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11. A hitelkárosultak igényérvényesítésének támogatása érdekében a 
költségmentesség és a költségfeljegyzési jog polgári és közigazgatási bírósági 
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önálló indítványa)  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

14. A magyar állami szerveknek a volt macedón miniszterelnök jogerős bírósági 
ítélet előli Magyarországra szökésében történő közreműködését és 
érintettségét feltáró vizsgálóbizottság létrehozásáról szóló határozati javaslat 
(H/3731. szám)  
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(Jobbik), Rig Lajos (Jobbik), Pintér Tamás (Jobbik), dr. Varga-Damm Andrea 
(Jobbik), Gyöngyösi Márton (Jobbik), dr. Keresztes László Lóránt (LMP), 
Schmuck Erzsébet (LMP), Csárdi Antal (LMP), Ungár Péter (LMP), Hohn 
Krisztina (LMP), Kocsis-Cake Olivio (Párbeszéd), Tordai Bence (Párbeszéd), 
dr. Mellár Tamás (Párbeszéd), Burány Sándor (Párbeszéd), dr. Tóth Bertalan 
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(MSZP), Gyurcsány Ferenc (DK), Arató Gergely (DK), Hajdu László (DK), dr. 
László Imre (DK), dr. Oláh Lajos (DK), Székely Sándor (DK), Varju László 
(DK) képviselők önálló indítványa)  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

15. Egyebek 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 04 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirend 
elfogadása 

DR. VEJKEY IMRE (KDNP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Tisztelt Képviselőtársaim! Tisztelt Meghívottak! Tisztelt Vendégeink! Köszöntöm a 
bizottság valamennyi tagját, meghívottakat itt az Igazságügyi bizottság ülésén.  

A bizottság ülését ezennel megnyitom. Ismertetem a helyettesítések rendjét: 
Vitányi István alelnök úr helyettesíti Becsó Károlyt, Demeter Zoltán helyettesíti Vigh 
László képviselőtársunkat. Megállapítom, hogy a bizottság határozatképes. 

Most soron következik ülésünk napirendjének megállapítása. A napirend 
módosítására két javaslat érkezett a bizottság titkárságára.  

Elsőként Staudt Gábor, Jobbik, képviselő úr indítványáról kell döntenünk. 
Alelnök úr azt javasolta, hogy 8. helyett 1. napirendi pontként döntsünk az 
Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény módosításáról az országgyűlési 
képviselők iskolai végzettségével kapcsolatos adatszolgáltatások szabályozásának 
érdekében címmel T/3456. számon benyújtott törvényjavaslat tárgysorozatba 
vételéről. Kérdezem a bizottság tagjait, van-e valakinek a napirend-módosítási 
javaslattal kapcsolatban hozzászólása. Alelnök úrnak adom meg a szót. Tessék 
parancsolni! 

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

Alternatív javaslatként annyit kérnék, hogy ha ezt nem fogadná el a bizottság, akkor a 
beszámolók után következzen, a 3. napirendi pontként, tehát a Legfőbb Ügyészség és 
az OBH beszámolója után, amennyiben ezt az elsődleges kérésünket elutasítanák. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Akkor most erről az írásbeli kérésről kell 

szavaznunk. Kérdezem, kíván-e még valaki hozzászólni. (Nincs ilyen jelzés.) 
Jelentkezőt nem látok. Amennyiben nincs hozzászólás, a vitát lezárom, szavazás 
következik. 

Kérdezem, ki támogatja Staudt Gábor alelnök úr módosítási javaslatát. Aki 
igen? (Szavazás.) Kettő. Aki nem? (Szavazás.) Hét. Aki tartózkodott? (Szavazás.) 
Egy. Köszönöm. Megállapítom, hogy a bizottság 2 igen, 7 nem szavazat és 1 
tartózkodás mellett a napirend-módosítási javaslatot nem fogadta el. 

Arról tájékoztatom alelnök urat, hogy amennyiben az 1. és a 2. napirendi 
pontunk között lesz egy időköz, akkor a tárgysorozatba vételeket oda folyamatosan 
előre fogjuk hozni. (Dr. Staudt Gábor: És akkor tudunk ezzel foglalkozni.) Igen. (Dr. 
Staudt Gábor: Köszönöm szépen. - Dr. Kovács Zoltán megérkezik az ülésre.)  

A napirendi javaslat módosítását kezdeményezte Arató Gergely 
képviselőtársunk, a DK részéről. Ebben képviselő úr azt kezdeményezte, hogy 6. 
helyett utolsó napirendi pontként döntsünk Ungár Péter, LMP, képviselőnek az egyes 
törvényeknek az Országos Bírói Tanács függetlensége és hatékonyabb működése 
érdekében szükséges módosításáról szóló T/3010. számú törvényjavaslatának 
tárgysorozatba vételéről.  

Kérdezem a bizottság tagjait, van-e valakinek a kért napirend-módosítási 
javaslattal kapcsolatban észrevétele, hozzászólása. (Nincs ilyen jelzés.) Jelentkezőt 
nem látok, a vitát lezárom. 

Kérdezem, ki támogatja Arató Gergely, DK, képviselő módosítási javaslatát. 
Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) Tizenegy. Köszönöm. Megállapítom, hogy 11 igen 
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szavazattal, egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a napirend-módosítási 
javaslatot elfogadtuk.  

Úgy látom, Varga László képviselőtársunk kíván szólni a napirend kapcsán. 
Tessék parancsolni! 

 
DR. VARGA LÁSZLÓ (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Igazából kerestem 

a műfaját, hogy hol mondjam el. Jeleztem elnök úrnak, hogy a mai üléssel olyan 
típusú problémáim vannak, hogy szerintem lesz olyan pillanat, amikor kilenc 
bizottság ülésezik egyszerre. Ez egy nagyon nehezen kezelhető dolog számomra. 
Látja, elnök úr, hogy mindig itt vagyok az Igazságügyi bizottság ülésén, most is fontos 
napirendi pontok vannak, de több előterjesztésnek vagyok gazdája más bizottsági 
üléseken. Most várok egy sms-t a Mezőgazdasági bizottság üléséről, ahol egyébként a 
kúttörvény kapcsán van egy előterjesztésem, úgyhogy lesz egy pont, amikor nekem el 
kell mennem a bizottság üléséről. Én ezt az egészet nem tartom szerencsésnek. 
Egyébként a szokásjog szerint pont nem elnök úrnak kellene mondanom, mert 
nagyjából ebben az időpontban szokott az Igazságügyi bizottság ülni, de ez a dömping 
egészen döbbenetes, és gyakorlatilag lehetetlenné teszi azt, hogy mindenhol ott 
legyen az ember. Lesz egy pont, amikor majd el kell mennem, még akkor is, ha itt is 
fontos napirendjeink vannak.  

Ezt szerettem volna jelezni, ezért fogok tartózkodni, tulajdonképpen 
munkaszervezési okokból a napirend elfogadásánál. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen képviselő úr tájékoztatását. Most a napirend 

elfogadásáról kell döntenünk. Kérdezem képviselőtársaimat, elfogadják-e az iménti 
sorrendcserével módosított napirendi javaslatot. Aki igen? (Szavazás.) Tíz. Aki nem? 
(Szavazás. - Nincs ilyen.) És tartózkodás? (Szavazás.) Egy. Köszönöm. 
Megállapítom, hogy a bizottság 10 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 1 
tartózkodás mellett a napirendet elfogadta. (Dr. Staudt Gábor kimegy a teremből.)  

Az elnök ügyrendi javaslata az ügyészségi és az OBH-beszámolók 
tárgyalási menetével kapcsolatban 

Mielőtt rátérnénk napirendi pontjaink megtárgyalására, az 1. és 2. napirendi 
pontok, vagyis az ügyészségi és az OBH-beszámolók tárgyalási menetével 
kapcsolatban az alábbi ügyrendi javaslatot teszem. 

Javaslom, hogy kétfordulós vitára kerüljön sor: első körben kérdéseket lehet 
feltenni, második körben a vélemények megfogalmazására van lehetőség.  

Tekintettel az előttünk álló feladatok mennyiségére és várható tárgyalási 
idejére, a házszabály 114. § (3) bekezdése alapján időkeretes tárgyalásra teszek 
javaslatot, oly módon, hogy mindkét beszámoló esetén a kérdések feltevésére és a 
vélemények megfogalmazására a bizottságunkban tagsággal rendelkező 
képviselőcsoportok számára összesen 8-8 perc, míg a független képviselő számára 4 
perc álljon rendelkezésre. Amennyiben a bizottságunkban tagsággal nem rendelkező 
LMP- vagy Párbeszéd-frakció vezetője fel kívánna szólalni, úgy részükre kérdés és 
vélemény megfogalmazására 4 perc álljon rendelkezésre. 

Megnyitom az ügyrendi javaslat vitáját, frakciónként egyszer egyperces 
felszólalásra van lehetőség. Kérdezem, ki kíván hozzászólni. Arató Gergely 
képviselőtársunké a szó. Tessék parancsolni! 

Hozzászólás 

ARATÓ GERGELY (DK): Tisztelt Elnök Úr! Annak kell kifejezést adnom, hogy 
nem értek egyet az ügyrendi javaslattal. A legfőbb ügyész, illetve az Országos Bírósági 
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Hivatal elnökének meghallgatása és a beszámoló elfogadása olyan kivételes 
lehetősége és egyben felelőssége az Igazságügyi bizottságnak, amelynek esetében nem 
értek egyet az időkorláttal, és azzal, hogy a képviselői hozzászólásokat korlátozza a 
bizottság. 

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

jelzés.) Jelentkezőt nem látok. 

Határozathozatal 

Kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy az általam javasolt tárgyalási 
menetrendet ki támogatja. Aki egyetért ezzel? (Szavazás.) Nyolc. Aki nem? 
(Szavazás.) Kettő. S tartózkodás? (Szavazás.) Nincs. Köszönöm. Megállapítom, hogy 
a bizottság 8 igen, 2 nem szavazat mellett, tartózkodás nélkül a tárgyalási rendet 
elfogadta. (Dr. Staudt Gábor visszatér a terembe.)  

Tájékoztatom képviselőtársaimat, hogy előreláthatólag 12 órától kezdődően 
kerül sor a 2. napirendi pontunk, az OBH 2017. évi tevékenységéről szóló beszámoló 
vitájára. S mint ahogy alelnök urat tájékoztattam róla, amennyiben az 1. pontban a 
legfőbb ügyész úr beszámolójának tárgyalása ennél hamarabb fejeződne be, úgy 
tárgysorozatba-vételi döntéseket veszünk előre a közbenső időben, ahol igyekszünk 
figyelemmel lenni a Jobbik-frakció kezdeményezésére is. (Dr. Staudt Gábor: 
Köszönjük szépen.)  

a) Az ügyészség 2017. évi tevékenységéről szóló B/1258. számú 
beszámoló 
(Beszámoló megvitatása a HHSZ 83. § (1) bekezdése alapján)  
b) Az ügyészség 2017. évi tevékenységéről szóló beszámoló 
elfogadásáról szóló H/….. számú határozati javaslat  
(Döntés bizottsági önálló indítvány benyújtásáról a HHSZ 84. § (2) 
bekezdése alapján) 

Rátérve a napirendi pontunkra, soron következik az 1/a. és 1/b. napirendi 
pontunk: az ügyészség 2017. évi tevékenységéről szóló B/1258. számon benyújtott 
beszámoló kijelölt bizottságként történő megvitatása a határozati házszabály 83. § (1) 
bekezdése alapján, valamint a beszámoló elfogadásáról szóló határozati javaslat 
benyújtásáról való döntés a HHSZ 84. § (2) bekezdése alapján.  

Nagy tisztelettel köszöntjük ülésünkön Polt Péter legfőbb ügyész urat, Belovics 
Ervin legfőbbügyész-helyettes urat, valamint Lajtár István legfőbbügyész-helyettes 
urat. A kormány képviseletében tisztelettel köszöntjük az Igazságügyi Minisztérium 
részéről Szecskó József államtitkár urat. 

Tájékoztatom képviselőtársaimat, hogy a napirendi pontunk címéhez 
igazodóan - az ügyészség 2017. évi tevékenységéről szól legfőbb ügyész úr 
beszámolója - az Alaptörvény 29. cikkelyének (5) bekezdése alapján a legfőbb ügyész 
évente beszámol tevékenységéről az Országgyűlésnek. Erre fog most sor kerülni. 
Legfőbb ügyész úr, öné a szó. Tessék parancsolni!  

Dr. Polt Péter szóbeli kiegészítése 

DR. POLT PÉTER legfőbb ügyész: Nagyon köszönöm, elnök úr. Igen tisztelt 
Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Hölgyeim és Uraim! Magyarország Alaptörvénye szerint 
az ügyészség az állam büntetőjogi igényének kizárólagos érvényesítője, és ezt az 
igényt az igazságszolgáltatás közreműködőjeként teljesíti. A magyar ügyészség tehát 
rendkívül fontos szerepet játszik Magyarország állami életében, a fékek és ellensúlyok 
rendszerében, a magyar igazságszolgáltatás céljainak elérésében. Ennek keretében 
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történik meg a jogszabályok szerint minden évben az ügyészi szervezet előző évi 
tevékenységéről szóló beszámoló az Országgyűlés meghatározott bizottsága, illetve az 
Országgyűlés plenáris ülése előtt. Ez számunkra nem egyszerűen egy kötelesség, 
hanem nagy megtiszteltetés is, és örömmel teszünk eleget ennek a 
kötelezettségünknek. Azt, hogy számunkra milyen fontos ez az esemény, mutatja, 
hogy minden évben és ebben az évben is a Legfőbb Ügyészség teljes vezérkara jelen 
van a beszámoló során.  

A tavalyi évről szóló beszámolót a tisztelt képviselő hölgyek és urak már 
írásban, illetve elektronikus formában is megkapták. Ez a beszámoló tartalmazza a 
legfontosabb statisztikai adatokat, megállapításokat, trendeket, a tevékenység 
különböző megnyilvánulásait. Hozzá kell tennem, hogy ez a beszámoló némileg 
megújult az idei évben. Ha összehasonlítják a korábbi évek beszámolóival, akkor azt 
fogják látni, hogy a beszámoló a szöveges részben tartalmazza az összehasonlító 
adatokat, statisztikai táblákat, különböző diagramokat; ezt a jobb érthetőség 
kedvéért, a könnyebb olvashatóság érdekében tettük meg. Reméljük, hogy ez el fogja 
nyerni az olvasók tetszését, és könnyebben lehet képet alkotni ezáltal az ügyészség 
tevékenységéről. (Dr. Kovács Zoltán kimegy a teremből.)  

