, 8 nem szavazat és 1 tartózkodás mellett a 
háttéranyag 1485., 1486., 1487., 1488., 1489., 1490. és 1491. pontját nem fogadta el. 
(Dr. Varga László visszatér a terembe.) 

Mivel a bizottság egyik módosító javaslatot sem támogatta és saját módosítási 
szándékot sem fogalmazott meg, ezért a részletes vitát lezáró módosító javaslat 
benyújtására nem kerül sor.  

Most a részletes vita lezárásáról kell szavaznunk. Kérdezem tehát 
képviselőtársaimat, lezárják-e az előterjesztés részletes vitáját. Aki egyetért ezzel? 
(Szavazás.) Kilenc igen. Aki nem? (Szavazás.) Kettő nem; és tartózkodás nincs. 
Megállapítom, hogy 9 igen és 2 nem szavazat mellett, tartózkodás nélkül a bizottság a 
részletes vitát lezárta.  

Kérdezem ellenzéki képviselőtársaimat, kívánnak-e kisebbségi véleményt 
előterjeszteni. (Jelzésre:) Nem. Azért tájékoztatom képviselőtársaimat arról, hogy 
amennyiben mégis meggondolnák magukat, a korábban megküldött 
formanyomtatványt kitöltve és aláírva a mai napon legkésőbb 15 óráig a bizottság 
titkárságára juttassák el, melyet a részletes vitáról szóló jelentés függelékébe 
illesztünk. 

Ezzel az 1. napirendi pont tárgyalását lezártam. Köszönöm helyettes 
államtitkár úrnak és kolléganőjének a részvételét az ülésünkön. (Dr. Adorján Richárd 
és munkatársa távoznak az ülésről. - Dr. Völner Pál és dr. Péterfalvi Attila belépnek 
a terembe.)  

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 
szóló 2011. évi CXII. törvénynek az Európai Unió adatvédelmi 
reformjával összefüggő módosításáról, valamint más kapcsolódó 
törvények módosításáról szóló T/623. számú törvényjavaslat  
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján) 

Soron következik 2. napirendi pontunk: az információs önrendelkezési jogról 
és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek az Európai Unió 
adatvédelmi reformjával összefüggő módosításáról, valamint más kapcsolódó 
törvények módosításáról szóló T/623. számú törvényjavaslat részletes vitájának 
lefolytatása kijelölt bizottságként. Köszöntöm az előterjesztők képviseletében Völner 
Pál államtitkár urat; köszöntöm továbbá a törvényjavaslat tárgyalásán részt vevő 
Péterfalvi Attila urat, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 
elnökét. 

Megnyitom a részletes vita első szakaszát, vagyis a törvényjavaslatnak a 
határozati házszabály 44. §-ában meghatározott szempontok szerinti vizsgálatát. 
Kérdezem az előterjesztő képviseletében államtitkár urat, álláspontja szerint a 
javaslat megfelel-e a házszabályi rendelkezéseknek.  

 
DR. VÖLNER PÁL államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): Megfelel, elnök úr. 
 
ELNÖK: Megfelel, köszönöm. Megnyitom a vitát. Péterfalvi Attila elnök úr 

jelezte felszólalási szándékát, ezért elsőként neki adom meg a szót. Elnök úr, öné a 
szó. 
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DR. PÉTERFALVI ATTILA, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 
Hatóság elnöke: Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Szeretném 
megerősíteni, hogy az előterjesztés teljes egészében az Adatvédelmi Hatóság 
bevonásával, szakmai véleményének a beépítésével történt. Tehát ez az előterjesztés 
teljes egészében bírja az Adatvédelmi Hatóság támogatását.  

Mi azt gondoljuk, hogy ez az előterjesztés, azok az eljárási szabályok, illetőleg 
azok a kiegészítések, amelyeket a GDPR-hoz képest a közérdeken alapuló 
adatkezeléseknél meg lehet tenni, ezt a jogszabály kellőképpen tartalmazza; utal 
azokra az anomáliákra is, illetve feloldja, amelyek a végrehajtással voltak 
kapcsolatosak. S tulajdonképpen még egy jó középmezőnyben vagyunk, hiszen még 
nem az utolsók között fogadja el az Országgyűlés - reményeink szerint - a nemzeti 
jogszabályt. Tehát ebben még, azt gondolom, egészen jól állunk, és akkor mi is már az 
új szabályoknak megfelelően tudunk eljárásokat indítani. Eddig azért tartózkodtunk 
attól, hogy a hatályos szabályokkal indítsunk GDPR szerinti eljárásokat, nehogy egy 
esetleges jogorvoslat kapcsán ez problémát okozzon. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm, elnök úr. Kérdezem képviselőtársaimat, hogy a részletes 

vita első szakaszában ki kíván hozzászólni. Staudt Gábor alelnök úrnak adom meg a 
szót. 

 
DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik), a bizottság alelnöke: Köszönöm, elnök úr. 

Azért kértem itt az első szakaszban szót, mert reflektálni szeretnék a Péterfalvi Attila 
által elmondottakra. Köszönöm szépen, és megnyugtató, ha önöket bevonták ebbe a 
folyamatba; reméljük, hogy ez a jövőben is így lesz, és a hasonló ügyekben az érintett 
hatóságokat, szerveket bevonják.  

Valóban, ez egy fontos javaslat. Én magam a parlamenti vitában elmondtam, 
hogy jobb lett volna ezt előbb elfogadni, és az nem tölt el engem megnyugvással, hogy 
még más normasértő és később, határidő után bevezető tagországok is vannak. Lévén 
hogy itt rendelettel és irányelvvel egyúttal szabályozott területekről van szó, ezért 
indokolt lett volna a kormánynak megtenni azokat a lépéseket, amelyeket, bár 
országgyűlési választás volt, de mondjuk, tavaly vagy akár másfél-két éve is meg 
lehetett volna hozni. De ez már a múlté. Bízom benne, hogy egy olyan rezsim 
alakulhat ki, amely valóban az adatvédelemre helyezi a hangsúlyt, illetőleg ami az 
Országgyűlés kívánalmát is kifejezte, az nyilvánvalóan az elnök úr által vezetett 
hatóságnál is meg fog jelenni, hogy a kis- és középvállalkozások esetében a 
figyelmeztetés és a segítő szándék vezérelje a hatóságot, míg mondjuk, a nagyobb 
multinacionális cégek esetében nyugodtan foghat szerintem vastagon a ceruza; nekik 
a megfelelő jogi háttér és a megfelelő jogászok, szakemberek, külső szakértők 
rendelkezésre állnak, ha úgy gondolják, és ha jogsértés merül föl, akkor nekik - és ez 
általában tömeges szokott lenni - a felelősséget vállalniuk kell.  

Úgyhogy összegezve: figyelemmel fogjuk kísérni ezeknek az új joganyagoknak 
a végrehajtását. De az mindenképpen bizalommal tölt el minket, hogyha az ön által 
vezetett hatóságot kellőképpen bevonták ebbe a tervezési folyamatba, annál is inkább, 
mert önök lesznek azok, akiknek a kulcsszerepe lesz a végrehajtásban. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Kérdezem, valaki kíván-e még az első szakaszban hozzászólni. (Nincs 

ilyen jelzés.) Jelentkezőt nem látok, szavazás következik: megfelel-e a javaslat a 
házszabályi rendelkezéseknek? Aki ezzel egyetért? (Szavazás.) Tizenegy igen. 
Köszönöm. Megállapítom, hogy 11 igen szavazattal, egyhangúlag úgy döntött a 
bizottság, hogy az előterjesztés megfelel a házszabály 44. §-ában foglaltaknak. 
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Az előterjesztéshez módosító javaslatok nem érkeztek, azonban a bizottság 
kormánypárti tagjai a megjelölt határidőben 14 pontos módosítójavaslat-tervezetet 
juttattak el a bizottság titkárságára, melyet a bizottság valamennyi tagja a tegnapi 
napon megkapott. Elsőként kérdezem az előterjesztő álláspontját a javaslatról.  

 
DR. VÖLNER PÁL államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): A bizottsági 

módosító javaslatot támogatjuk. Egy pontosítást szeretnék tenni. A 6. pontban, ahol a 
VI/A. fejezet kibővüléséről van szó, ott a 71/A. § (2) bekezdésének c) pontja végén az 
aláhúzott részben van egy olyan kitétel, hogy „vagy - ha az alapügyben a polgári 
perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (a továbbiakban: 1952-es Pp.) 
alkalmazandó - az 1952-es Pp. 114. §” - ez pontosan: 114/A. § - „(4) bekezdését…”, 
tehát ezzel a pontosítással támogatjuk, és kérjük, hogy ehhez járuljon hozzá a 
bizottság. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Megnyitom a vitát. Kérdezem képviselőtársaimat, 

ki kíván hozzászólni. Megadom a szót Arató Gergely képviselőtársunknak. Tessék 
parancsolni! 

 
ARATÓ GERGELY (DK): Köszönöm szépen. Tisztelt Bizottság! Az általános 

vitában államtitkár úr egy kicsit megbántódott, amikor a jogalkotás minőségére 
tettem pikírt megjegyzéseket. De hát mégiscsak azt kell mondanom, hogy ha elénk 
került alig kétéves előkészítés után egy törvényjavaslat, amelyhez aztán a bizottság 
kormánypárti tagjai 12 pontban nyújtanak be jogtechnikai típusú módosítókat, akkor 
vagy az a helyzet, hogy az igen tisztelt bizottsági képviselőtársaim felkészültebbek, 
mint az Igazságügyi Minisztérium, vagy arról van szó, hogy az Igazságügyi 
Minisztérium maga jött rá utólag, hogy még néhány ponton módosítani kell a 
törvényjavaslatot, és megkért néhány képviselőt, hogy ezt terjessze a bizottság elé. 
Akármelyik is az igaz, az mégiscsak azt mutatja, hogy nem kellő alapossággal és 
megfontoltsággal történt a jogszabály-előkészítés, ha még így menet közben kell 
fúrni-faragni, polírozni a jogszabálytervezetet.  

 
ELNÖK: Kérdezem képviselőtársaimat, kíván-e még valaki hozzászólni. (Nincs 

ilyen jelzés.) Jelentkezőt nem látok. Mivel nincs több hozzászóló, a bizottság döntése 
következik.  

Kérdezem a bizottságot, hogy támogatja-e az előterjesztő által pontosított 
módosítójavaslat-tervezetet, mely a bizottság részletes vitát lezáró módosító javaslata 
is egyben. Aki igen? (Szavazás.) Nyolc igen. Aki nem? (Szavazás. - Nincs ilyen.) Aki 
tartózkodott? (Szavazás.) Három tartózkodás. Megállapítom, hogy a bizottság 8 igen 
szavazattal, ellenszavazat nélkül és 3 tartózkodás mellett a javaslatot elfogadta az 
előterjesztő által pontosított módosító javaslattal együtt. 

Most a részletes vita lezárásáról kell szavaznunk. Kérdezem tehát 
képviselőtársaimat, lezárják-e az előterjesztés részletes vitáját. Aki egyetért ezzel? 
(Szavazás.) Köszönöm. Megállapítom, hogy egyhangúlag, 11 igen szavazattal a 
bizottság a részletes vitát lezárta. 

Kérdezem a bizottságot, kíván-e a plenáris ülésen a bizottsági jelentések 
vitájában előadót állítani. (Nincs ilyen jelzés.) Jelentkezőt nem látok.  

Ezzel a napirendi pont tárgyalását lezárom. Köszönjük szépen elnök úrnak a 
részvételét az ülésünkön. (Dr. Péterfalvi Attila távozik az ülésről. - Dr. Varga László 
kimegy a teremből.)  
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Tájékoztató az Emberi Jogok Európai Bírósága ítéleteinek 
végrehajtásáról és a Kormányképviselet tevékenységéről (2017. 
évről)  
(23/2007. (III. 20.) OGY határozat 2. pontja alapján) 

Soron következik 3. napirendi pontunk: az Emberi Jogok Európai Bírósága 
ítéleteinek végrehajtásáról és a Kormányképviselet 2017. évi tevékenységéről szóló 
tájékoztató megtárgyalása a 23/2007. (III. 20.) OGY határozat 2. pontja alapján. A 
bizottság tagjai a tájékoztatót a hétfői napon megkapták. 

Ismételten tisztelettel köszöntöm az Igazságügyi Minisztérium képviseletében 
Völner Pál államtitkár urat, valamint Tallódi Zoltán urat, aki Magyarország 
képviselője a bíróság előtt.  

Elsőként megadom a szót az előterjesztő államtitkár úrnak. Államtitkár úr, 
tessék parancsolni! 

Dr. Völner Pál szóbeli kiegészítése 

DR. VÖLNER PÁL államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): Köszönöm a szót, 
elnök úr. A bizottság tagjai megkapták ezt a beszámolót statisztikai adatokkal 
alátámasztottan is, amely a 2017. évi, a strasbourgi Emberi Jogi Bíróság előtt folyó 
ügyekről szól.  

Amit kiemelnék a jelentésből, a tavalyi év egyik nagy vívmánya volt, hogy a 
börtönzsúfoltság tekintetében sikerült olyan megoldásokat találnunk, ami talán 
nyugvópontra juttatja az ügyek nagy részét. Az anyagban is szerepel, hogy mintegy 
8 ezer ügy várakozott Strasbourgban, ezt a belső kompenzációs eljárással, a 
reintegrációs őrizetnek a kiterjesztésével és a majdan építendő börtönökkel 
elfogadták, hogy a megoldás irányába mozdult el az ország. Tehát ezek az ügyek nem 
kerültek ítélet alá, a belső jog alapján rendezhetővé válnak. 

Összességében 24 ügyben született a múlt évben döntés, ezek részletezetten 
szerepelnek az anyagban - ha megengedik, nem térek ki mindegyikre külön-külön -, 
és 69 egyezséget hagyott jóvá a bíróság. 

Amit kiemelnék, az az, hogy kettő ügy volt az a 24-ből, amelyik az eljárások 
elhúzódása miatt folyt, ugyanakkor ez az ügyszám nem fejezi ki a problémának a 
nagyságát, hiszen 800-900 ügy lehet Strasbourgban jelenleg is ebben a témakörben. 
Úgyhogy azok a jogalkotási folyamatok, például a büntetőeljárásnál az új 
törvénykönyvnek a megalkotása vagy éppen a bírósági szervezet átalakítása irányába 
tett lépéseink mind-mind azt szolgálják, hogy a továbbiakban csökkenjen ezeknek az 
ügyeknek a száma, és az európai élmezőnyben végezzünk. Mert meg kell mondani, a 
statisztikát tekintve nem állunk rosszul, de igazából az lenne a jó, ha ezt minimálisra 
sikerülne mérsékelni.  