A beszámoló tehát tartalmazza mindazokat a fontos mondanivalókat, 
amelyekkel az ügyészség 2017. évi tevékenysége jellemezhető. Ezért a korábbi évekhez 
hasonlóan én csupán kiegészítést óhajtok tenni szóban, és utána természetesen 
készséggel válaszolok a felvetődő kérdésekre. A kiegészítés főbb pontjai azok, amelyek 
talán a leginkább jellemzőek és a legfontosabbak az ügyészi tevékenységből; 
természetesen mindent nem tudok felsorolni, úgyhogy remélem, a kérdések során 
ezekre is vissza tudunk térni. Rátérek akkor, valóban röviden szóbeli 
tájékoztatásomra. 

Ahogy a beszámolót kezdtem, az ügyészi szervezetnek a legfontosabb feladatai 
a büntetőterületen vannak; ez teszi ki tevékenységének a döntőbb részletét is, anélkül, 
hogy a közjogi terület fontosságát alábecsülném. Ami a büntetőjogi tevékenységre 
vonatkozó legfontosabb megállapításokat illeti, először is az elejére kívánkozik 
ezeknek, hogy a büntetőjogi szakágban iktatott és elintézésre váró ügyeknek a száma 
a tavalyi évben is csökkent, ugyanúgy, mint az elmúlt hat évben. Tehát egy határozott, 
lefelé mutató tendenciával van már dolgunk. Ennek következtében a tavalyi évben 
már csupán 226 452 bűncselekményt regisztráltak, ez jelentős csökkenés a 
tavalyelőtti évben kimutatott 290 779 bűncselekményhez képest.  

A teljes skálát mellőzve, néhány jellegzetes bűncselekménycsoportra is 
érdemes kitérni. A legsúlyosabb bűncselekmény, ami a büntető törvénykönyvben 
található, a szándékos befejezett emberölés. Ezek száma is csökkenő tendenciát mutat 
az elmúlt évek viszonylatában: 2017-ben 92 darab volt, ami ugyancsak csökkenés a 
2016-os 101-es számhoz képest. 

A biztonságérzet szempontjából rendkívül fontosak az úgynevezett utcai 
bűncselekmények, ezek közül is kiemelkedik a rablás. Örömmel mondhatom, hogy 
jelentős mértékben csökkent a rablások száma, a tavalyi évben 853 volt, ami 
ugyancsak határozott csökkenés az előző évi 1141-hez mérve. (Szabó Timea 
megérkezik az ülésre.) 

Sajnálatos módon vannak olyan bűncselekmény-kategóriák, ahol az általános 
trenddel szembemennek a statisztikai adatok. Ilyen bűncselekmény-kategória a 
közlekedési bűncselekmények csoportja. Itt évek óta azt látjuk, hogy növekszik az itt 
elkövetett bűncselekmények száma, és ez különösen igaz a közlekedési 
bűncselekmények közül egyes bűncselekményekre. Szerencsére néhány esetben a 
legsúlyosabb, például a halált okozó közúti balesetnél ezek a tendenciák nem 
érvényesek, tehát ott is inkább csökkenés vagy stagnálás látszik. 
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Viszonylagos növekedés volt a kábítószer-bűnözés tekintetében is. A 
kábítószerrel visszaélés az, ami itt növekvő tendenciát mutat. Erre a jelenségre 
nyilván nem csak a bűnüldöző hatóságoknak kell odafigyelniük. 

Ami a korrupciós bűncselekményeket mint kiemelt bűncselekmény-kategóriát 
illeti, itt is egy nem nagyon nagy mértékű növekedés mutatható ki: a tavalyelőtti 984-
ről 1123-ra nőtt az ilyen bűncselekmények száma. Itt egy fontos megállapítást 
azonban kell tennünk. A korrupciós bűncselekményeknek két nagy csoportja létezik: 
a hivatali és a gazdasági korrupció. Ezek nem mutatnak egyforma ívet. Azt lehet látni, 
hogy a hivatali vesztegetések száma növekvőfélben van, míg a gazdasági 
vesztegetéseké pedig csökkenő tendenciát mutat.  

Még egy bűncselekmény-kategóriáról szólni kell, ez pedig a költségvetési 
csalás. A költségvetési csalás nagyon nagy jelentőségű bűncselekmény. Azt látjuk, 
hogy itt viszont az általános tendenciának megfelelő a mozgás. A költségvetési 
csalások száma csökkenést mutat, a tavalyelőtti 2444-ről 1880-ra csökkent. 

A jogszabályok szerint az ügyészség a büntető szakterületen nyomozást végez, 
nyomozásfelügyeletet lát el, illetve vádat képvisel. Ami az ügyészségi nyomozást illeti, 
a kizárólagos ügyészségi hatáskörbe utalt nyomozásoknál az erre kijelölt egység a 
Központi Nyomozó Főügyészség, ezek regionális osztályai, illetve valamennyi 
megyében a központi járási és nyomozó ügyészségek tevékenykednek. Azt lehet látni, 
hogy az általános számoknak megfelelően 2017-ben az ügyészségi nyomozásra 
jellemző számok is csökkenő tendenciát mutatnak, bár ez a csökkenés nem olyan 
nagy mérvű, mint az általános csökkenés. (Dr. Varga-Damm Andrea megérkezik az 
ülésre. - Dr. Kovács Zoltán visszatér a terembe.)  

Az ügyészségi nyomozásról egyetlen mondatban még annyit hadd mondjak, 
hogy 2017-ben jelentős előkészületeket tettünk 2018-ra, hiszen az új büntetőeljárási 
törvény, illetve más jogszabályi változások következtében az ügyészségi nyomozás 
hatóköre megváltozik, ez jelentős szervezeti átalakításokat von maga után, és ezek a 
szervezeti átalakítások, illetve ezek előkészítése már 2017-ben is megkezdődött.  

A nyomozás feletti felügyelettel kapcsolatban egy számot hadd mondjak. Az 
ügyészség 2017-ben több mint 313 ezer határozatot vizsgált meg, amely a nyomozó 
hatóságoktól érkezett. Ez még akkor is jelentős munkateher, ha ez a szám is 
mindenképpen csökkenő tendenciát mutat. Ez viszont lehetőséget adott számunkra 
arra, hogy nagyobb odafigyelést valósítsunk meg a nyomozó hatóságok tevékenysége 
felett. Erre egy jellemző adat a fokozott felügyeletek számának növekedése: 2016-hoz 
képest a fokozott felügyelet 2,5 százalékkal növekedett, tehát az ügyészek ebben az 
esetben még részletesebben és gondosabban vizsgálták a nyomozó hatóságok 
tevékenységét. Ennek eredményeként az érdemi intézkedések száma a 
nyomozásfelügyelet során több mint ezerrel emelkedett 2017-ben 2016-hoz képest. Ez 
több mint 15 ezer ügyészi intézkedést jelent a nyomozásfelügyelet során. 

Az ügyészség iránti bizalmat mutatja, hogy a lakosság, hivatalos személyek 
nagyon gyakran a nyomozó hatóságok mellett vagy helyett az ügyészségeken tesznek 
feljelentést. Ez 2017-ben is így volt. 2017-ben összesen több mint 20 ezer, 
ügyészségen tett feljelentést bíráltunk el, ezek legnagyobb részében, több mint 8 ezer 
ügyben elrendeltük a nyomozást. 

A vádemeléssel kapcsolatban 2017-ben a nyomozó hatóságoktól érkezett, 
vádemelési javaslattal ellátott ügyek száma 102 ezer fölött volt, az előző évről 
áthúzódó ügyekkel együtt több mint 107 ezer ügyben vizsgálta meg az ügyészség, hogy 
alkalmas-e az ügy vádemelésre. Ezek közül jelentős számban vádelemelés történt, 
több mint 56 ezer ügyben emelt az ügyészség vádat, a többi esetben pedig vagy a 
nyomozást megszüntette, vagy elhalasztotta a vádemelést, vagy közvetítői eljárásra 
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utalta az ügyet, illetve az ügyek egy jelentős részében további nyomozati 
cselekményeket írt elő. 

A vádemelés szerkezetét megvizsgálva azt látjuk, hogy az ügyész a vádra 
alkalmas ügyek közül több mint 26 ezer ügyben vádiratot nyújtott be, több mint 
13 ezer ügyben bíróság elé állította a terheltet, és tárgyalás mellőzésével történő 
elbírálásra több mint 18 ezer esetben tett indítványt. Az általános ügycsökkenésnek 
megfelelően 2017-ben 9,4 százalékkal kevesebb személyt kellett megvádolni, mint 
2016-ban. Az előbbi számokból az is kiderült, hogy továbbra is törekszünk arra és 
sikerrel törekszünk, hogy gyorsítsuk az eljárásokat, ennek megfelelően továbbra is 
igen magas a bíróság elé állítások száma, és ugyanezt a célt szolgálja a tárgyalás 
mellőzésének intézménye is. 

Az ügyészségen belül is igyekszünk a gyorsítási igénynek megfelelni. A 
vádemelési javaslattal érkezett ügyek több mint 91 százalékában 30 napon belüli 
ügyintézést sikerült elérni. 

Az ügyészség az eljárása során 2017-ben folyamatosan vizsgálta az elé került 
ügyek jellegzetességeit, a jogalkotás és a jogalkalmazás egyes problémáit, erre 
különböző vizsgálatokat is végzett. Ezek közül kiemelkedik egyébként a korrupciós 
bűncselekmények miatti eljárások, a vádemelés törvényessége és az egységes 
jogalkalmazás biztosítása érdekében történő komplex vizsgálat.  

Az ügyészek tárgyalási terhe a kevesebb vádemelés miatt csökkent, viszont ez a 
tárgyalási teher alapvetően nem az általános csökkenés következménye, hanem a 
gyorsító intézkedések eredménye is. Összességében 2017-ben a jogerősen elítélt 
vádlottaknak több mint 40 százaléka tárgyalás mellőzésével, illetve bíróság elé 
állítással nyerte el a büntetését. 2017-ben azt figyeltük meg, hogy a büntetőjogi 
szankciók körében tovább emelkedett a büntetések aránya, ami meghaladta immár a 
83 százalékot, tehát a maradék volt az intézkedések aránya. Továbbra is a határozott 
tartamú szabadságvesztés, illetve a pénzbüntetés emelkedik ki a büntetések közül, és 
tovább folytatódott az életfogytig tartó szabadságvesztés büntetések számának a 
csökkenése, 2017-ben összesen 21 ilyen büntetés kiszabására került sor. Bár az 
arányok változatlanok, de azért azt is el kell mondani, hogy 2017-ben majdnem 10 
százalékkal csökkent azon vádlottak száma, akik határozott tartamú 
szabadságvesztéssel lettek sújtva, és némileg csökkent a szabadságvesztésen belül a 
végrehajtandó szabadságvesztések aránya, ami alig több mint 36 százalék a 
felfüggesztett szabadságvesztéshez képest.  

Ami az ügyészi fellebbezéseket illeti, az évek során 2017-ben volt a 
legmagasabb, az ügyek több mint 48 százalékában volt ügyészi fellebbezés. Ezek 
eredményessége mintegy 52 százalék volt. Az ügyész legtöbbször a büntetés 
súlyosbítására nyújtott be fellebbezést. Itt változatlanul nem vagyunk elégedettek az 
elért eredményekkel, ezek eredményessége még mindig csak 26,2 százalék. Az ügyészi 
munka összetettségére és bonyolultságára azonban az is jellemző, hogy 2017-ben 10 
esetben a vádlott felmentéséért, 28 esetben pedig a kiszabott büntetés enyhítéséért 
nyújtott be az ügyész fellebbezést. Tehát az objektivitás és az anyagi igazságosság 
jegyében az ügyész nem csupán súlyosításért vagy elítélésért fellebbez. 

A váderedményesség 2013 óta folyamatosan emelkedik. Ez 2017-ben 97,8 
százalék volt, ami az utóbbi tíz évnek a legmagasabb értéke. Feltételezve azt, hogy 
jövőre is hasonló körben itt ülünk, már most ki kell hogy jelentsem, hogy a büntető 
jogszabályok változása következtében 2018-ra vonatkozóan új bázisról kell 
elindulnunk, tehát ha valaki majd ehhez fogja mérni a váderedményességet, az 
csalatkozni fog, mert a kettő nem lesz összemérhető. Úgyhogy ez a 97,8 százalék, 
amely 2017-ben történt, egy jogtörténeti érték. 
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Említettem, hogy több vizsgálatot folytattunk. Kiemeltem a korrupciós 
vizsgálatot, de emellett még nagyon fontos ügyészségi vizsgálatok voltak a jogerős 
felmentő ítélettel zárult ügyek tekintetében, itt elsősorban a hűtlen kezeléses ügyeket 
vizsgáltuk meg, és iránymutatásra került sor a hivatali visszaélés, a hűtlen kezelés 
váderedményességének növelése, a felmentések számának csökkentése érdekében, 
tehát amellett is, hogy ilyen magas váderedményességünk volt.  

Egyetlen mondat a gyermekkorú és fiatalkorú elkövetőkre vonatkozóan. 2017-
ban a gyermekkorú elkövetők aránya az összes elkövetőhöz képest 1,5 százalék volt, a 
fiatalkorúaké pedig 7 százalék; ez megfelel a korábbi tendenciáknak. 

Az ügyészség egyik legfontosabb feladata az egységes jogalkalmazás biztosítása 
a büntetőterületen, és ennek érdekében 2017-ben 68 általános érvényű iránymutatást 
bocsátottunk ki.  