Amit még megemlítenék, hogy a folyamatban levő ügyek száma remélhetően 
most már nem éri el a 2 ezret. Csak azért említettem a 8 ezres számot, hogy érzékelni 
lehessen, hogy jelentős tehertételtől szabadultunk meg Strasbourgban. Köszönöm 
szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr. Tájékoztatom képviselőtársaimat, 

hogy az eddigi gyakorlatnak megfelelően elsőként a kérdések feltételére lesz 
lehetőség, majd államtitkár úr válaszát követően a második körben az észrevételek 
következnek. 

Megnyitom a vitát. Kérdezem képviselőtársaimat, a kérdések körében ki kíván 
felszólalni. Staudt Gábor alelnök úrnak adom meg a szót, tessék parancsolni! 
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Kérdések 

DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen, elnök 
úr. Maradnék tehát a kérdések körénél.  

Olvasható az anyagban - a 2. oldalon kezdődik; a migránshelyzettel 
kapcsolatos döntésekre utalok -, egyrészt a tranzitzónában elhelyezés kapcsán a 
bíróság azt mondta ki, hogy a zárt tranzitzóna önmagában jogsértő. Ez számomra elég 
abszurd, akkor ezek alapján mindenkit be kellene engedni, és hagyni, hogy 
továbbutazzon, és nyilvánvalóan… (Arató Gergely rázza a fejét.) De! Hát 
gyakorlatilag az, hogy ha a kivizsgálásig nem lehet zárt helyen tartani, az azt jelenti, 
hogy nyilván nem fogja megvárni vagy nem feltétlenül fogja megvárni az eljárás végét 
a különböző menedékkérelmet vagy oltalmazotti igényt benyújtó. Nem tudom, hogy 
ebben hol tartunk, van-e valami előrelépés. Nyilvánvalóan Nagykamara elé kerül az 
ügy. De szerintem ez túlmutat egyébként a Magyarország kontra Strasbourg esetén, 
hiszen azt láthatjuk, hogy az Európai Unióban is nagyon sok, most már egyre több 
állam indítványozza azt, hogy valamiféle, akár zárt táborok is létrejöjjenek, akár 
ezeknek a kérelmeknek az elbírálhatósága, akár a visszatoloncolások kivitelezése 
érdekében.  

A 3. oldalon szerepel az egyik ügy kapcsán, hogy a Nagykamara április 18-án 
tart tárgyalást az ügyben; ez már ugye elmúlt. Itt arról van szó, hogy Szerbiát 
biztonságos országgá nyilvánítani önmagában jogsértő, merthogy onnan meg 
Görögországba raknák át őket, amely bár EU-s ország - ezt nem is értem pontosan; 
ezek szerint akkor vége lesz a világnak, ha valakit Görögországba visszatoloncolnak. 
De a lényeg, hogy lehet-e tudni, hogy ebben milyen döntés született, lévén hogy már 
az április 18-a elmúlt, úgyhogy gondolom, itt már lehet pontosat is mondani. 
Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem képviselőtársaimat, ki kíván még 

felszólalni. (Nincs ilyen jelzés.) Jelentkezőt nem látok. Amennyiben nincs, úgy 
felkérem államtitkár urat, válaszoljon a feltett kérdésekre. Tessék parancsolni! 

Dr. Völner Pál válaszai 

DR. VÖLNER PÁL államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): Köszönöm a szót, 
elnök úr. Ugye, ez a sajtót is megjárt Ilias Ilias és Ahmed Ali ügye - vagy Ali Ahmed; 
bocsánat, ha összekeverem a sorrendet. Itt első fokon született egy döntés, hogy 
megsértettük volna a jogaikat. A bíróság nem fogadta el első fokon azt az állításunkat, 
hogy a tranzitzóna gyakorlatilag nem jelent bezártságot, ugyanis a másik vége nyitott; 
tehát ahol bejön valaki, ott ki is mehet. Repülőtereken is léteznek tranzitzónák, csak 
hogy tudjuk, miről van szó: akkor az összes repülőtéren gyakorlatilag fogva tartanák a 
tranzitzónában rekedteket, és ilyen precedens még nem volt a nemzetközi jogban. S 
többek között az asylum shop intézményét vezetné be ez a fajta megoldás, ami a 
tranzitzónák létét vitatja, és ez a tagállamokra nézve is nagyon jelentős kihatással 
lenne, ezért kértük az ügy Nagykamara előtti tárgyalását, és ezt be is fogadta a 
Nagykamara. (Dr. Varga László visszatér a terembe.) Április 18-án nem született 
döntés, hanem ez körülbelül majd a jövő évnek a terméke lesz, amikor eldől ennek a 
jogvitának a sorsa. Ezek szervesen összefüggenek.  

Kitérhetnénk ezekre a részekre, hogy Szerbia miért nem biztonságos ország; 
tudjuk, hogy ez egy megdönthető vélelem, tehát igazából ha valaki ezt vitatja, akkor az 
eljárásban ezt felhozhatja, és a bírói utat igénybe véve végigviheti az egész eljárás 
folyamán ezt az állítását. Hogy Görögország miért nem biztonságos ország, amely 
még a schengeni övezet tagja is, erről talán az Unió illetékeseit meg azokat kellene 
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megkérdezni, akik ezt a vélelmet megalkották. Én például biztosan el mernék utazni 
Görögországba. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Államtitkár úr, köszönjük szépen a válaszát. Tisztelt Bizottság! Most a 

vélemények, észrevételek következnek. Kérdezem képviselőtársaimat, kíván-e valaki 
véleményt, észrevételt megfogalmazni. Igen, Arató Gergely képviselőtársunknak 
adom meg a szót. Tessék parancsolni! 

Vélemények, észrevételek 

ARATÓ GERGELY (DK): Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt 
Államtitkár Úr! Tisztelt Bizottság! Először is szeretném megköszönni az Igazságügyi 
Minisztériumnak ezt a tájékoztatót, amely rendkívül részletes, és ha mondhatok ilyet, 
laikus számára is jól használható és jól megérthető, ezt köszönöm. 

Egyetértek államtitkár úrral, és ez egy fontos előrelépés, hogy a fogvatartási 
körülmények kapcsán született vagy születni látszik valamilyen hatékony megoldás, 
és ez alkalommal valóban nyugodtan hivatkozhat a kormány arra, hogy korábbi 
kormányok által nem megoldott problémára próbál megoldást találni. Szerintem ez 
egy fontos dolog. Tudjuk ennek a gyökerét; például azt, hogy a Monarchia idején való 
börtönépítéseknél nem volt még módjuk arra, hogy figyelembe vegyék ezeket a 
meglehetősen nagylelkű szabályokat a fogva tartással kapcsolatban.  