A közjogi ügyészi tevékenységről néhány mondat. Említettem, hogy ez 
volumenében kisebb, jelentőségében azonban nyilvánvalóan egy fontos terület. 2017-
ben ezen a területen is ügyszámcsökkenés volt kimutatható, bár kisebb mértékben, 
mint a büntetőterületen. Összességében a közérdekvédelmi szakterületen, amely a 
legfontosabb szakterület ezen a területen, 2 százalékkal csökkent a beérkezett 
ügyiratok száma. Ennek a csökkenésnek a legnagyobb mértékét azok az ügyek adták, 
amelyek a bíróságtól érkeztek, és a civil szervezetekkel voltak összefüggésben. Ennek 
jogszabályi oka volt. 

Kiemelném a közjogi területről a megbízhatósági vizsgálatokat, azért, mert ez 
nagyon fontos összefüggésben van a korrupcióval. A megbízhatósági vizsgálatot 
felügyelő ügyészségek 2017-ben 833 megbízhatósági vizsgálatot hagytak jóvá, 64 
esetben viszont nem találtunk törvényes alapot a megbízhatósági vizsgálat 
elvégzésére. Az elvégzett ellenőrzések alapján egyébként 17 büntetőeljárás indult 
hivatalos személyekkel szemben.  

Kiemelném még a közjogi területen az általános szerződési feltételek 
tisztességtelensége miatti fellépéseket. E fellépések száma 2017-ben emelkedett, az 
ügyész 42 keresetet nyújtott be ilyen esetekben, és emellett még 56 perelhárító 
intézkedést alkalmazott, tehát ezekben az esetekben nem kellett pert indítani, mert az 
érintett szervezet maga orvosolta a jogszabálysértést.  

A bírósági gyakorlat egységesítése érdekében is fellépett az ügyészség. 
Büntetőjogi szakágban 7 jogegységi eljárás indult a Kúrián, ebből 6-ot a legfőbb 
ügyész kezdeményezett. Közérdekvédelmi szakterületen pedig 3 jogegységi eljárásban 
tettünk észrevételt. 

A büntetés-végrehajtásról kell még szólnom. Itt a közjogi szakterületen 
emelkedés volt kimutatható, és a közjogi szakterületnek az egyik legfontosabb 
területévé vált. Az ügyészek rendszeresen ellenőrzik a büntetés-végrehajtás 
törvényességét. 

Néhány szó a parlamenttel kapcsolatban. A parlament a legfontosabb ellenőrző 
szerve a bíróságok mellett az ügyészi tevékenységnek. 2017-ben az országgyűlési 
képviselők 93 írásbeli választ igénylő kérdését vagy azonnali kérdést, 4 szóbeli választ 
igénylő kérdést intéztek a legfőbb ügyészhez. 

Említettem már a Kúriával kapcsolatos ügyészi tevékenységet a jogegységnél. 
Itt a legfőbb ügyész tevékenységéhez tapadnak kizárólagos jogkörök, amit ugyancsak 
a Kúria előtt kell végrehajtani. Ezt megtettem 2017-ben is, a törvényesség érdekében 
28 esetben jelentettem be jogorvoslatot. Ebben az évben 24 jogorvoslati indítványt 
bírált el a Kúria, és 22 esetben adott helyt az indítványnak; ez tehát, mondjuk, az 
általános trendnek is megfelel. 

Azt gondolom, a nemzetközi tevékenységünkről, amely nagyon széles körű 
volt, egyetlenegy bekezdésnyi kiegészítést szeretnék szóban tenni. Ez pedig az, hogy 



15 

tovább folytatódik az a tendencia, amely alapján a magyar ügyészség rendkívül 
szorosan együttműködik az európai uniós szervekkel, annak legsikeresebb bűnügyi 
intézményével a közös nyomozócsoportok megalakításával, nyomozásával. 2017-ben 
a magyar hatóságok 8 korábban indult, valamint 7 új, a tárgyévben alakított közös 
nyomozócsoportban vettek részt. Ezt a magyar ügyészség szervezte meg a 
Eurojustban való részvételével. Egyébként ezek közül két nyomozócsoport magyar 
kezdeményezésre alakult meg. Ha már a Eurojustot említettem, Magyarország az évi 
száz regisztrált Eurojust-ügynél a többet kezdeményező tagállamok közé tartozik, 
összesen 7 ilyen tagállam van, úgyhogy erre, azt hiszem, büszkék lehetünk.  

A személyügyi helyzete az ügyészségnek 2017-ben is szilárd volt. Ehhez és a 
működés egyéb feltételeihez a költségvetés a szükséges összegeket biztosította. Az 
ügyészségen belül a szakmai tudás és szakmai előrelépés ugyancsak biztosítva van. 
Rendkívül nagy figyelmet fordítunk a képzésre, és ebbe bevonjuk az ügyészség 
tudományos intézetét is, az Országos Kriminológiai Intézetet. 

Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Nagyjából ennyi volt a szóbeli 
kiegészítésem. Köszönöm szépen a türelmüket. 

 
ELNÖK: Tisztelt Elnök Úr! Köszönjük, hogy beszámolóját szóban is ismertette. 
Az elfogadott tárgyalási ülésrendünknek megfelelően most a képviselői 

kérdések következnek. Munkatársaim fogják mérni az időt. Kérdezem 
képviselőtársaimat, ki kíván felszólalni ebben a körben. Megadom a szót Varga László 
képviselőtársunknak. Tessék parancsolni! 

Kérdések 

DR. VARGA LÁSZLÓ (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt 
Képviselőtársaim! Tisztelt Legfőbb Ügyész Úr! Az ön tevékenysége és az ügyészség 
tevékenysége nagyon sokszor van politikai csatározások kereszttüzében, nagyon 
sokszor válaszol akár azonnali kérdések keretében vagy bármi más fronton erre úgy, 
hogy ez nyilván az ellenzék túlmozgása miatt van - talán egyszerűsítsünk így. A mi 
állításunk szerint ez azonban nem így van. Sokszor bizonyos ügyekben 
megkérdőjelezhető az objektivitása akár önnek, akár bizonyos eljárásokban az 
ügyészségnek.  

Én két ügyet emelnék ki ebben a tekintetben, és két ügyre kérdeznék rá… 
 
ELNÖK: Képviselőtársam, az ügyészség 2017. évi beszámolójáról van szó. (Dr. 

Varga László: Igen.) Kérem, hogy ezzel kapcsolatban tegyen fel kérdést, és ilyen 
személyes jellegű megnyilvánulásoktól tartózkodjunk. Köszönöm szépen. 

 
DR. VARGA LÁSZLÓ (MSZP): Értem, elnök úr, köszönöm. Nyilvánvalóan 

talán azért voltam picit vehemensebb, mert ahogy jeleztem önnek, rohannom kell 
majd a Mezőgazdasági bizottság ülésére is, hiszen ott van előterjesztésem, és nyilván 
csak pár percem van erre az egész ügyre vagy ebben a tekintetben a kérdések 
feltételére.  

Mivel most a kérdések köréről van szó, ezért két konkrét ügyre kérdeznék rá, 
ami egyébként érintett a beszámoló időintervallumában, hiszen a 2017. évről van szó. 

Az első ügy az Elios-ügy volna, amelyről összesen akkor talán annyit e helyütt, 
hogy hasonló bonyolultságú ügyekben akár évekig elhúzódó nyomozásokat látunk; 
nyilván összetett ügyeknél ez érthető is adott esetben. A kérdés az, hogy miért zárták 
le a nyomozást gyakorlatilag néhány hónap alatt ebben a tekintetben. Illetve egy 
konkrét kérdés még az ügyben, hogy minden érintett önkormányzattól kértek-e be 
iratokat a nyomozás során.  
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A másik pedig: a Voldemort-ügy, tehát a Mengyi-ügy kapcsán az elmúlt 
időszakban, bár 2016-ban indult, de a 2017. évet is nagyon érintette a nyomozás, 
ezért arra kérdeznék rá, hogy most elülni látszik ennek az ügynek a nyomozása, vagy 
nem látjuk az aktuális fejleményeket: hogyan áll ez a kérdés? Tehát a másik ügy a 
Voldemort-ügy. 

Most tehát akkor nagyon rövidre fogva és a politikai és egyéb minősítéseket 
mellőzve, két konkrét ügyre kérdeznék rá a kérdések körében: az egyik az Elios-ügy, a 
másik a Voldemort-ügy néven elhíresült ügy. Az a kérdés, hogy hogyan állnak ezek az 
ügyek, illetve az első kapcsán több konkrét kérdést is feltettem.  

S még egyszer elnézést kérek, ha nem tudom megvárni itt a válaszokat, mert át 
kell rohannom a másik ülésre; akkor természetesen a jegyzőkönyvből fogom 
feldolgozni a munkám során a választ, illetve az Országgyűlés előtt is lesz még 
lehetőség, nagyon remélem, legfőbb ügyész úrral ezekről a kérdésekről eszmét 
cserélni. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönjük. Bajkai István képviselőtársunké a szó. 
 
DR. BAJKAI ISTVÁN (Fidesz): Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Elnök Úr! 

Tisztelt Bizottság! Tisztelt Főügyész Úr! Ha megengedi, két konkrét kérdést szeretnék 
föltenni. 

Az egyik: szeretném, ha arról szólna főügyész úr (Dr. Staudt Gábor: 
Főügyész?), hogy milyen volt az ügyészség és az OLAF kapcsolata 2017-ben.  

A másik ilyen kérdésem pedig az lenne, hogy milyen tapasztalatai voltak az 
ügyészségnek az úgynevezett korrupciós bűncselekményekkel kapcsolatban 2017-ben. 
Tudom, hogy részben erre már kitért főügyész úr (Dr. Staudt Gábor: Legfőbb 
ügyész!), de szeretném, ha ebben a körben bővebben kifejtené az álláspontját.  

S köszönöm szépen elnök úrnak, hogy figyelmeztette a képviselő urakat, hogy a 
kérdések körében vagyunk, és kérdéseket kell föltenni. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Szabó Timea képviselő asszonyé a szó. Tessék 

parancsolni! 
 
SZABÓ TIMEA (Párbeszéd): Köszönöm a szót, elnök úr. Főügyész úr már az 

elején megnevettetett a beszámolójával, amikor azt mondta, hogy az ügyészség iránti 
bizalmat mutatja az, hogy ilyen sok feljelentés érkezett. (Dr. Varga László kimegy a 
teremből.) Ehhez képest azért hadd mondjam el, hogy a nemzetközi ranglistán 
Magyarország a korrupció tekintetében a 66. helyen áll, 9 helyet csúsztunk hátra a 
tavalyi évben. Az Európai Unióban hátulról a másodikok vagyunk korrupció 
tekintetében, minket egyedül Bulgária előz meg. Ezek után én azért nem lennék olyan 
optimista itt, hogy mennyire kiválóan végzi úgy főügyész úr a munkáját, mint a 
főügyészség, mert azért itt korrupció tekintetében… 

 
ELNÖK: Képviselő asszony, most nem a vélemények megfogalmazása történik, 

az a második kör; most a kérdések feltétele van soron. 
 
SZABÓ TIMEA (Párbeszéd): De én a kérdésekben hadd mondjam el azért! 

Ennyi képviselői szabadságom hadd legyen már, elnök úr, hogy a véleményemet is 
beletehetem egy kérdésbe! Nyilvánvalóan reagálnom kell valamilyen formában 
főügyész úr beszámolójára, hiszen ha nem reagálhatunk, akkor teljesen mindegy, 
hogy itt ül-e főügyész úr vagy nem, akkor majd én felteszem a kérdésemet írásbeli 
kérdésként… 
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ELNÖK: Csakhogy ügyrendi döntéssel azt fogadtuk el, hogy első körben a 

kérdéseket tesszük fel, a második körben a vélemények, észrevételek lesznek. Ezt 
elfogadta a bizottság; ön nem volt még itt akkor, úgy látszik, de… 

 
SZABÓ TIMEA (Párbeszéd): Csak ennek semmi értelme így! (Derültség.) De 

akkor felteszem a kérdésemet.  
 
ELNÖK: Köszönöm. Tessék parancsolni! 
 
SZABÓ TIMEA (Párbeszéd): A Párbeszéd korábban feljelentést tett a HM EI 

Zrt. Pilis Vadászboltnak történt fegyvereladásai miatt. Mi akkor azzal érveltünk, hogy 
a HM áron alul adja el ezeket a fegyvereket, ezért komolyan felmerült a hűtlen kezelés 
gyanúja. Ezt azonban az ön ügyészsége nem fogadta el. Azóta kiderült, hogy ezek a 
fegyverek a feketepiacon a százszorosát is érhetik, hiszen az amerikai DEA és a 
magyar TEK közös akció során ért tetten egy fegyvereladást, amely során a pilisi 
cégen keresztül oroszok adtak volna el fegyvereket egy mexikói drogkartellnek.  

Főügyész úr, mondja már el nekem, hogy egyrészről miért nem indult 
nyomozás, vagy miért nem gondolta ön azt első körben, hogy ezzel problémák 
vannak, és ennek fényében most újra kívánja-e indítani a korábbi nyomozást. 

A második kérdésem, hogy az Interpol újra körözést adott ki Hernádi Zsolt 
ellen. A körözés kiadása előtt a horvát és a magyar hatóságok jogi álláspontját is 
meghallgatták, és arra jutottak, hogy szerintük jogszerűtlen a magyar fél álláspontja, 
miszerint Hernádi nem kiadható, mert Magyarországon már megállapították, hogy 
nem bűnös. Ennek fényében mi az ügyészség mostani álláspontja Hernádi 
kiadatásával kapcsolatban? 

Az utolsó kérdésem a négyesmetró-üggyel kapcsolatos: szintén az ügyészség 
nagy dérrel-dúrral bejelentette korábban, hogy itt aztán minden idők legnagyobb 
korrupciós botránya történt, és most aztán hirtelen nagyon könyörtelen fellépés 
várható minden téren. Ha ennyire súlyosnak ítélték az ügyet, akkor hadd kérdezzem 
meg tisztelettel, főügyész úr, hogy miért nem indítottak azonnal nyomozást, miért 
várták meg az OLAF jelentését ebben a kérdésben. Esetleg voltak ott feltáratlan 
ügyek? Ha ön bejelentette, hogy ez ekkora nagy korrupciós ügy, akkor miért vártak 
hét évet arra, hogy elindítsák ezt a nyomozást? És mi tudható most ezzel 
kapcsolatban? Köszönöm. 