Ugyanakkor ez azért fölveti a további kritikus ügyeket is. Ilyen az előzetes 
letartóztatás ügye - ebben is több ítélet született és több ügy van bent -, hogy nem 
kellően körülírtak és védettek az előzetes letartóztatás szabályai, hadd fogalmazzak 
egyszerűen így, a bírósági ítéletek szerint. Ilyen a rendőrségen és vallatásban való 
bántalmazási ügyekkel kapcsolatos garanciák ügye. Ilyenkor nagyon nehéz eldönteni, 
hogy mi az igazság, hiszen nincs természetesen ilyenkor megdönthetetlen bizonyíték 
egyik oldalon sem arról, hogy mi történt. Érdemes lenne elgondolkozni azon - van 
olyan, ami magában a jogügyben is szerepet játszik -, hogy például a kötelező utólagos 
orvosi vizsgálat nem csökkentené-e jelentős számban az ilyen típusú jogvitáknak a 
számát. S fel szeretném hívni a figyelmet a Király és Dömötör ügyre, ez a bizonyos 
devecseri tüntetés, ahol egyrészt érdemes észrevenni vagy elismerni, hogy az Emberi 
Jogi Bíróság a rendőrségi intézkedések tekintetében a kormányzati, vagy bocsánat, a 
bírósági álláspontot támasztotta alá, tehát azt, hogy a rendőrség megfelelőképpen járt 
el az érintett romák védelmében, ugyanakkor kifogásolja azt, hogy nem vizsgálta ki a 
jogrendszer vagy az igazságszolgáltatási rendszer kellőképpen a rasszista indítékokat 
az ott történt cselekmények kapcsán, és ez egy visszatérő panasz, probléma emberi 
jogi bírósági döntésekben. Érdemes lenne elgondolkozni azokon a jogeszközökön, 
amelyek a jogalkalmazók és az igazságszolgáltatás szereplői számára egyértelműbbé 
teszik azt, hogy mi az elégséges szintje vagy a kívánatos szintje az ilyen típusú 
problémák, ilyen típusú feltételezések igazolásának; magyarul mi az, ami nyilván az 
egyéb jogszabályi környezetben elvárható ilyenkor akár a rendőrségtől, akár az 
ügyészségtől, akár a bíróságtól. 

Nyilván érdemes megemlíteni Körtvélyessy úrnak a kitartó munkásságát a 
gyülekezési jog kapcsán. De azért ebben az ítéletben van egy fontos elem, ami azt 
mondja ki, hogy még a korábbi szabály szerint a közlekedés akadályozása miatt hozott 
döntések esetében is komolyan felmerül az a kérdés, hogy arányos és szükséges-e ez a 
korlátozás. Még inkább így lesz ez akkor, ha a jelenlegi formájában fogadják el a 
gyülekezési törvény módosítását, mert sokkal tágabbra nyitják a rendőrség 
lehetőségét arra, hogy közlekedés akadályozására hivatkozva betiltson tüntetéseket.  

Három olyan ügy van, amelyről nem tudok ennyire pozitívan nyilatkozni, mint 
az eddigiekről, mert itt teljesen nyilvánvalóan a kormányzati politikai akarat az, 
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amely szándékosan jogsértő, és amit megerősít ebben a dologban a bíróság döntése is, 
pontosabban az egyik ügy még függőben van.  

Az egyik ilyen a rokkantnyugdíjakkal, rokkantsági eljárással kapcsolatos ügyek. 
Sorban érkeznek ezekben az ügyekben a döntések, amelyek azt állapítják meg, hogy a 
rokkantságot felülvizsgáló ítéletek, jogi eljárások nem megfelelőek az emberi jogi 
egyezménynek. Ennek ellenére természetesen csak a rokkantnyugdíjasok kis része jut 
el Strasbourgig és nyújt be kérelmet, de ez az igazságtalanság nem két-három-négy-öt 
embert érint, hanem ez egy olyan típusú igazságtalanság, amelyet generálisan kellene 
orvosolni. 

A második ilyen ügy a Magyar Evangéliumi Testvérközösség ügye, ahol nem 
történt meg - erről beszéltünk már talán a miniszteri meghallgatásokon is - egyrészt a 
probléma jogi megoldása, tehát nem született olyan egyházügyi törvény, amely 
megfelel a vallásszabadságra vonatkozó szabályoknak; ugyanakkor viszont a kormány 
egy ideiglenes megállapodás után nem volt hajlandó újabb megállapodást kötni a 
bíróság ítéletének végrehajtásáról a Magyar Evangéliumi Testvérközösséggel, így 
újabb bírósági ítéletnek kellett születnie. És ezt a tiki-takit fogjuk folytatni, ami 
egyrészt presztízsromboló az országra nézve, másrészt pedig egyébként egy olyan 
egyházat hoz méltatlanul hátrányos helyzetbe, amelyik rendkívül sok fontos 
közfeladatot lát el. Értjük, hogy nem szeretik a Magyar Evangéliumi 
Testvérközösséget vagy annak a vezetőjét politikai jellegű állásfoglalásai miatt, de ez 
nem indok arra, hogy érvényes emberi jogi bírósági ítéletek ellenére továbbra is 
diszkriminálják ezt az egyházat.  

Végül nyilván talán a legjelentősebb ügy valóban ez az Ilias Ilias, Ahmed Ali 
ügy a tranzitzóna kapcsán. Az egy jogos kérdés, amelyet Staudt képviselő úr felvet, 
hogy ha nem lehet ilyen módon - hozzáteszem: ilyen módon - zárt tranzitzónát 
létesíteni, akkor milyen módon lehet visszatartani a menedékkérőket a másodlagos 
migrációtól, a továbbutazástól. S ezzel a problémával nemcsak mi küzdünk - sejtem, 
hogy a vitában erre hivatkozni fognak -, hiszen látjuk, hogy Németországban, minden 
valószínűség szerint Ausztriában is lesznek ilyen típusú tranzitzónák. Csak felhívom a 
figyelmet, hogy nem tudjuk, ott milyen lesz a pontos jogi szabályozás. És én arra 
biztatnám ebben az ügyben az Igazságügyi Minisztériumot és a kormányt általában, 
hogy egy picit most lépjen el attól, hogy itt milyen politikai szempontok vannak, és 
mennyire mutatni kell a nap huszonnégy órájában hetente hét napon keresztül, hogy 
mennyire kemények a menedékkérőkkel szemben, és próbáljanak olyan jogi 
megoldást találni, ami megfelel az emberi jogoknak, megfelel az uniós jognak, a 
vonatkozó három uniós irányelvnek, amelyek ma hatályban vannak; tehát most nem 
a készülő jogalkotásról beszélünk, hanem megfelel az uniós irányelveknek, megfelel 
az emberi jogi egyezményeknek. És ebből a szempontból, bár ez az ügy még nincs a 
Nagykamara előtt, de ez a már megszületett ítélet tartalmaz erős fogódzópontokat. 
Mert azért például vegyük észre azt, hogy a német tranzitzónák esetében a felállítás 
alapja, ha jól értem, akkor ez egy Ausztriával kötött - s talán másokkal is megkötött - 
kétoldalú visszaadási megállapodás lesz. No de önök nem megállapodás alapján 
akarnak visszaadni! Ha nyitva van a kapu a tranzitzónában, ez klassz, csak éppen 
onnan nem távozhat másképp a menedékkérő, mint jogsértéssel, tudniillik a magyar-
szerb határnak a Szerbia irányába való jogosulatlan átlépésével. Tehát ez egy 
nyilvánvaló abszurditás, ezt kimondja az ítélet is egyébként.  

S ezenkívül pedig, hogy Szerbia biztonságos ország-e vagy akár Görögország, 
mint államtitkár úr is kiválóan tudja, az nem kizárólag annak a kérdése, hogy ön 
nyugodtan sétálgathat-e az utcán, hanem annak a kérdése is, hogy egyrészt a 
menedékkérő számára biztonságos-e - ugye, ezt az egyedi eljárásban amúgy is 
vizsgálni kell -, de másrészt, és ezen alapul az ENSZ Menekültügyi Szervezetének az 
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értékelése mind Szerbia, mind Görögország ügyében, hogy nem lehet menekültügyi 
eljárásban érdemben menekültügyi kérelmet beadni, illetve hogy Szerbia nem teljesíti 
a vissza nem adásra vonatkozó kötelmeket, tehát nem biztosítja a védelem megfelelő 
szintjét. Ezen alapul, nem a fizikai biztonságon, a biztonságos harmadik ország 
koncepciója, ahogy ez egyébként az uniós jogban nagyon világosan le van fektetve. Az 
nem csak azt írja elő, hogy fizikai biztonságban kell lenni ott a menedékkérőnek, 
hanem azt is, hogy a menedékjogi kérelmek beadására és méltányos elbírálására is 
kell esélynek lenni. 

Elvileg el tudnám képzelni azt is, hogy ha a magyar kormány ebben valóban 
megoldást keresne és nem propagandalehetőséget, akkor Szerbiával folytasson olyan 
típusú tárgyalásokat, ami lehetővé teszi érdemben a visszaadást és a kérelmeknek a 
Szerbiában való elbírálását. Azonban nem véletlen, hogy kérdésekre sem válaszolt a 
minisztérium arra, sem önök, sem a Belügyminisztérium, hogy hány visszaadás 
történt meg valójában, hogy akár az elutasított menedékkérelmek esetében hány 
esetben fogadta vissza Szerbia az illetőket - nyilván azért, mert ez a szám nulla vagy 
nagyon kevés.  

Összefoglalva tehát erről a pontról azt szeretném mondani, minden politikai 
ízű hangulatkeltéstől eltekintve, hogy ha önök úgy látják, hogy csak a tranzitzóna a 
megoldás - ami egyébként a Magyarországra érkező menekültek száma alapján nem 
feltétlenül van így, de csak a tranzitzóna a megoldás -, akkor dolgozzanak azon, hogy 
ennek megfelelő jogi megoldásai legyenek, olyanok, amelyek megfelelnek többek közt 
az Emberi Jogok Európai Egyezményének is, meg az uniós jognak is. Merthogy az 
emberi jogok, drága képviselőtársaim, azok olyanok, hogy az mindenkinek van: van 
államtitkár úrnak is, van talán még nekem is, sőt van a menedékkérőnek is. Úgy kell 
kialakítani egy jogrendszert, hogy ezeket a jogokat mindenki tiszteletben tartsa. 
Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Bajkai István képviselőtársunknak adom meg a szót. Tessék 

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

Tisztelt Államtitkár Úr! Tisztelt Képviselőtársak! Mindenekelőtt a felszólalásomnak 
végül is egy fontos célja van: szeretném megköszönni az Igazságügyi Minisztériumnak 
a munkáját, a tájékoztatót, az abban foglaltakat, és azt, hogy a tájékoztató alapján egy 
részletes, áttekintő és a képviselők által jól megérthető - ahogy ez egy felszólalásban is 
elhangzott - képet festettek le az Emberi Jogok Európai Bírósága ítéleteinek 
végrehajtása helyzetéről, illetve a Kormányképviselet tevékenységéről. Köszönjük az 
Igazságügyi Minisztériumnak a munkáját és a tájékoztatóját; ezt a Fidesz-frakció 
nevében is mondom. (Dr. Apáti István megérkezik az ülésre.) 

Egyetlen rövid észrevételt tennék, részben az előbb elhangzottakra. Az 
kiviláglik a tájékoztatóból is, és ha ebből nem lenne világos, aki foglalkozik az Emberi 
Jogok Európai Bíróságának a tevékenységével, az jól látja - és azt gondolom, ez a 
legfontosabb, amit el kell mondani még ezen a helyen -, hogy a hatályos jogi magyar 
szabályozás, általában a jogrendszerünk mindenben megfelel az európai uniós 
normáknak, irányelveknek és rendeleteknek, a belső jogi szabályozásunk a 
nemzetközi kötelezettségvállalásunkkal teljes mértékben összhangban áll. S amikor 
arról beszélünk, hogy az egyes konkrét ügyekben, egyes szervezetek vagy 
állampolgárok által indított ügyekben van vita, ezt fogadjuk el úgymond a jogrendszer 
természetes részének, mint ahogy nem ítéljük meg általában egy jogrendszernek a 
milyenségét pusztán azáltal, hogy hány jogvitás ügy indul. Ugye, amikor azt mondjuk, 
hogy a polgári perek száma hogyan alakult Magyarországon, és erről valaki egy 
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összefoglalót készít, abból még nem lehet önmagában levonni azt, hogy egyébként 
milyen a jogrendszer. Ebből is következik és ebből is az látszik, hogy az európai 
jogfejlődés területén és különösen az Emberi Jogok Európai Bíróságának más 
országokkal kapcsolatban hozott, más állampolgárságú ügyekben hozott ítéleteivel 
összevetve Magyarország, azt gondolom, eredményes igazságszolgáltatási 
tevékenységet végez, és ennek megfelelően az Igazságügyi Minisztériumon keresztül 
szeretném szintén a Fidesz-frakció nevében kifejezni a köszönetnyilvánításunkat az 
igazságügyi szerveknek, a Bevándorlási Hivatalnak, illetve más szerveknek, így 
például különös tekintettel a rendőrségnek is a határvédelemmel kapcsolatos 
feladatok ellátásában tett erőfeszítésekért. 

Egy rövid megjegyzés. Nyilvánvalóan ez távolabbra mutat, de olyan, az Emberi 
Jogok Európai Bírósága ítéleteinek indoklásában foglalt kitételeket, hogy valamely 
konkrét ügyben történő jogsértés nem fogadható el egy demokratikus jogállamban, az 
ilyen kitételeket kifejezetten politikai típusú megfogalmazásoknak tartjuk. Jogászként 
azt is elmondjuk, hogy a jogtól távol álló, idegen elem, hiszen amikor konkrét 
jogszabály megsértéséről van szó, akkor az adott jogszabályhely nem teljesüléséről 
beszélünk, és nem általában a jogállamiságról. Tehát nyilvánvaló, hogy ilyen 
szempontból a bíróság egyes kitételeit erősen lehet vitatni, mint ahogy hál’ istennek 
az Igazságügyi Minisztérium a különböző jogorvoslati eljárásokban ezeket vitatja is 
rendre. 

Úgyhogy köszönjük az ez irányú munkájukat is, és köszönjük, hogy az ez 
irányú, alapvetően politikai és nem jogi szakmai típusú megfogalmazásokkal szemben 
is ellátja Magyarország védelmét. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A Mezőgazdasági bizottságban teljesítendő 

képviselői feladatai okán Apáti István jobbikos képviselőtársunk kimentette magát 
előzetesen, de a bizottsági ülésünk ezen szakaszában megérkezett. Tisztelettel 
köszöntjük. (Dr. Apáti István: Köszönöm szépen.) Staudt Gábor alelnök úrnak adom 
meg a szót. Tessék parancsolni! 