 
ELNÖK: Staudt Gábor alelnök úré a szó a kérdések körében. Tessék 

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

úr. Legfőbb Ügyész Úr! Az első kérdésem az… - bocsánat, beindítom az órát, hogy 
jogkövető polgár legyek, és ne csússzak ki…, igen -, tehát az első kérdésem, hogy 
tudtommal ez a beszámoló nyár környékén elkészült. Az első kérdésem, hogy 
pontosan mikor készült el ez a beszámoló, mert tudom, hogy ez nem tegnap került 
megalkotásra. Adott esetben elképzelhető-e, hogy még ennél az időpontnál, ahogy ezt 
most elkészítették, jövőre még előbb, tehát a ’18-as beszámoló előbb elkészülhessen, 
és mondjuk, akár már jövő tavasszal tárgyalhassa a ’18-as beszámolót az 
Országgyűlés, lévén, hogy óriási csúszásban vagyunk ezeknek a megtárgyalásakor, és 
ilyen formában a beszámolóban érintett időszak és a beszámoló megtartásának ideje 
nagyban eltér egymástól. Tudom, hogy a fő felelősség ebben az Országgyűlést és a 
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jelen bizottságot illeti, lévén, hogy ez hónapok ezelőtt rendelkezésre állt, de van-e 
lehetőség rá, hogy önök is ezt esetleg előbb megtegyék. 

Legfőbb ügyész úr azt mondta talán, hogy 57 százalék a fellebbezések 
eredményessége, ha jól emlékszem. Nem gondolják-e át, hogy akkor esetleg jobban 
meg kellene vizsgálni, kell-e ennyi ügyben fellebbezni, lévén, hogy azért a fellebbezés 
a terheltek részére sokszor egy újabb anyagi megterhelést jelent, újabb időelhúzást 
jelent, amennyiben az nem eredményes. Tehát én azt gondolom, hogy az, hogy ez 
minden második ügyben sikeres és eredményes, azt jelenti, hogy az ügyek felében 
gyakorlatilag fölöslegesen teszik ki még további eljárásoknak a terhelteket. 

A közlekedési bűncselekmények száma emelkedett; ezt talán ön is 
megemlítette. Ez azért is fájó, mert a rendőrség mindig arra helyezi a hangsúlyt, hogy 
minél szigorúbban vegye főleg az ittas járművezetés szankcionálását, és rögtön, 
helyben el is veszik a jogosítványt, ha ilyen történik. Ennek ellenére egyébként az ittas 
járművezetések száma is, úgy tűnik, folyamatosan emelkedik, 2015-höz képest ez 
majdnem 17 százalékos emelkedés - viszont ezzel párhuzamosan azt olvashattuk, 
hogy a járművezetéstől eltiltás 16 százalékkal csökkent. Kicsit furcsának tűnik ez az 
ellentétes tendencia, miközben tudjuk, hogy az ittas járművezetés valóban komoly 
probléma, amely komoly baleseteket okozhat és okoz is.  

A kábítószerrel visszaélés is sajnos növekedési tendenciát mutat, ez két év alatt 
közel 10 százalékos emelkedés. Azt szeretném megkérdezni, hogy a dizájnerdrogokat 
is beleértik-e önök a statisztikába, amikor a kábítószerrel visszaélésről beszélünk; 
illetőleg hogy hogy jelennek meg azok az új anyagok, vagy mit kellene tenni, hogy 
azok az új anyagok, amelyek sokszor a klasszikus kábítószereknél jóval 
veszélyesebbek tudnak lenni - és ezt toxikológusok, szakértők elmondták -, egyrészt 
nem tudom, ezek benne vannak-e, és ha nincsenek, akkor van-e stratégiája az 
ügyészségnek, hogy hogyan lehetne akár a nyomozó hatóságokat, akár a 
törvényhozókat rávenni arra, hogy lépjenek föl ezek ellen. 

S végül annak kapcsán szeretnék kérdezni, hogy fölmerült többször az Európai 
Ügyészséghez való csatlakozás kérdése. Mi erről legfőbb ügyész úr álláspontja? És ha 
ez megegyezik, mondjuk, a kormány álláspontjával, tehát hogy ön nem támogatná, 
akkor mik azok a szakmai indokok, amelyek e körben - tehát szigorúan tényleg 
szakmai indokokat kérnék - felmerülnek? Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Arató Gergely képviselőtársunké a kérdésfeltevés 

lehetősége. Tessék parancsolni! 
 
ARATÓ GERGELY (DK): Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt 

Legfőbb Ügyész Úr! Szeretnék néhány olyan ügyet fölsorolni, amelyek folyamatban 
voltak 2017-ben, és nem zárultak le valamilyen módon, sőt a legtöbb esetben 
gyanúsításig sem jutottak el 2017-ben. Ilyen például a „Híd a munkához” program 
ügye, amelyben egyes sajtóhírek szerint Farkas Flórián úr érintett; ilyen az Öveges-
program ügye, ahol tantervbeszerzéseket áraztak túl; ilyen a szekszárdi 
óvodaberuházás ügye, és még jó pár példát mondhatnék. Hadd mondjak egy olyat is, 
amelyben nem volt 2017-ben nyomozás, mert megvárta a Legfőbb Ügyészség, hogy az 
OLAF-tól érkezzen átirat: ilyen az Elios-ügy, miközben teljesen nyilvánvaló volt a 
sajtóból és az OLAF korábbi levelezéséből, hogy számos szabálytalanság gyanúja 
merül föl ebben az ügyben, de az ügyészség nem tartotta fontosnak, hogy nyomozást 
indítson. Ezt a nevetségesen gyorsan lezárt nyomozást is csak akkor indította el, 
miután az OLAF-tól levelet kapott. Szeretném megkérdezni legfőbb ügyész urat, 
hogyan tudná cáfolni azt, hogy politikai megrendelésre és politikai szándékok szerint 
nem folytatott az ügyészség érdemi nyomozást ezekben az ügyekben. 
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A második kérdésem arra vonatkozik, hogy ha valóban úgy történt volna, hogy 
az ügyészség politikai befolyás hatására nem nyomozott ezekben az ügyekben, akkor 
ez milyen büntetőjogi felelősséget teremtene az érintettekkel és különösen az 
ügyészségi vezetőkkel szemben.  

A harmadik kérdésem az, hogy ha amiatt, mert a Legfőbb Ügyészség nem 
működik együtt az európai uniós szervezetekkel - az Eurojustot persze tiszteljük, de 
ugye, ezek nem érintik ezeket a korrupciós ügyeket -, pontosítok: az uniós ügyeket 
érintő korrupciógyanús esetek feltárása ügyében nem működik együtt érdemben az 
uniós szervezetekkel, hanem kioktató leveleket küld az Európai Parlamentnek és az 
európai szervezeteknek, és emiatt Magyarországot sok-sok milliárd forintos kár éri 
majd a következő uniós pályázati ciklusban, meg ebben a pályázati ciklusban is, mert 
meggyőződéssé válik az, hogy Magyarországon az ügyészségi szervezet nem alkalmas 
arra, hogy a kormányzati érintettségű korrupciós ügyeket kivizsgálja, akkor ki vállalja 
az erkölcsi, politikai és főleg büntetőjogi felelősséget ezért az országot ért sok 
milliárdos kárért.  

Végül a negyedik kérdésem az, hogy legfőbb ügyész úr nem gondolja-e azt, 
hogy az, hogy ön rendszeresen együtt mutatkozik miniszterelnök úrral különböző 
sporteseményeken, ez aláássa az ügyészség függetlenségébe vetett, egyébként sem 
létező bizalmat. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Kérdezem, ki kíván még kérdéseket feltenni. (Nincs ilyen jelzés.) 

Jelentkezőt nem látok. 
Legfőbb ügyész úr, megadom önnek a szót, hogy válaszoljon a feltett 

kérdésekre, nyilván a 2017. évi beszámoló kapcsán; nyilván adott, folyamatban lévő 
ügyben nem adhat tájékoztatást; a személyeskedő kérdésekre pedig nem kell választ 
adnia. Tessék parancsolni! 

Dr. Polt Péter válaszai 

DR. POLT PÉTER legfőbb ügyész: Köszönöm szépen, elnök úr. Természetesen 
mindazt, amit ön is mondott, jogszabály is előírja, ettől függetlenül igyekszem 
teljeskörűen válaszolni. 

Az első kérdést Varga László képviselő úr tette fel - aki már nincs itt -, két 
konkrét ügyet érintett, az egyik az Elios-ügy, a másik Mengyi Roland ügye. Ezek közül 
kifejezetten a 2017. év vonatkozásában Mengyi Roland ügye értékelhető. 2017-ben az 
ügyészség vádat emelt vele szemben, a bírósági eljárás folyamatban van. Az, hogy 
mikor fog befejeződni, nyilvánvalóan az eljáró bíróságtól függ. Az ügyészség a 
vádemelés során benyújtott vádiratban leírtakat továbbra is fenntartja.  

A másik ügyre más vonatkozásban a későbbiek során ki fogok térni, mert az 
viszont abban a vonatkozásban kapcsolható 2017-hez. 

Bajkai képviselő úr két kérdést tett fel. Az egyik az OLAF-kapcsolatok 2017-
ben. Azt tudom mondani, hogy 2017-ben is folytatódott az a rendkívül szoros és jó 
együttműködés, amely korábban is jellemezte már az ügyészség és az OLAF 
kapcsolatát. 2017-ben az OLAF összesen hat ajánlást tett, hat olyan jelentést küldött a 
magyar ügyészségnek, amelyben igazságügyi ajánlás volt, és amelyben kérte eljárás 
megindítását. Ezek közül kettőben az ügyészség elrendelte a nyomozást. Három 
esetben a záró jelentést a már folyamatban lévő nyomozás irataihoz csatolta; ez kicsit 
válasz is arra, amit Szabó Timea képviselő asszony konkrét ügyben mondott. 
Általánosságban ez a válaszom rá: nem szoktuk megvárni az OLAF-ot, hogy ha 
vannak az adataink, akkor megindítjuk a nyomozást, s majd a konkrét ügyre is rá 
fogok térni. Tehát három ügyben csatoltuk a már folyamatban lévő nyomozáshoz. Egy 
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ügyben pedig, amelyben volt már nyomozás, viszont meg lett szüntetve, az ügyészség 
újra elrendelte a nyomozást. Ha összeadjuk, akkor kijön a hat darab ügy. 

Még annyit az OLAF-fal való 2017-es kapcsolatról, hogy ebben az évben volt 
személyes találkozóm Giovanni Kessler úrral, az OLAF akkori főigazgatójával, aki 
rendkívüli elégedettségét fejezte ki az OLAF és a magyar ügyészség 
együttműködésével kapcsolatban. Erről közös nyilatkozatot adtunk ki; utána lehet 
keresni esetleg, aki nem hiszi ezt el, vagy esetleg meg lehet keresni Giovanni Kessler 
urat ezzel összefüggésben. 

A második kérdés, amit Bajkai úr feltett, egy általános jellegű kérdés is: a 
korrupciós bűncselekmények, azok nyomozása és jellegzetessége. Egy tekintetben 
kitértem rá a szóbeli kiegészítés kapcsán, amikor azt mondtam, hogy itt van egy 
emelkedés, és ketté kell választanunk a hivatali és a gazdasági vesztegetés 
tekintetében: a hivatali vesztegetések száma nőtt, a gazdasági vesztegetéseké 
csökkent.  

Én azt gondolom, hogy a korrupciós bűncselekmények nyomozása rendkívül 
nagy feladat elé állítja a különböző hatóságokat, hiszen itt a vesztegető és vesztegetett 
egyaránt abban érdekelt, hogy ez az ügylet titokban maradjon. És nem is véletlen, 
hogy a hivatali szegmensben nő a felderített ügyek száma. Említettem a 
megbízhatósági vizsgálatokat: ez pontosan egy olyan eszköz, amely alkalmat ad arra, 
hogy az egyébként korrupt, de másként le nem leplezhető állami tisztviselőket ilyen 
módon korrupcióval meggyanúsíthassuk, majd megvádolhassuk és elítéltethessük. 
Tehát egyrészt teljes mértékben ki kell használni ezeket az új törvényi lehetőségeket, 
másrészt pedig óriási jelentősége van a felderítésnek, a titkosszolgálati eszközök 
alkalmazásának ezen a területen. Ezt igyekszünk minden módon elősegíteni.  

Szeretném mondani, említettem azt is, hogy készültünk már 2017-ben 2018-ra: 
2018-tól az új büntetőeljárási törvény a hivatali korrupció nyomozását kizárólagosan 
az ügyészi szervekre bízza. Ez a felkészülés megítélésem szerint jól sikerült, és július 
1-jével a Központi Nyomozó Főügyészség különböző egységei készen álltak arra, hogy 
ezt a feladatot a továbbiakban ellássák. Én úgy gondolom, hogy sikerrel fogják ellátni.  

S még egy dologra szeretnék kitérni, erre azért is, mert erről van egy téves 
felfogás, amit nagyon nehezen tudunk a médiumokban helyre tenni, hogy a 
korrupcióval kapcsolatos feljelentéseket, jelzéseket hogyan kezeljük. Azt lehet látni 
ugyanis, hogy 2007-től már folyamatosan nő az elrendelt nyomozások száma, és 
csökken az elutasítás, illetve a megszüntetés. 2007-ben még a feljelentések 11,9 
százalékában utasították el a feljelentést, s 38,8 százalékban szüntették meg a 
nyomozást. Ezek az arányok 2016-17-re visszaestek 7,6 százalékra - tehát a 11,9 
visszaesett 7,6 százalékra -, a 38,8 pedig 25,7 százalékra. S még egy fontos arány ezzel 
kapcsolatban, hogy az elmúlt tíz év átlagában az összbűnözés tekintetében a 
vádemelések aránya 32,7 százalék, míg korrupciós cselekményeknél ugyanez az arány 
58,1 százalék. Tehát én azt gondolom - és ez is egy emelkedő tendenciának a 
következménye -, hogy bár nagyon sok még a tennivaló, de jó úton járunk. S majd 
még a korrupcióval kapcsolatos néhány tévhitre a későbbiek során Szabó Timea 
képviselő asszony kérdésével összefüggésben ki fogok térni - aki mindjárt most sorra 
is következik, úgyhogy akkor ezt itt most meg is teszem. 

Amiről itt most beszéltem, az a bűnözés területe, bűncselekmények kezelése, 
nyomozó hatósági, ügyészségi eljárások. Amiről képviselő asszony beszélt, az más. Ő 
beszélt a korrupciós indexről. Nem tudom, tudja-e, hogyan készülnek ezek a 
felmérések; bár tőlem ez a terület távol áll, de mégis, mivel a bűncselekményi résszel 
foglalkozom, foglalkozik az ügyészség, ezért valamennyi tudomással bírok róla. Ez egy 
korrupciós érzületi felmérés, nem pedig a korrupció bűncselekményére vonatkozó 
felmérés. Magyarul, ez úgy készül, hogy különböző, a gazdasági és társadalmi élet 
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szereplőit kérdezik meg arról, hogy milyen a korrupciós érzületük, és ezt hogyan 
hasonlítják össze a korábbiakkal. Ez a legfontosabb mértékszám, ami ebből a 
vizsgálatból, legalábbis az általam tudott vizsgálatokból kitűnik. Tehát nem a 
tényleges vagy akár a rejtve maradt korrupciós bűncselekmények számához, 
arányához, az általuk okozott kárhoz vagy azok értékéhez viszonyítanak, hanem ehhez 
a korrupciós érzülethez elsősorban. Természetesen ennek is rendkívül nagy a 
jelentősége.  

A következő probléma a korrupció definíciója. Ha a korrupció definícióját 
nézzük - és ebbe már beletartozik a büntetőjogi megítélés is -, akkor például azt lehet 
mondani, hogy az orvosi hálapénz egyértelműen a korrupció területére tartozó 
juttatás, és minden ilyen hálapénz - bizonyos kivételektől eltekintve, amit a törvény 
ad - ebbe a körbe tartozik. Ez azonban önmagában vitatható, és mind a Kúria, mind 
pedig az ügyészség gyakorlatában megfigyelhető, hogy ez a kérdés legalábbis 
ellentétesen megítélhető.  

A harmadik - és ezt is érintettem a korábbiakban -, hogy a korrupciós 
bűncselekmények egy zárt csoportot alkotnak minden országban, így Magyarországon 
is. Magyarország 9 korrupciós bűncselekményt ismer a büntető törvénykönyvében. 
Azonban a közérzület és a média, sőt bizonyos jogászi megítélés szerint is nem csupán 
ezek a bűncselekmények tartoznak ebbe a körbe, hanem más, alapvetően gazdasági és 
vagyon elleni bűncselekmények, mint amilyen a hűtlen kezelés, mint amilyen a 
költségvetési csalás vagy a gazdasági csalás. Sőt, beletartoznak olyan cselekmények is, 
amelyek hivatali jellegűek, de nem korrupciósok, mint például a hivatali visszaélés. 
Ezen túlmenően pedig nem bűncselekményi szegmensek is idetartoznak, mint 
például a versenyjog, itt a legfontosabb a kartell vagy az összeférhetetlenség, ami 
számos gazdasági jogszabályban szabályozva van. Ha ezek a szabályok meg vannak 
sértve, akkor a laikus közvélemény korrupciót tételez fel a megsértésük kapcsán, 
pedig ez nem így van. Ezek valóban fontos, a gazdasági, társadalmi életben fontos 
események, de nem büntetőjogi események, nem a nyomozó hatóságokra és nem az 
ügyészségre vagy a büntetőbíróságokra tartoznak. Más állami szervekre tartozhatnak, 
de nem ránk.  

Egyébként itt van az OLAF-fal kapcsolatos általános tévedés is: az OLAF 
adminisztratív szempontból vizsgálja ezeket a cselekményeket, nem pedig büntetőjogi 
szempontból. Nem véletlen, hogy amikor igazságügyi ajánlást tesz, akkor nem azt 
mondja, hogy ő lenyomozott egy ügyet és büntetőjogilag ezt és ezt találta, hanem 
lenyomozott egy ügyet és megtalált az ő vélekedése szerint olyan tényeket, részleteket, 
amelyek bűncselekmény elkövetésére utalhatnak, és ennek megfelelően a hazai 
hatóság kell hogy ezt lenyomozza. Hozzáteszem, hogy ha figyelemmel kíséri az 
eseményeket - és aki korrupcióval ennyit foglalkozik, talán illene ezt megtennie -, 
akkor láthatná, amit mi mindig hangsúlyozunk, hogy ha európai összehasonlítást 
végzünk, akkor azt fogjuk látni, hogy az OLAF ajánlásait Magyarország, a magyar 
ügyészség több mint 50 százalékkal vagy 50 százalék körüli eredménnyel fejezi be 
vádemeléssel. Ez az európai átlag fölött van, ami olyan 42-44 százalék között van, és 
vannak olyan országok, amelyek jogállamiságát, igazságszolgáltatását senki meg nem 
kérdőjelezi, amelyek nulla százalékon állnak az Európai Unióban. Azt gondolom, hogy 
ehhez képest mi egészen jók vagyunk.  

Ennyit szerettem volna mondani a korrupcióról. Elnézést, hogy kicsit hosszabb 
voltam, de jó lenne ezt a dolgot egyszer rendbe tenni. (Dr. Bajkai István kimegy a 
teremből.)  

Ami a konkrét ügyeket illeti, nem tudom beazonosítani a fegyverkereskedéses 
ügyet. Több ilyen ügyünk is volt; volt, amiben volt eljárás, volt, amiben feljelentés 
volt, volt, amiben nemzetközi együttműködés, méghozzá nagyon sikeres nemzetközi 
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együttműködés volt. Ha majd képviselő asszony konkrétan megjelöli, akkor utána 
tudunk nézni. 

Ami Hernádi Zsolt ügyét illeti, az teljesen rendezett. Én azt gondolom, ez a 
sajtóban is megjelent, egyértelműen és világosan: az Európai Bíróság határozatát 
követően az újabb európai letartóztatási parancsot a magyar bíróság 2018 
szeptemberében megvizsgálta, és törvényes, jogszabályi indokok alapján elutasította, 
ismételten. Tehát itt állunk. Ez az elutasítás nem arra az okra alapozott már, mint ami 
a korábbi elutasítás volt, hanem újabb törvényes okokat tartalmazott, és ezzel eleget 
is tett egyébként az Európai Bíróság kívánalmának, tehát megfelelően járt el az én 
megítélésem szerint is. 

Ami pedig a négyesmetró-, illetve az Alstom-ügyet illeti, ez az ügy folyamatban 
van. Hozzáteszem, hogy ez már nagyon régen folyamatban volt, nem az OLAF 
vizsgálatára, és valóban hosszú ideig tart, nagyon bonyolult ügy. Hozzáteszem, 
ugyanilyen hosszú ideje tart vagy még egy kicsit hosszabb ideje Nagy-Britanniában az 
ügy aktív szálának a nyomozása és az abban lefolytatott eljárás; éppen most 
novemberben az eljárás döntő szakaszába érkezett. Ennek Magyarországon a 
közvetítői és a passzív szál nyomozása van folyamatban, és bizton mondhatom, hogy 
ebből a nyomozásból vádemelés lesz. Tehát ezt, azt hiszem, kockázat nélkül 
megtehetem, és anélkül, hogy prejudikálnék. 

Staudt Gábor úr. A beszámoló elkészítésének van egy nagyon nagy feltétele, ez 
pedig a statisztikai adatok rendelkezésre állása. Ezek a statisztikai adatok ténylegesen 
megvannak a tárgyév végén, de a feldolgozásuk, nemcsak az ügyészség tekintetében, 
hanem az ügyészségen kívüli szervezetek tekintetében is a következő évben kezdődik 
meg és folytatódik. Addig nyilvánvalóan mi sem tudjuk elkészíteni a beszámolót, 
amíg ezek a statisztikai adatok teljes mértékben rendelkezésre nem állnak. Abban a 
pillanatban, amikor ezek megvannak, készülhet el a beszámoló szöveges része. Ezért 
készült el nyáron egyébként a beszámoló. Természetesen abban önnek igaza van, 
hogy minél előbb, annál jobb; erre törekedni fogunk. De ez egy olyan lehetséges 
akadály, amire nincs minden tekintetben ráhatásunk. Amire ráhatásunk van, azt 
megtesszük a gyorsítás érdekében.  

A fellebbezések. Én azt gondolom, hogy ha az ügyészi szervezet befolyásolni 
akarja az ítélkezési tevékenységet, akkor annak az egyik legfontosabb törvényes 
eszköze - van jó néhány más is - a fellebbezés. Természetesen az nem jó, ha az ügyek 
elhúzódnak. Az egy nagyon optimális dolog, ha első fokon jogerőre futnak ki az ügyek; 
az még optimálisabb, ha ez tárgyaláson kívül történik vagy bíróság elé állítással, 
ebben vannak komoly sikereink. Ami meg a tárgyalásos fellebbezéseket illeti, ezeknek 
a döntő többsége a súlyosításra irányul. Itt még az 51 százalékos sikert sem érjük el, 
ez csak 26 egész valahány százalék, de én úgy gondolom, hogy ezt folyamatosan meg 
kell tennünk, mert évek óta képviselt véleményünk szerint enyhe az ítélkezés ma 
Magyarországon, és bizonyos bűncselekmények, bűncselekmény-kategóriák 
tekintetében ezen változtatni kellene. Erre ez az egyetlen eszközünk, ezzel továbbra is 
élni kívánunk. 

A közlekedési bűncselekmények valóban sajnálatosak, ezek számának 
növekedését nyilván meg kell állítani. Azzal én egyetértek, hogy az a 
törvénymódosítás, amely kötelezővé tette az ittas járművezetés esetében a 
járművezetéstől eltiltást, jó volt, helyes volt. Az én legjobb tudomásom szerint azzal a 
kivétellel nem nagyon élnek vagy nem nagyon tudnak élni a bíróságok, amelyek 
lehetővé teszik ilyen esetekben a jogosítvány megőrzését, de annak utána fogunk 
nézni, amit ön mondott, hogy mégis jóval kevesebb ez a szám, mint aminek lennie 
kellene. Ezt nem tudom, de lehetséges, hogy így van.  
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A kábítószer-bűncselekményeknél folyamatosan követi a jogalkotás - éppen 
ezért kellett jogszabály, a Btk.-beli tényállás - a dizájnerdrogok újabb és újabb 
változatának a felbukkanását, de akkor is van egy késlekedés, ezt látni kell. Azok a 
statisztikai számok, amelyeket én mondok, már azok, amikor valamilyen ilyen drog 
kábítószernek minősül jogszabály alapján. Ugye, itt még bele kell vennünk a 
pszichoaktív anyagokat is ebbe a körbe. Tehát azt tudom mondani, hogy mindig van 
egy olyan szegmens, ami a későbbiekben kábítószernek, pszichoaktív anyagnak 
minősül, de még a hatályos jogszabály alapján nem üldözhető. Szűkíteni kell ezt a rést 
megítélésem szerint, nem olyan nagy ez a rés; új technikák jönnek. És nyilvánvalóan 
van egy olyan szegmens is, ami a felderítés hiányossága miatt nem kerül a hatóságok 
elé, itt pedig törekedni kell a minél teljesebb felderítésre, azzal együtt, hogy akikre 
nekünk koncentrálnunk kell, azok elsősorban a kábítószer-előállítók, illetve a 
kábítószercsempészek. Ez a mi törekvésünk. Egyébként a kormánynak létezik egy 
drogstratégiája, az ügyészség itt csak jogalkalmazó, tehát magát a problémát nyilván 
önmagában nem tudja megoldani, nem is a feladata. 

Az uniós ügyészséghez való csatlakozás nem ügyészségen múló döntés. Az én 
legjobb tudomásom szerint, illetve olvastam többek között az erről szóló 
dokumentumokat a magyar parlamentben, két olyan ok van, ami miatt Magyarország 
nem csatlakozott. Az egyik alkotmányos ok: az Alaptörvényt az uniós ügyészség 
szabályozása sértené. A másik pedig szubszidiaritásos ok, tehát az a helyet, amire 
egyébként a tagállamok egy jelentős része sárgalapos figyelmeztetést adott korábban 
a Bizottságnak, hogy nemzeti keretek között legalább olyan hatékonyan üldözhető az 
Unió pénzügyi érdekeinek sérelmével kapcsolatos bűncselekmény, mint ilyen módon. 
Az, hogy mennyire lesz sikeres az uniós ügyészség, a jövő titka. Egyébként erről van 
személyes véleményem, de nem legfőbb ügyészként, hanem tudományos kutatóként 
és egyetemi tanárként. Erről írtam egy tanulmányt, szívesen elküldöm majd képviselő 
úrnak. Legfőbb ügyészként erre nézve így véleményem nem lehet.  

Arató képviselő úr egypár konkrét ügyet sorolt fel; ezek nem igazán illenek a 
2017-es beszámoló keretébe. Azt tudom mondani, hogy az ön által felsorolt ügyek 
mindegyikében van eljárás. Az Elios-ügyre kitérve, az előbb már említettem, akkor 
most konkrétan is megemlítem: nem az OLAF volt az, aminek a hatására a nyomozás 
megindult, már jóval korábban voltak ebben az ügyben nyomozások, amelyeket nem 
az OLAF kezdeményezett. Az OLAF kezdeményezésére a korábbi nyomozások újra 
lettek indítva. Ez egyébként megjelent a sajtóban is, ha valaki érdeklődött ez után, 
elolvashatta többszörösen is.  

Egyebek iránt az ügyészség politikamentesen, objektíven és a jogszabályoknak 
megfelelően végzi a tevékenységét. Ha ön ezzel szemben tud bármilyen érvet vagy 
bizonyítékot felsorakoztatni, kérem, azt tegye meg. 

Az együttműködés az uniós szervezetekkel - bár ön lekicsinyelte a Eurojustot, 
amivel nekünk elsősorban együtt kell működnünk, hiszen ez az Unió ügyészi 
szervezete - kiváló, nagyon kiváló. Magyarország az élvonalban van ebben az 
együttműködésben minden tekintetben. Külön megemlítettem a közös 
nyomozócsoportokat, de ez igaz valamennyi ügyészi és nem ügyészi uniós 
intézményre, tehát igaz a Eurojustra, igaz az OLAF-ra, igaz a Europolra, és lehetne a 
továbbiakat sorolni. Én azt gondolom, ezek tények, és nem képezhetik vita tárgyát. 