 
DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen, elnök 

úr. Nagyon röviden egy-két dologra én is felhívnám a figyelmet. A kérdésemben már 
elmondtam, hogy mi is olyan megoldást várunk el a kormányzattól, ami a 
tranzitzónákat illeti, amely nem teszi lehetővé, hogy szabadon flangáljanak olyanok, 
akikről javarészben - mert a statisztikák ezt mutatták - az derül ki, hogy nem 
jogosultak a menedékkérelemre. Tehát itt, ebben a kérdésben mindenképpen ki kell 
tartani a végsőkig. Az emberi jogokat tiszteletben kell tartani, de én hiszem, hogy van 
olyan megoldás, amelyik a magyar emberek jogait is tiszteletben tartja, vagy akár az 
európai uniós állampolgárokét, hiszen nem csak Magyarország problémája, hogyha 
egy beadott menedékkérelem kapcsán tulajdonképpen az Európai Unióban bárhova 
utazhat az adott menedékkérő, még ha később nem is lesz jogosult rá; no, nem 
legálisan, de ami a tényállapotot illeti, ezt meg tudja tenni. Úgyhogy azt kérjük, hogy 
ebben mindenképpen legyen markáns a kormány álláspontja.  

Illetőleg ami a börtönviszonyokat illeti, azt olvashattuk, és erről szó is volt, 
hogy ezt a napi 1200-1600 forintos kompenzációt elfogadhatónak találta a 
strasbourgi bíróság. Én azért arra is felhívnám a figyelmet, hogy a további 
férőhelybővítések nem megkerülhetők. Tudom, hogy itt a Belügyminisztériumnak is 
van kompetenciája, és államtitkár úr itt nyilvánvalóan az igazságügyi tárcát képviseli, 
de azért mint a kormány képviselője erre is fel tudja hívni a figyelmet. Nem tudom 
egyébként, hogy hol tart a férőhelybővítés jelenleg, de mindenképpen el kellene 
kerülni azt, hogy ez egy ilyen általánosan kifizetendő díjként, kvázi olcsóbban, mint a 
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börtönépítés, egyfajta járulékos veszteségként beépüljön a rendszerbe. Hiszen azért a 
férőhelybővítések nem megkerülhetők, különösen annak tükrében nem, hogy az 
elmúlt években - nagyon helyesen, a legtöbb esetben nagyon helyesen - a büntető 
tényállások szigorodtak, tehát többen is vannak börtönben, és lehet, hogy ez a 
jövőben is sok esetben így marad vagy tovább fog növekedni. Persze hozzáteszem, 
hogy bárcsak a szigorúbb törvényi tényállások ellenére kevesebben kerülnének 
börtönbe, mert ez azt jelenti, hogy kevesebb bűncselekményt követnek el.  

A másik, ha már itt előzetes letartóztatásról volt szó, több ügyben is felmerült - 
és ez több éve az Igazságügyi bizottságban vagy még korábban az Alkotmányügyi 
bizottságban is szóba került -, nagyon régi kérdés, hogy nem túlságosan automatikus-
e az előzetes letartóztatások meghosszabbítása, és nem folyik-e még mindig az a 
gyakorlat, hogy ez gyakorlatilag egy előrehozott büntetésként funkcionál, és olyan 
esetekben is fenntartják, amikor ez nem feltétlenül lenne indokolt, vagy 
mechanikusan fenntartják a bíróságok. Ennek az átgondolására kérjük jelen 
helyzetben is a tárcát. (Dr. Varga László távozik az ülésről.) Ha ez indokolt, akkor 
természetesen el kell rendelni, vagy legalább mellé kell tenni azt, vagy felgyorsítani a 
nyomozásokat azokban az ügyekben, ahol ezek a kényszercselekmények 
foganatosításba kerültek, főleg az előzetes letartóztatásról beszélünk. Aztán ha 
jogerősen megállapítják, akkor maradjon bent természetesen, de a hatóságok 
gyorsabb eljárása mindenképpen fontos lehet ezekben az ügyekben, főleg úgy, hogy 
azért nem egy eljárás talán még mindig folyamatban van, ha jól emlékszem.  

Ezzel együtt mi is azt gondoljuk, hogy a beszámoló kellőképpen részletes, és 
különösen a minisztérium munkatársait, Tallódi Zoltán urat, illetve kollégáit láttuk 
már munka közben is, amikor kint voltunk Strasbourgban korábban bizottsági úton. 
Úgyhogy azt látjuk, hogy nagy munkát végeznek. Sok esetben egyetértünk szakmailag, 
más esetben nem, de nyilván a politika az önök lehetőségeit is befolyásolja. Ettől 
függetlenül adja át minden munkatársának, hogy a szakmai munkát mindenképpen 
látjuk, és azt kérjük, hogy próbálják a szakmai sáncokat néha még a politikával 
szemben is tartani. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Apáti István képviselőtársunknak adom meg a szót. Tessék 

parancsolni! 
 
DR. APÁTI ISTVÁN (Jobbik): Köszönöm szépen. Tisztelt Bizottság! Tisztelt 

Jelenlévők! Mivel a Mezőgazdasági bizottság ülése miatt még csak most érkeztem, 
most csöppentem bele a bizottsági ülésbe, ezért viszonylag óvatosan fogalmaznék. A 
börtönök túlzsúfoltságával kapcsolatban lenne nekem is észrevételem és kérdésem is. 
Egyrészt nem tudom, ez korábban elhangzott-e, de korábbi beszámolók alkalmával 
fölvetettük és indítványaink is voltak, hogy ha már egyszer… 

 
ELNÖK: Bocsánat, képviselőtársam, most a vélemények és észrevételek 

körénél vagyunk, a kérdéseken már túl vagyunk. Köszönöm szépen. 
 
DR. APÁTI ISTVÁN (Jobbik): Jó, akkor véleményeket, észrevételeket mondok. 

Akkor véleményezném, illetve észrevételezném, hogy ezt talán össze lehetne 
kapcsolni - feltételezem, hogy e tekintetben nincs semmifajta hazai jogi vagy 
nemzetközi jogi akadály -, hogy ha már egyszer 1200-1600 vagy 1200-1400 forint 
közötti összegeket kell a büntetés-végrehajtási intézetekben jogerős szabadságvesztés 
büntetésüket töltők számára kifizetnie a magyar államnak, ami a börtönviszonyokat 
tekintve egy igen jó plusz kiegészítő kereseti lehetőség, akkor miért nem teremtjük 
meg annak a jogszabályi, törvényi hátterét, hogy az ilyen módon keletkező 
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extrabevételekre legelsősorban a bűncselekmények áldozatainak hozzátartozói… (Dr. 
Völner Pál bólogat.) ha ez már rendezett, akkor ennek nagyon örülök. Viszont nem 
tartunk-e attól, van-e e tekintetben bármi kutatás, elemzés, hogy a büntetés-
végrehajtási munkahelyeken vagy a külső munkavégzés esetén, amely elítéltnek ezt 
engedélyezték, megkereshető jövedelem adott esetben alacsonyabb vagy közel azonos 
szinten mozog, mint amennyit megkaphat gyakorlatilag kártérítésként? Ebben az 
esetben nem tartunk-e attól, hogy az egyébként a társadalomba való 
visszailleszkedést vagy beilleszkedést előmozdító, büntetés-végrehajtási intézeten 
belüli munkavégzés vagy a kevésbé veszélyes elítéltek esetében a külső munkavégzés 
vonatkozásában ez a passzivitás irányába fogja tolni az elítélteket? Mert nagyon 
egyszerűen kilogikázzák, nem kell hozzá zseninek lenni, hogy ha megkereshetek 30-
45 ezer forint közötti összeget egy hónapban heringpénzként gyakorlatilag - ugye, így 
hívják, szokták mondani: a kollégisták (Derültség.) így hívják a belső 
viszonylataikban, a kaptárokban ezt a kártérítést: heringpénznek (Derültség.) -, tehát 
ha 30-45 ezer forint heringpénz jogcímén is jár nekik, akkor miért erőlködjenek, 
miért kapjanak sérvet az erőlködéstől, ha egyébként ez amúgy is számukra 
járandóságként vagy kártérítésként megítélhető.  