Személyes kérdéseket pedig én sem óhajtok itt érinteni. 
Összességében azt gondolom, meggyőződésem, hogy a magyar ügyészi 

szervezet 2017-ben is törvényesen és eredményesen dolgozott. Köszönöm szépen, 
elnök úr.  
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ELNÖK: Köszönjük szépen legfőbb ügyész úrnak a kérdésekre adott válaszát. 
Most megnyitom a vélemények körét. Kérdezem, ki kíván hozzászólni a még 
rendelkezésre álló idejében. Arató Gergely képviselőtársunké a szó, tessék 
parancsolni! 

Vélemények 

ARATÓ GERGELY (DK): Köszönöm szépen. Sajnálatos módon legfőbb ügyész 
úr válaszai nem oszlatták el a kételyeimet, tekintettel arra, hogy nem adott választ 
arra, hogy ezekben a konkrét ügyekben miért nem haladt előre a nyomozás 2017-ben; 
ez bizony 2017-re vonatkozik.  

Az pedig, amit Elios-ügyben válaszolt, rendkívül árulkodó, hiszen azt mondja, 
hogy az OLAF-jelentés nyomán újra kellett nyitni ezeket a vizsgálatokat. Tehát a 
Legfőbb Ügyészség ezt korábban lezárta, és függetlenül attól, hogy 2017-ben milyen 
hírek, információk jelentek meg, nem tartotta indokoltnak, hogy ezzel az üggyel 
foglalkozzon az ügyészség. 

Másodsorban azt is el kell mondanom, rendkívül árulkodó az, hogy legfőbb 
ügyész úr személyes kérdésnek vette azokat a kérdéseket, amelyek arra vonatkoztak, 
hogy milyen büntetőjogi következménye van annak, ha az ügyészség kormányzati 
nyomásra eltitkol vagy nem kellő gondossággal jár el ügyekben. Az érdekes, hogyha 
ezt ön személyes kérdésnek tekinti. Mint ahogy azt is személyes kérdésnek tekinti, 
hogy ki felel azért, ha az ügyészség tevékenysége miatt vagy éppen annak hiánya miatt 
jelentős anyagi kár éri az országot. Azt gondolom, árulkodó ez a fajta gondolat; 
legfőbb ügyész úr ezek szerint azt gondolja, hogy személyesen érintik ezek a vádak 
vagy ezek a feltételezések. Ezt szomorúan hallom, bár nem lep meg. 

Végül összességében azt kell mondanom, hogy természetesen nem állítom azt, 
hogy az ügyészségi szervezet munkatársainak döntő többsége ne végezné 
tisztességesen és lelkiismeretesen a munkáját. Nyilván az ott dolgozók döntő része is 
a feladatának és esküjének megfelelően jár el. Viszont határozott meggyőződésem, 
hogy az ügyészség vezetője és vezetése nem látja el azt a feladatot, amelyet kapott, 
amelyet el kellene látnia. Számos olyan ügy bizonyítja ezt, ahol az ügyészség politikai 
függetlensége nem látszik bizonyítottnak. És lehet azt mondani, mint ahogy legfőbb 
ügyész úr mondta, hogy ilyenkor a sajtó, amely nem kellően szakszerű, meg a 
közvélemény, amely érzi a korrupciót, az a hibás, és egyébként a valós számok azok, 
amelyeket önök mondanak, de én ebben az ügyben az ország döntő részének és 
egyébként az ön által említett OLAF-vezetőnek a véleményét osztom, mely szerint 
számos tennivaló van a korrupció területén. És nagyon világosan látszik, hogy 
ezeknek az ügyeknek a jó része az ügyészség szíves közreműködése okán áll meg. Így 
aztán a beszámolót nem fogom tudni elfogadni. Köszönöm szépen, elnök úr. 

 
ELNÖK: Staudt Gábor alelnök úré a véleménynyilvánítás joga. Tessék 

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

úr. Én azzal kezdeném, továbbra is fenntartom, hogy ezek a beszámolók, amelyek 
elénk kerülnek, az rendben van, hogy megtárgyaljuk, de ettől el lehet térni, és az egész 
tevékenységéről az OBH-nak, a Kúriának vagy az ügyészségnek ugyanúgy az 
Alaptörvény alapján kérdéseket lehet feltenni, lévén, hogy az Alaptörvény úgy szól, 
hogy évente beszámolnak ezek a tisztségviselők a tevékenységükről. Az „évente” szó a 
rendszerességre vonatkozik, a „beszámolást” nem kell magyaráznom, a 
„tevékenységük” pedig, amit ők addig a napig tettek. Ezt fontosnak tartom 
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hangsúlyozni, de tovább is lépnék a konkrétumokra az idő szűke miatt. (Demeter 
Márta visszatér a terembe. - Arató Gergely kimegy a teremből.)  

Én azt látom, legfőbb ügyész úr, hogy sokszor, mivel felmerült a parlamenti 
vitákban is, hogy önök a Legfőbb Ügyészség szintjéről nem szólnak le, nem 
avatkoznak be ügyészségi eljárásokba, rendőrségi eljárásokba. Ez sok esetben 
valószínűleg így van, viszont a rendszeren belül - nem tudom, ezt tudják-e - van egy 
olyan elképesztő, nemcsak az ügyészségen, hanem a nyomozó hatóságokon belül is 
egy olyan megfelelési kényszer, amely alapján ott tartunk, hogy a nyomozók és az 
ügyészek megpróbálják kitalálni, hogy az ügyészi vezetőknek vagy akár a politikának 
vagy akár a kormányzó pártoknak milyen döntés állna érdekében, és nyilvánvalóan 
ettől azt várják, hogy a saját pozíciójuk is megmarad, illetve az előmenetelük is 
biztosítva van. Ha ezt önök nem érzékelik - tegyük fel ezt -, akkor az is probléma, 
mert hozzám konkrétan ilyen információk eljutottak. Tehát ez nem azt jelenti, amikor 
politikától befolyásolt nyomozó hatóságokról beszélünk, hogy önök minden esetben 
oda kell hogy szóljanak, félreértés elkerülése végett, hanem már a megfelelési 
kényszer sajnos a rendszer, a bűnüldözési rendszer minden szintjén fennáll. 

Aztán volt itt szó az EU-s ügyészségről. Ezzel kapcsolatban az, hogy 
alaptörvénysértő lenne: igen, jelen pillanatban az Alaptörvény nem engedi meg, de 
hát az Alaptörvényt elég könnyű módosítani - egy ilyen irányú módosításhoz 
egyébként az ellenzék is jó szívvel hozzájárulna -, láthattuk, hogy ennél sokkal 
pitiánerebb, sokkal kisebb, sokkal jelentéktelenebb ügyekben is a Fidesz-KDNP tudta 
módosítani az Alaptörvényt. Azt gondolom, ez nem lehetne akadálya.  

A szubszidiaritás elve egy olyan kérdés, ami egyébként valóban fontos, de arra 
szeretnék emlékeztetni, hogy amikor 2013-ban az EU-s ügyészség témája először 
felmerült, akkor még, abban a formában a Jobbik nem támogatta, lévén, hogy egy 
tanácsi rendeletként vezették volna be, úgy, hogy az európai uniós alapító 
szerződésekben ennek nem lett volna meg a háttere. És ilyen formában nyilvánvalóan 
mi sem támogattuk, hogy egy olyan eljárásban, amit nem tartottunk az EU alapító 
okiratainak megfelelőnek, létrejöjjön egy rendszer. Ez most annyiban változott, hogy 
megerősített együttműködésként minden ország dönthet úgy, hogy csatlakozik ehhez 
az EU-s pénzek védelme érdekében, és nem másban. Ennélfogva én azt gondolom, 
hogy igenis, Magyarország saját szabad elhatározásából dönthetne úgy és kellene is 
úgy döntenie, hogy csatlakozik ehhez a rendszerhez.  

Legfőbb ügyész úr felajánlásával pedig élnék; ha ezt a tanulmányt elküldi, 
nagyon szívesen átolvasom. (Dr. Polt Péter bólint.) Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Mielőtt megadnám a szót Szabó Timeának, alelnök úrra 

reagálva: legfőbb ügyész úr mondta, hogy ez a kormány hatásköre, nem a Legfőbb 
Ügyészség hatásköre ebben dönteni. Illetve ez nemcsak szubszidiaritás kérdése, 
ahogy alelnök úr mondta, hanem szuverenitás kérdése is, hogy Magyarország 
lemond-e a vád joghatóságának egy részéről egy uniós intézmény részére; ez itt a 
kérdés. 

Szabó Timeáé pedig a véleménynyilvánítás joga (Jelzésre:), s ahogy mondták 
kollégáim, 15 másodpercben. Tessék parancsolni! 

 
SZABÓ TIMEA (Párbeszéd): (A mikrofon bekapcsolása nélkül:) A többiek sem 

15 másodpercben reagáltak! Bocsánat! 15 másodpercben nem lehet reagálni, ez 
azért…! 

 
ELNÖK: Tisztelt Képviselő Asszony! Azért, mert ön nem volt itt a bizottsági 

ülés elején az ügyrendi kérdések megvitatásakor, azt ne terhelje a bizottság 
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problémájaként! Ha itt lett volna a bizottsági ülésen végig, akkor pontosan tudná, 
hogy önt miért illeti meg 15 másodperc. Szeretne fölszólalni? 

 
SZABÓ TIMEA (Párbeszéd): (Hangosítás nélkül:) Szeretnék, de 15 

másodpercben nem lehet! 
 
ELNÖK: Akkor tessék parancsolni! 15 másodpercben öné a szó. Kezdjük! 
 
SZABÓ TIMEA (Párbeszéd): Legfőbb ügyész úr feltett egy kérdést, azt mondta, 

hogy sajnos nem tudja beazonosítani a Pilis vadászboltos történetet a 
fegyvereladással kapcsolatban. Hadd segítsek neki egy kicsit! Ugye, ez az az ügy, 
amelyben a TEK is rajtaütésszerűen hajtott végre egy akciót a DEA-val, azaz az USA 
drog elleni hivatalával közösen… 

 
ELNÖK: Lejárt az idő, köszönjük szépen. 
 
SZABÓ TIMEA (Párbeszéd): …a Perseus fedőnevű akcióban. Elképesztő, hogy 

legfőbb ügyész úr… 
 
ELNÖK: Képviselő asszony, lejárt a hozzászólási ideje! 
 
SZABÓ TIMEA (Párbeszéd): …nem tudja beazonosítani az ügyet. 
 
ELNÖK: Képviselő asszony! 
 
SZABÓ TIMEA (Párbeszéd): Egyébként hosszasan tudnám sorolni, hogy… 
 
ELNÖK: (A bizottság munkatársához:) Kérem, kapcsolják ki a mikrofont! 

Köszönöm. (A bizottság munkatársa elindul a képviselő felé.) 
 
SZABÓ TIMEA (Párbeszéd): …melyik konkrét ügyről szerettem volna kérdezni.  
 
ELNÖK: Képviselő asszony, harmadszor hívom fel a figyelmét… 
 
SZABÓ TIMEA (Párbeszéd): Legyen szíves legfőbb ügyész úr válaszolni erre, 

hogy mi történt ebben az ügyben. 
 
ELNÖK: …hogy lejárt az ideje. (Az elnök a hangosító berendezés 

hangjelzésével többször is figyelmezteti a képviselőt.) 
 
SZABÓ TIMEA (Párbeszéd): Ugye, önök az amerikaiak helyett oroszoknak 

adták ki ezt a két bűnözőt.  
Ne haragudjon, hát egy vicc ez a meghallgatás ebben az esetben! Ráadásul azt 

mondja a főügyész úr, hogy a gazdasági bűncselekmények… 
 
ELNÖK: Képviselő asszony, negyedszer hívom fel… 
 
SZABÓ TIMEA (Párbeszéd): …között csak a hálapénz a korrupció… 
 
ELNÖK: …a figyelmét arra, hogy nincs jogosultsága… 
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SZABÓ TIMEA (Párbeszéd): De hát ne haragudjanak, ez a meghallgatás egy 
vicc! Hát nem lehet 15 másodpercben ekkora nagy… 

 
ELNÖK: Képviselő asszony, lejárt a rendelkezésre álló ideje! 
 
SZABÓ TIMEA (Párbeszéd): …butaságokra reagálni! A legfőbb ügyész úr nem 

tudja a korrupció definícióját!  
 
ELNÖK: Képviselő asszony! Ön azt mondhat, amit akar… 
 
SZABÓ TIMEA (Párbeszéd): Azt mondja, hogy a korrupció az a hálapénz… 
 
ELNÖK: …de nem itt, mert lejárt az ideje! Köszönöm. 
 
SZABÓ TIMEA (Párbeszéd): De máshol nem tudunk erre reagálni, ne 

haragudjon! 
 
ELNÖK: A következő… 
 
SZABÓ TIMEA (Párbeszéd): …hát ez egy… 
 
ELNÖK: …Demeter Márta képviselő asszony jelezte, hogy szeretne szólni. 

Ugye, most már a második fordulóban vagyunk, nem a kérdésfeltevéseknél, hanem a 
vélemény megformálásánál. Kérdezem képviselő asszonyt, hogy vélemény 
megformálása tekintetében szeretne-e hozzászólni. (Jelzésre:) Igen, akkor ezt meg 
kell szavaznunk, ugyanis a vonatkozó rendelkezések alapján a bizottságunkban 
tagsággal nem rendelkező LMP- vagy Párbeszéd-frakció vezetője tud felszólalni. Ön 
nem frakcióvezető. Ezért kérdezem a tisztelt bizottságot, hozzájárul-e, hogy Demeter 
Márta a véleménynyilvánítását megtegye. Aki ezzel egyetért? (Szavazás.) 
Egyhangúlag hozzájárultunk. Tessék parancsolni! Öné a szó. 

 
DEMETER MÁRTA (LMP): Köszönöm, elnök úr. Ez egy kibővített 

véleménynyilvánítás, merthogy azért kellett elszaladnom, mert a Nemzetbiztonsági 
bizottságban az én törvényjavaslatomról volt szavazás, és előterjesztőként részt kellett 
vennem. Ugye, ma kilenc bizottság ülésezik párhuzamosan, ami egészen abszurd 
kormányzati obstrukciója a parlamenti munkának.  

Legfőbb ügyész úrnak én azt a kérdést tettem volna fel, hogy a letelepedési 
kötvények ügyében miért nem indított hivatalból eljárást, és ez ügyben lettem volna 
kíváncsi a véleményére, hiszen a Gazdasági bizottság, lényegében mondhatjuk, hogy 
hatóságként járt el, hiszen önmaga választotta ki azokat az offshore cégeket, 
amelyekkel szerződött. Sőt, nem is minden esetben a Gazdasági bizottság, hanem 
többször annak az elnökei teljesen önkényesen tették ezt meg. Ilyenformán 
hatóságként jártak el, tehát az ott nevezett személyek, függetlenül attól, hogy 
országgyűlési képviselők, jogilag igenis számonkérhetőek, és ön hivatalból indíthatott 
volna ellenük eljárást. Mint ahogy amiatt is, hogy a magyar államot 30 milliárdos 
veszteség érte a kamatkülönbözet miatt, ami egy hatalmas veszteség, és 
mindenképpen bűncselekmény gyanúját veti föl. Emellett pedig rendkívül súlyos 
pénzmosási konstrukcióról beszélünk, hiszen a letelepedési kötvényeket megvásárló 
ügyfelek az offshore cégeknek fizettek beazonosíthatatlan formában, és az is 
beazonosíthatatlan, hogy mégis miből származott az a pénz, amiből a 300 ezer 
eurókat befizették az offshore cégeknek. Ezek a cégek egy jelentősen alacsonyabb 
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összeget adtak már tovább a magyar államnak, és most, öt év után egyébként a 2018. 
év az első olyan év, amikor a magyar állam visszafizeti ezeket a pénzeket az ügyfelek 
felé. Egyébként ez már csak hab a tortán, hogy az offshore cégeken keresztül teszik 
meg megint csak ezeket a visszafizetéseket, úgyhogy kérdés, hogy ők megint mekkora 
hasznot fognak lefölözni. Viszont ilyenformán a magyar állam aktív szereplőjévé 
válhatott egy nagyon-nagyon súlyos pénzmosási konstrukciónak. Ráadásul a törvény 
úgy került beterjesztésre, hogy volt olyan offshore cég, amelyet mindössze pár nappal 
az előtt alapítottak, hogy a törvény hatályba lépett volna, ilyenformán a hivatali 
visszaélésnek a gyanúja és az információval való sáfárkodás is nagyon intenzíven 
fölmerül, egyébként olyan offshore cégek esetében, ahol nagyon sokszor Rogán 
Antalnak és Habony Árpádnak a neve merül föl az oknyomozó újságírók 
tevékenységének a nyomán. (Arató Gergely visszatér a terembe.) Tehát ilyenformán 
az teljesen egyértelmű, hogy ez egyrészt pénzmosási konstrukcióként, másrészt 
nagyon súlyos bűncselekményeket felvető konstrukcióként működött úgy, hogy 
lényegében a parlamenti bizottság tagjai tevékenyen közreműködtek ebben. Az én 
véleményem szerint önnek mindenféleképpen hivatalból indítania kellett volna 
eljárásokat ezekben az ügyekben. 

A kérdésem meg, amennyiben van rá lehetőség vagy bármi esély arra, hogy 
megválaszolja - de esetleg írásban is el fogom küldeni, és akkor várni fogom a válaszát 
(Dr. Polt Péter bólint.) -, hogy ön miért nem indított hivatalból eljárást ezekben az 
ügyekben sem. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Kérdezem, a vélemények körében kíván-e még valaki véleményt 

megfogalmazni. (Nincs ilyen jelzés.) Jelentkezőt nem látok, a véleménykört lezárom. 
Kérdezem legfőbb ügyész urat, kíván-e a véleménykörben elhangzottakra 

reagálni bármit is.  
 
DR. POLT PÉTER legfőbb ügyész: Köszönöm szépen, nem, elnök úr. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen, legfőbb ügyész úr. A vitát lezárom, 

határozathozatal következik. 

Határozathozatal a beszámoló elfogadásáról 

Kérdezem képviselőtársaimat, támogatják-e az ügyészség 2017. évi 
tevékenységéről szóló beszámoló elfogadását. Aki igen? (Szavazás.) Hét. Aki nem? 
(Szavazás.) Három; s akkor tartózkodás nincs. Köszönöm. Megállapítom, hogy a 
bizottság 7 igen, 3 nem szavazat mellett, tartózkodás nélkül úgy döntött, hogy a 
beszámoló elfogadását támogatja. 

Most az országgyűlési határozati javaslat benyújtásáról kell döntenünk. 
Tájékoztatom képviselőtársaimat, hogy a bizottság önálló indítványának tervezetét a 
tegnapi nap során megkapták.  

Megnyitom a javaslat vitáját. Kérdezem, ki kíván hozzászólni. (Nincs ilyen 
jelzés.) Jelentkezőt nem látok. (Szabó Timea távozik az ülésről.)  

Határozathozatal az országgyűlési határozati javaslat benyújtásáról 

Kérdezem a tisztelt bizottságot, ki támogatja a határozati javaslat benyújtását 
annak megküldött szövege szerint. Aki egyetért ezzel? (Szavazás.) Hét. Aki nem? 
(Szavazás.) Kettő. Aki tartózkodott? (Szavazás. - Nincs ilyen.) Köszönöm. 
Megállapítom, hogy a bizottság 7 igen, 2 nem szavazat mellett, tartózkodás nélkül úgy 
döntött, hogy a határozati javaslatot a megküldött tartalommal terjeszti a Ház elé. 
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Ezzel ezt a napirendi pontot lezárom. Köszönöm legfőbb ügyész úrnak és 
helyetteseinek a részvételét. Egy perc technikai szünetet rendelek el. (Dr. Polt Péter 
és munkatársai távoznak az ülésről.) Köszönjük szépen. 

Tisztelt Képviselőtársaim! Kérdezem, megszavazzuk-e a Jobbik kérését, hogy 
mivel 12 órára tud jönni Handó Tünde elnök asszony, addig tárgysorozatba vételekkel 
folytatnánk, ahogy alelnök úr előterjesztette ezt a kérést. Most akkor meg kell 
szavaznunk, hogy a 8. napirendi ponttal tudjuk-e folytatni. Aki ezzel egyetért? 
(Szavazás.) Kilenc. Köszönöm szépen. Megállapítom, hogy 9 igen szavazattal, 
egyhangúlag elfogadtuk. 

Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény módosításáról 
az országgyűlési képviselők iskolai végzettségével kapcsolatos 
adatszolgáltatások szabályozásának érdekében címmel benyújtott 
T/3456. számú törvényjavaslat  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

Soron következik tehát az eredetileg 8. napirendi pontunk: az Országgyűlésről 
szóló 2012. évi XXXVI. törvény módosításáról az országgyűlési képviselők iskolai 
végzettségével kapcsolatos adatszolgáltatások szabályozásának érdekében címmel 
T/3456. számon Sneider Tamás és Bana Tibor, Jobbik, képviselők által benyújtott 
törvényjavaslat tárgysorozatba vételéről való döntés.  

Bana Tibor képviselőtársunk itt van, tisztelettel köszöntjük előterjesztőként. 
Kérdezem, kívánja-e szóban is indokolni javaslatukat. Igen, megadom a szót, tessék 
parancsolni! 

Bana Tibor szóbeli kiegészítése 

BANA TIBOR (Jobbik) előterjesztő: Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! 
Tisztelt Bizottság! Sok szeretettel köszöntöm nemcsak a bizottság tagjait, hanem a 
sajtó megjelent képviselőit, valamint minden kedves munkatársat és érdeklődőt is. 

Egy fontos törvényjavaslat fekszik a bizottság előtt. Én bízom benne, hogy 
mindannyian áttekintették ezt az indítványt, hiszen annyira nem hosszú, mégis 
rendkívül lényeges pontokat találhatunk benne, és a háttere szerintem nagyon fontos 
ennek a törvényjavaslatnak. Ezért is gondoltuk azt Sneider Tamással, a Jobbik 
elnökével közösen, hogy benyújtjuk a Ház elé, bízva abban, hogy akár ebben a 
formában, akár minimális változtatásokkal a magyar Országgyűlés elfogadja ezt, 
hiszen a parlament méltóságáról van szó ebben az esetben. 

Mi is a lényege ennek a törvényjavaslatnak? Alapvetően az, hogy az 
országgyűlési képviselők tekintetében az iskolai végzettséggel kapcsolatos 
adatszolgáltatás kérdését tisztázzuk, egyértelműbbé tegyük, és a jelenleg meg nem 
lévő szabályozás helyében olyan új paragrafusokkal tudjunk valamit tenni, ami 
mindenképpen az átláthatóság irányába hathat, és a választópolgárok szempontjából 
is feltétlenül üdvözlendő lenne meglátásom szerint, ha ténylegesen az Országgyűlés 
honlapjára kerülő akár önéletrajzban szereplő, akár végzettséggel kapcsolatos adatok 
megfelelnének a valóságnak.  

Még egyszer szeretném azt hangsúlyozni a tisztelt bizottsági tagok felé, hogy 
jelenleg semmilyen szabályozás nincs ebből a szempontból, holott alapvető jogállási 
kérdésről beszélünk az országgyűlési képviselők vonatkozásában. Szerintem minden 
honfitársunkat megilleti az a jog, hogy valós képet kapjanak az országgyűlési 
képviselőkről, már csak azért is, mert nekünk, parlamenti képviselőknek kellene 
példát mutatnunk, és ilyen módon az Országgyűlés méltóságát tudnánk azzal 
erősíteni, hogyha nem fordulhatna az elő, mint ahogy sajnos a hozzánk eljutott 
információk alapján nem egy esetben találkozhatunk ezzel, hogy akár a végzettséggel 
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összefüggésben, érettségi, diploma tekintetében a parlament honlapján szereplő 
adatok nem felelnek meg a valóságnak, vagy éppen olyan diploma vagy érettségi kerül 
ott feltüntetésre, amelyet nem szerzett meg az illető, és más módon jutott hozzá. 

A törvényjavaslatban a legmagasabb iskolai végzettséggel, egyéb képzettséggel, 
nyelvtudással, önéletrajzzal összefüggésben megemlítjük azt, hogy jelenleg az a 
helyzet, hogy a megbízatás keletkezését követő 30 napon belül kell ezekről 
nyilatkozni, de sajnos annak semmilyen érdemi következménye nincs, szankciója meg 
főleg nem, ha valaki valótlan adatokat közöl. Holott nekünk meggyőződésünk az, 
hogy ha egy okirat nem valódi, összefüggésben az iskolai végzettséggel, akkor igenis a 
Mentelmi, összeférhetetlenségi, fegyelmi és mandátumvizsgáló bizottságnak lenne 
dolga, és bűncselekmény elkövetésének gyanúja esetén mindenképpen a 
büntetőeljárás megindítását kellene kezdeményezni. Itt egyébként az 
összeférhetetlenségi szabályozásra is utalunk abban az indítványban, amit 
benyújtottunk, és az általános indoklásban is röviden összefoglaltuk, hogy mi a 
lényeg. Ezt próbáltam most szóban kiegészíteni néhány gondolattal. 

Tehát még egyszer aláhúznám, hogy az állampolgárok megfelelő tájékoztatása 
szempontjából, valamint az Országgyűlés méltóságának erősítése oldaláról is fontos 
lenne az, ha ez a javaslat a Ház elé kerülne, és végre a rendszerváltozás után 28 évvel 
érdemben tudnánk rendezni ezt a kérdést, így például az említett iratoknak, 
végzettségeknek a szabályozását érdemben beemelni, és lenne következménye annak, 
ha valaki nem ír vagy nem mond igazat e tekintetben. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönjük. Kérdezem a bizottság tagjait, ki kíván hozzászólni. Varga-

Damm Andrea képviselőtársunknak adom meg a szót. Tessék parancsolni! 

Hozzászólás 

DR. VARGA-DAMM ANDREA (Jobbik): Köszönöm a szót, elnök úr. Köszönjük 
az előterjesztést. Azért gondoltam, hogy hozzászólok, mert úgy ítélem meg, pont ez az 
a bizottság, amelynek tagjai akár nagy örömmel is fogadhatnak ilyen javaslatot. 
Hiszen hosszú éveken, évtizeden át tanultunk azért a tudásért és azokért a 
diplomákért, amelyeket birtoklunk, és amely hivatást gyakoroljuk. Magam is úgy 
ítélem meg, hogy mindig van alkalmasint pár olyan ember a parlament falai között 
képviselőként, aki egy picit jobban szeretné magát fényezni, pedig itt nem a diplomák 
az érdekesek, hanem az, hogy kinek milyen lelke, tudása és a nép iránti 
felelősségérzete van.  

Úgyhogy miután tárgysorozatba vételről van először szó, én nagy tisztelettel 
kérem az Igazságügyi bizottság tagjait, pont azért, hogy az igazság mutatkozzék meg 
az életrajzokban, a képviselők életrajzában, támogassuk ezt a javaslatot, hogy 
legalább beszéljünk róla, aztán majd lesz belőle valami. De a parlament tekintélyének 
megóvása érdekében valóban nagyon fontos, hogy senkiben fel ne merüljön az 
polgárok részéről, hogy valaki más vagy több végzettséget vall be az életrajzában, 
mint ami valójában megtörtént, illetőleg hogy az valóságos-e. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Kérdezem a bizottság tagjait, ki kíván még hozzászólni. (Nincs ilyen 

jelzés.) Jelentkezőt nem látok. 
Kérdezem az előterjesztőt, kíván-e reagálni a képviselőtársa, frakciótársa által 

elmondottakra. Tessék parancsolni! 