S ha már itt tartunk, a börtönépítési programra is szeretnék kitérni. Tudom, 
hogy elsősorban vagy nagyobbrészt a Belügyminisztérium az illetékes, de itt valami 
nagy sunnyogás és hallgatás és csend honol ebben az ügyben. Kilenc büntetés-
végrehajtási intézet megépítéséről döntöttek emlékezetem szerint három évvel 
ezelőtt; egy fegyintézetben helyeztek volna el, ha jól emlékszem, ezer elítéltet, az 
összes többiben intézményenként ötszáz elítélt elhelyezéséről volt szó. S itt nemcsak 
hogy választókerületem, hanem szeretett szülővárosom, Csenger is érintett, ahol 
születtem, ahol iskolába jártam és ahol felnőttem. Nagyon komoly ígérete volt, a 
komplett kormányzatnak egyébként Csenger városa irányába, olyannyira, hogy a 
legmagasabb szinten, miniszterelnöki szinten hangzott ez el, egészen pontosan alig 
több mint egy évvel ezelőtt, 2017. május 4-én a Csengeri járási tanuszoda átadásakor. 
Az M49-es gyorsforgalmi elkerülő úttal együtt Orbán Viktor ezt megígérte, Orbán 
Viktor erre a szavát adta, a becsületszavát adta, hogy ez megépül. Szó szerint - fogják 
ezt még tőlem hallani egészen addig, amíg az építkezés első jeleit nem látjuk 
Csengerben -, hogy amennyire számíthatott a Fidesz-KDNP kormányzat mindig a 
csengeri és Csenger környéki emberekre, úgy számíthatnak a csengeriek rá, tehát 
Orbán Viktorra és a Fidesz-KDNP kormányra. Ehhez képest azt látjuk, hogy bár az 
önkormányzat nem kevés költséggel minden előkészítő munkálatot elvégzett, a 
területet kialakította, semmi nem épül; ahogy egy héttel ezelőtt is elmondtam, a 
tavasz folyamán én ott őzeket láttam szaladgálni azon az igen vizes, mély fekvésű 
területen, építkezésnek a legkisebb jele sincs. Az első közbeszerzési eljárás 
eredménytelenségét még benyeltük, ugyanis valóban irreálisan magas árajánlatok 
érkeztek, és a közpénzekkel való felelős gazdálkodás gondolata ezúttal áthatotta hál’ 
istennek - kivételesen, de áthatotta - a döntéshozókat, és közel dupla vagy éppen akár 
több mint kétszeres árakra nem kötöttek kivitelezési szerződést. Viszont 
információim szerint a megismételt közbeszerzési eljárás már eredményes volt, 
hiszen itt megfelelő fedezet állt rendelkezésre, és nem irreális, hanem teljesíthető 
ajánlatok érkeztek. Ilyen módon elvileg ezek a pénzügyi és közbeszerzési jogi 
akadályok elhárultak a kivitelezés megkezdése elől. 

Kérdezném tehát, hogy akár a csengeri, akár a többi fegyintézet esetében mi az 
oka annak, hogy nagy a hallgatás, nem kapunk értelmes és érdemi válaszokat. 
Várható-e ennek a, ha úgy tetszik, igen komoly állami programnak a végrehajtása, 
amely ugye egyébként vastagon a százmilliárdos vagy akár több száz milliárdos 
összeghatárt súrolja vagy meghaladja. Hogy letettek-e erről, vagy elhalasztották vagy 
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felfüggesztették, mégis érdemben kellene erről nyilatkozni, nemcsak egyébként azért, 
hogy a heringpénzeket ne kelljen fizetni a magyar államnak, mert ennek azért a 
társadalmi igazságosság oldaláról is vannak érzékeny kérdései, nevezetesen hogy azok 
a bűnözők, akik akár vagyon, akár élet elleni, de jellemzően vagyon elleni 
bűncselekményeket - tudjuk, talán a lopás a leggyakoribb bűncselekmény - követtek 
el, azok ugyan milyen alapon kapnak kártérítést, amikor eleve az adófizetők pénzéből 
létesült fegyintézetekben töltik le a büntetésüket. Akkor talán érdemes lenne ezt a 
beruházást végrehajtani, főleg úgy, hogy Csenger esetében 250 munkahelyet ígértek 
meg. És lehet, hogy önök nem érzik ennek a súlyát, de legalább 80 ember otthagyta a 
korábbi munkahelyét, megszüntette a korábbi munkaviszonyát a hivatásos karrier 
reményében. És most ezeknek az embereknek azt mondani, hogy hát, kedves 
barátaim, Orbán Viktor nem mondott igazat, most hirtelen erre nincs pénz; stadionra 
meg sok mindenre van, de erre most nincs pénz, ez valamiért a fontossági sorrendben 
hátrébb került, és ti Csengerből, Csenger környékéről és Szatmárból menjetek el 
Sopronkőhidára vagy menjetek el más dunántúli helyszínekre, az minimum cinikus, 
pofátlan és arrogáns álláspont. Nem az Igazságügyi Minisztériumot hibáztatom, 
félreértés ne essék, csak ha már ez fölmerült, akkor valamifajta épkézláb választ 
várnánk. Vagy ha esetleg önök most nem rendelkeznek ilyen információkkal, akkor 
nagyon kérem, írásban tájékoztassanak engem arról, hogy ezzel a börtönépítési 
programmal kapcsolatban mi a pontos helyzet, azzal együtt, hogy természetesen más 
forrásokból is megpróbálok tájékozódni, mert a csengerieket és a Csenger 
környékieket rendszeresen és fokozottan érdekli ez kérdés, és nem tudok nekik 
normális válaszokat adni, mert én is információhiányban szenvedek. Köszönöm 
szépen. 

 
ELNÖK: Tájékoztatom képviselőtársamat, hogy most a vélemények és 

észrevételek szakaszban vagyunk, tehát itt most már kérdést nem lehet föltenni. A 
feltett kérdést tulajdonképpen észrevételként kell értékelnünk. (Dr. Apáti István: 
Átértelmezzük, igen.)  

Kérdezem képviselőtársaimat, kíván-e még valaki hozzászólni. (Nincs ilyen 
jelzés.) Jelentkezőt nem látok, így a vitát lezárom. 

Kérdezem Völner Pál államtitkár urat, hogy a vélemények, észrevételek 
vonatkozásában kíván-e az elhangzottakra reagálni. Igen, tessék parancsolni! 

Dr. Völner Pál reflexiói 

DR. VÖLNER PÁL államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): Csak néhány 
gondolat. Képviselő úrnál felmerült az előzetes letartóztatás kérdése. Tudjuk, hogy az 
új büntetőeljárásban ez a kérdéskör is másképp lett szabályozva, eleve a kirendelt 
ügyvéd kérdéskörében, illetve azzal, hogy tagolva lettek a nyomozati szakaszok, az 
előkészítő tárgyalás, ami mind nincs, gyakorlatilag rövidebb eljárásokat fog 
eredményezni, és az előzetes letartóztatások hossza ezzel talán kezelésre kerül 
részben. 

Örültem, hogy megemlítésre került a devecseri ügy, hiszen ez is kifejezi azt, 
hogy a véleménynyilvánítás szabadsága, a gyülekezési jog gyakorlása mennyire precíz 
jogi kereteket kíván ahhoz, hogy adott esetben nemzetközi fórumokon is meg tudjuk 
védeni a szükséges intézkedéseket. Itt az Igazságügyi bizottságban is az elmúlt 
ciklusban is többször zajlottak viták a Btk.-nak a rasszizmus kontra 
véleménynyilvánítás megfogalmazásával kapcsolatos nézetekben. Akkor Fodor Gábor 
képviselő úr is itt ült a Liberálisok részéről, ő egyike volt azoknak, aki talán a 
legélesebben védte véleménynyilvánítási oldalról, hogy a további szigorításokat nem 
támogatja. Tehát ez egy nagyon megosztó téma. Én azt hiszem, talán sikerült 
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megtalálnunk a büntető törvénykönyvben a korábbi módosításoknál azt a mértéket, 
amely figyelembe veszi az alapjogokat is, de ugyanakkor kellő szigorral lép fel az ilyen 
ügyekben. 

A Körtvélyessy-ügy: ez is bizonyítja, hogy a gyülekezési törvény kapcsán - 
benne vagyunk ebben a vitában is éppen - valamilyen szabályozás kell, ami 
zsinórmértékül szolgálhat, ne csak a bírói gyakorlat, ami adott esetben szétágazó is 
lehet, legyen a mércéje ezeknek az ügyeknek. Remélem, hogy ez is majd 
nyugvópontra jut.  

Elhangzott a rokkantnyugdíjak ügye. Nem akarok a történelmi múltba 
visszamenni, de ’90 után Magyarországon eluralkodott egy olyan gyakorlat, hogy a 
munkanélküli tömegeket a nyugdíjba, illetve a rokkantnyugdíjba menekítve próbálták 
kezelni ezt a kérdéskört. Ez nyilván némi megrázkódtatásokkal jár, és minden olyan 
esetet sajnálok egyébként, amikor esetleg egyéni sérelmek történnek, de valamikor 
rendezni kellett ezt a kérdéskört is, és látszik, hogy 2010 óta talán lassan 
nyugvópontra jut ez a helyzet is. 

Az egyházakkal kapcsolatos ügyek is előkerültek. Csak egy példa, hogy például 
Belgiumból kapunk nagy támadásokat az egyházi törvény kapcsán: ott 14 bejegyzett 
egyház van, Magyarországon 32 jelen állapot szerint. Utalnék Semjén Zsolt 
miniszterelnök-helyettes úr szavaira, hogy a közeljövőben valószínűleg terítékre fog 
majd kerülni ez a kérdés, megvan rá a megfelelő elszántság. Tudjuk, hogy az előző 
parlamenti ciklusban is eljutottunk szavazásig, és a kétharmadot gyakorlatilag az 
ellenzéki támogatás hiányában nem kapta meg a törvényjavaslat, amely kezelte volna 
ezeket a kérdéseket is.  

A tranzitzónák ügyében az imént is már említettem, hogy a tranzit 
gyakorlatilag azt jelenti, hogy be lehet menni, ki lehet jönni belőle. A határkérdés, 
meg hogy hogyan került be Szerbiába, aki bekerült, az illegális határátlépő volt-e, 
tehát egy csomó kérdést felvet a történet. Amit én szeretnék leszögezni, hogy az a fajta 
szabályozás, amelyet ebben a kérdéskörben a határvédelemnél megalkottunk 2015-
ben, és azóta néhányszor módosult, az mind a genfi egyezményt, mind a dublini 
egyezményt, mind a vonatkozó nemzetközi kötelezettségeinket is figyelembe vette. 
Ebben természetesen lehetnek jogvitáink, de azt hiszem, nekünk sikerült a 
leghamarabb és legpontosabban elhatárolnunk a migráció és a menekültügy kérdését.  

A börtönviszonyoknál a kompenzáció kapcsán megerősítem, amit csak egy 
bólintással jeleztem, hogy az áldozatok jogosultak a kompenzáció összegéből 
kielégítést nyerni. (Dr. Apáti István bólint.) Tehát a szabályozás megszületett, 
párhuzamosan azzal, amikor a kompenzáció kérdéskörét tárgyaltuk. Amit nem 
sikerült beletennünk, természetesen a strasbourgiak miatt, az lett volna a szerencsés, 
ha az államot megillető követelések is érvényesíthetők lennének, tehát az állam is 
egyfajta kompenzációt kaphatna a kompenzációból. De ezt nem tartalmazza a 
szabályozás, pontosan emiatt. (Arató Gergely kimegy a teremből.)  

A börtönépítéssel kapcsolatosan azt mondanám, hogy a büntetés-végrehajtás 
teljes egészében a Belügyminisztériumhoz tartozik, tehát ha én bármilyen kijelentést 
tennék ebben a körben, az felelőtlen lenne a részemről. Köszönöm szépen. 

Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr. Tisztelt Bizottság! Most 
Határozathozatal következik. Kérdezem a bizottságot, elfogadja-e a kormánynak az 
Emberi Jogok Európai Bírósága ítéleteinek végrehajtásáról és a Kormányképviselet 
2017. évi tevékenységéről szóló tájékoztatóját. Kérem, szavazzanak! Aki igen? 
(Szavazás.) Nyolc igen. Aki nem? (Szavazás. - Nincs ilyen.) S aki tartózkodott? 
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(Szavazás.) Kettő tartózkodás. Köszönöm. Megállapítom, hogy a bizottság 8 igen 
szavazattal, nem szavazat nélkül, 2 tartózkodás mellett a tájékoztatót elfogadta.  

Köszönöm szépen államtitkár úr és képviselő úr megjelenését. Ezzel ezt a 
napirendi pontot is lezárom. (Dr. Völner Pál, dr. Tallódi Zoltán és munkatársaik 
távoznak az ülésről.)  

Egyebek 

Soron következik utolsó napirendi pontunk: az egyebek megtárgyalása. 
Tájékoztatom képviselőtársaimat, hogy jövő héten várhatóan két ülést fogunk tartani: 
július 9-én, hétfőn, és július 10-én, kedden. A keddi üléshez házelnök úr engedélye is 
szükséges, mivel plenáris ülésezés alatt kerülne sor a bizottság ülésére. 

Kérdezem a bizottság tagjait, van-e az egyebekben további javaslatuk, 
észrevételük.  

 
DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik), a bizottság alelnöke: Időpont van már az 

ülésekre, elnök úr? 

Az ülés berekesztése 

ELNÖK: Még nincs. Mivel további hozzászólót nem látok, a bizottság ülését 
berekesztem. Köszönöm mindenkinek a részvételét, különösen azoknak, akik tegnap 
késő estig dolgoztak itt a parlamentben, és ma reggel is vették a fáradságot, hogy itt 
legyenek a bizottsági ülésünkön. Szép napot kívánok mindenkinek! 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 22 perc)  

 

 

Dr. Vejkey Imre 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Prin Andrea 