Bana Tibor reflexiói 

BANA TIBOR (Jobbik) előterjesztő: Köszönöm, elnök úr. Mindenképpen 
szeretnék reagálni, de leginkább arra, hogy sajnálatosnak tartom, hogy nem hangzott 
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el egyetlen hozzászólás sem kormánypárti oldalról. Bár bízom benne, hogy ennek az a 
háttere, hogy teljes mértékben támogatják az előttünk fekvő indítványt, és meg fogják 
azt szavazni. Valószínűleg akkor módosító javaslatot sem kell ehhez benyújtani. 
Próbáltuk egyébként úgy összerakni ezt a kodifikátorok, jogászaink segítségével, hogy 
teljes mértékben megalapozott és helytálló legyen, úgyhogy remélhetőleg a 
szakbizottság is így értékeli ezt, és támogatni fogják ezt az előterjesztést.  

Mindannyiunk számára szerintem fontos lenne az, hogy az Országgyűlés 
méltóságát, tekintélyét, ahogy Varga-Damm Andrea frakciótársam szintén említette, 
növelni tudjuk, és valóban olyan adatok jelenjenek meg, amelyek összhangban 
vannak a valósággal. Egyébként a vagyonnyilatkozatok kapcsán is sokszor felmerül 
az, hogy ott bizony nem minden kerül bele ezekbe a dokumentumokba, az pedig 
szerintem felháborító, ha a parlament honlapján is találkozhatunk ilyenekkel, akár 
végzettséggel összefüggésben, akár valaki bármi olyat beír az önéletrajzába, ami nem 
felel meg a valóságnak. Úgyhogy remélve azt, hogy ezzel mindannyian egyetértenek, 
kíváncsian várom a szavazás eredményét. Köszönöm szépen. 

Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönjük. Kérdezem a bizottság tagjait, támogatják-e a 
törvényjavaslat tárgysorozatba vételét. Aki igen? (Szavazás.) Három. Aki nem? 
(Szavazás.) Öt. Aki tartózkodott? (Szavazás.) Kettő. Köszönöm. Megállapítom, hogy 
a bizottság 3 igen, 5 nem szavazat és 2 tartózkodás mellett a törvényjavaslatot nem 
vette tárgysorozatba. Ezzel ezt a napirendi pontot lezárom. 

(Jelzésre:) Arató Gergely képviselőtársunk kérése az volt, hogy azt a napirendi 
pontot tegyük utolsó helyet, azt megtettük. Akkor viszont most Dúró Dóra független 
képviselő indítványa következne, azt tudnánk tárgyalni. (Jelzésre:) Megérkezett elnök 
asszony? Akkor egy perc technikai szünetet kérek, és mindjárt folytatjuk Handó 
Tünde elnök asszony beszámolójának meghallgatásával. (Rövid szünet. - Dr. Handó 
Tünde és munkatársai megérkeznek az ülésre. - Dr. Staudt Gábor távozik az ülésről. 
- Demeter Zoltán kimegy a teremből. )  

a) Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 2017. évi B/1483. számú 
beszámolója  
(Beszámoló megvitatása a HHSZ 83. § (1) bekezdése alapján)  
b) Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 2017. évi beszámolója 
elfogadásáról szóló H/….. számú határozati javaslat  
(Döntés bizottsági önálló indítvány benyújtásáról a HHSZ 84. § (2) 
bekezdése alapján) 

Soron következik a 2/a. és 2/b. napirendi pontunk: az Országos Bírósági 
Hivatal elnökének 2017. évi beszámolója címmel, B/1483. számon benyújtott 
beszámoló kijelölt bizottságként történő megvitatása a határozati házszabály 83. § (1) 
bekezdése alapján, valamint a beszámoló elfogadásáról szóló határozati javaslat 
benyújtásáról való döntés a határozati házszabály 84. § (2) bekezdése alapján.  

Nagy tisztelettel köszöntöm ülésünkön Handó Tünde elnök asszonyt, az 
Országos Bírósági Hivatal elnökét, valamint Vajas Sándor elnökhelyettes urat. A 
kormány e napirendi pont tekintetében is Szecskó József igazságügyi minisztériumi 
helyettes államtitkár úr képviseli. 

Elsőként megadom a szót elnök asszonynak, hogy beszámolóját szóban is 
ismertethesse. Elnök asszony, öné a szó. Tessék parancsolni! 
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Dr. Handó Tünde szóbeli kiegészítése 

DR. HANDÓ TÜNDE, az Országos Bírósági Hivatal elnöke: Tisztelt Elnök Úr! 
Tisztelt Bizottság! Szó szerint tucatnyi alkalommal voltam már az Igazságügyi 
bizottság előtt, hiszen félévente és évente is be kell számolni a törvény szerint a 
parlament előtt a bírósági szervezet munkájáról, működéséről.  

A 200 oldalas írásbeli beszámoló mindenkinek a rendelkezésére áll, azt nem 
szeretném részletesen ismertetni, hanem inkább három olyan területről számolnék 
be, amelynek nemcsak a bíróság, hanem a hozzánk forduló több millió ügyfél számára 
is meghatározó jelentősége volt a tavalyi évben. Mindenekelőtt az új eljárási 
kódexekről beszélnék, az épületfejlesztésekről, és arról, hogy mit is tettünk a digitális 
bíróságért a 2017. évben. 

A 2017. évet a felkészülés évének hirdettük meg, hiszen arra kellett 
erőforrásokat összpontosítanunk, hogy a bírói kar felkészüljön az új Pp., az új 
közigazgatási perrendtartás hatálybalépésére - ez 2018. január volt -, de ugyanígy 
folytak az előkészületek az új büntetőeljárási törvény hatálybalépéséhez kapcsolódóan 
is. Mind a három kódexre projektszervezetet alapítottunk, hiszen először a 
jogszabály-véleményezésben kellett részt vennie a bírói karnak, azok után pedig, hogy 
a jogszabályok szövege megszületett, kihirdetésre került, azzal kellett foglalkoznunk, 
hogy az informatikai rendszer, a nyomtatványok, az ügyfél-tájékoztatók, minden, ami 
a működtetéséhez kell, kialakításra kerüljön. 

A legfontosabb azonban a képzések megszervezése volt. Ami a Pp.-t és a közig. 
perrendtartást illeti, a törvényszékeken országszerte 28 alkalommal, alkalmanként 8 
napos képzésen vettek részt bírók, bírósági titkárok, összesen 2457 fő. A Magyar 
Igazságügyi Akadémián pedig képzők képzését szerveztünk, tehát vannak olyan 
kulcsemberek a bírósági szervezetben, akik a többiekhez képest is többlettudással 
rendelkeznek. Kiegészítette a hagyományos képzéseket az úgynevezett e-learninges 
képzési anyag elkészítése. 1800 oldalas tananyag készült, ez azonban nemcsak 
jogszabály-értelmezés és -magyarázat, hanem jogirodalmi hivatkozások, esetjogi 
hivatkozások, példák, hiszen vizsgáznia is kellett ebből a bíróknak, és 
nyomtatványminták is szerepelnek. Az előadások java részét videóra vettük és 
hangfelvételek készültek, tehát azok a legmodernebb eszközökön, podcasten is 
hallgathatók, bármikor elővehetik a bírók, bírósági titkárok ezeket. 

A közigazgatási perrendtartásról szóló tananyagot 15 bíró írta, 5 kúriai bíró 
lektorálta; ez természetesen a Pp.-nél is így volt, hogy kúriai bírók lektorálták. Ez a 
tananyag 860 oldalas, és 18 előadás videója tekinthető meg a bírók által. 

Az új büntetőeljárási kódexnél a tananyagot 29 bíró írta, 1435 oldalas ez a 
tananyag. Szintén olyan módon elérhető a bírák számára, hogy bármikor bárhonnan, 
tehát az okoseszközökön keresztül is hozzáférhetnek. A későbbi hatálybalépés miatt a 
képzések itt már 2018-ban valósultak meg.  

A tanulság ebből az, különösen ha nemzetközi kitekintésre is figyelemmel 
vagyunk, hiszen más országokban is vezettek be ebben az időszakban új kódexeket, 
hogy ez a képzési metódus, amelyet bevezettünk, nagyon innovatív módszer volt, és 
valóban biztosította azt, hogy senki ne maradhasson ki ebből a képzésből, és hogy 
ezek a jogszabályok ismerősek legyenek a hatálybalépésük után a bíróknak, tehát ne 
csak a pulpitus emelje ki a tárgyalóteremben a bírókat, hanem az elmélyült tudás is a 
perjogi kódexeket illetően. Egyébként az elmúlt tíz évben ötszörösére nőtt a központi 
képzések száma, 100-ról 500 eseményre; a résztvevők száma pedig hatszorosára nőtt: 
míg 2012-ben a képzések résztvevőinek száma 4 ezer volt, addig a tavalyi évben 
25 ezer bíró, bírósági titkár vett részt különféle képzéseken. Ilyenfajta eljárásjogi 
reform talán a XIX. században volt utoljára, amikor egyszerre lépett hatályba több 
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ilyen nagy horderejű, a bírósági szervezet működését, a jogszolgáltatást ilyen 
mértékben meghatározó kódex. Én úgy értékelem, és ezeket a visszajelzéseket kapjuk 
a társ-hivatásrendektől is, akiket folyamatosan segítettünk és velük voltunk a 2017. 
évben, hogy jól vizsgázott a bírósági szervezet a felkészülésből.  

Nagyon fontosnak tartjuk, nemcsak a bírók, bírósági dolgozók miatt, akik 
11 ezernél is többen vannak, hanem az ügyfelek miatt is az épületek helyzetét, hiszen 
azt gondolom, az ma, a XXI. században is elvárás, hogy ha belépünk a saját ügyünkkel 
a bírósági épületbe - amit, bizonyos vagyok benne, hogy mindenki komolyan 
gondolja, hogy az ügyét a bírósághoz kell hoznia -, akkor az nagyon fontos, hogy olyan 
környezet, olyan körülmények fogadják, ahol azt érzik már a tárgyi környezetből is, 
hogy őket magukat meg az ügyüket is a bíróság komolyan veszi. Nagyon komoly 
lehetőséget kaptunk a parlamenttől és a kormányzattól, hiszen hihetetlen mértékben 
megnövekedett az épületre, az infrastruktúrára fordítható forrásoknak a mértéke. 185 
épületről kell egyébként gondoskodnunk, és ezeknek a 80 százaléka műemlék vagy 
műemléki jellegű épület, tehát még egyfajta kulturális misszió is, amit meg kell 
valósítanunk az egyes városokban a bírósági épületek fenntartása, megújítása 
kapcsán. 

A korábbi, 2012 előtti időszakhoz képest, amikor az Országos 
Igazságszolgáltatási Tanács irányította a bírósági szervezetet, igyekeztünk 
megszüntetni minden olyan visszásságot, ami azt a működést a forráselosztásban 
jellemezte, és egyre több pályázatot hirdetünk meg. Tehát ezekről a rendelkezésre álló 
forrásokról, amelyekből építkezhetünk, nem egyszemélyi döntéssel határozunk az 
Országos Bírósági Hivatalban, hanem komoly pályázatokat kell benyújtani a 
bíróságoknak, amelyeket szakértők vizsgálnak meg. Wagner Gyula-programot 
működtetünk és Jablonszky Ferenc-pályázatot; két híres nagy bírósági építészről van 
szó, akik a Kárpát-medencében meghatározó arculatát adták a bírósági épületeknek.  

Kiemelnék a nagyon sokfajta felújításból, építkezésből néhányat, így például a 
Nagykanizsai Járásbíróság munkakörnyezet-fejlesztését; gondolni kell itt akár a nyári 
hőség miatt a légkondicionáló berendezésekre, a tárgyalótermi bútorok megújítására, 
új tárgyalótermekre. A Mátészalkai Járásbíróságon tetőcserére került sor; a 
Tatabányai Törvényszéken pedig számos olyan helyiséget, berendezést újítottunk 
meg, ami nemcsak a bírók, hanem az ügyfelek kényelmét is szolgálhatja. A 
legnagyobb szabású ilyen jellegű feladat 2017-ben az Egri Törvényszék, illetőleg a 
Szegedi Törvényszék tervezése volt. Az Egri Törvényszéken 116 bírósági 
munkatársunk dolgozik. Megnöveltük az épület alapterületét, új helyiségeket hoztunk 
létre, megújult a könyvtár; ez az első ügyfélközpont, amelyet a kormányablakokhoz 
hasonlóan alakítunk ki, azt a mintát vettük alapul. A dizájnja is hasonlóképpen 
működik, és természetesen a tartalmát is úgy alakítottuk ki, hogy ott az ügyfelek egy 
ponton többfajta szolgáltatást igénybe vehessenek. Ennek az átadására 2018 
áprilisában került sor. Nagyszabású építkezés lesz a Szegedi Törvényszék, ahol 293 
munkatársunk dolgozik. (Demeter Zoltán visszajön a terembe.) Ott is megnöveljük 
majd az alapterületet. Reményeink szerint 2020-ban készül el, de az egész 2017. év az 
építészekkel, az építési engedélyek beszerzésével, az ügyészséggel kapcsolatos 
tárgyalásokkal teltek el és a múlt héten érkezett meg, illetve emelkedett a héten 
jogerőre ez az építési engedély. 

A 2017-ben befejezett beruházások közé tartozik a Szigetszentmiklósi 
Járásbíróság átadása, a Jászberényi Járásbíróság felújítása. Utóbbiról tudni kell, hogy 
az egy nagyon híres-nevezetes történeti épület, hiszen a Jászság székhelyéül szolgált 
több mint 200 éven keresztül ez az épület, amely ma a bíróságnak ad otthont. De 
hozzáláttunk a Tapolcai Járásbíróság megújításához, létrehozunk Balatonszemesen 
egy oktatási központot, ennek a tervezése kezdődött el.  
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Ha a közigazgatási bíróságokról is mondhatok valamit, itt azt kell kiemelni, 
hogy már januárra fel kellett állítanunk a nyolc kiemelt közigazgatási és munkaügyi 
bíróságot. A megnövekedett létszám miatt helyet kellett találni számukra és ezek a 
tárgyalások, ezek a tervezések 2017-ben kezdődtek el. Így kerülhetett sor arra, hogy a 
Veszprémi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság, a Szegedi Közigazgatási és 
Munkaügyi Bíróság, a Pécsi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság, valamint a győri is 
új helyszínen kezdheti meg majd 2020-ban a működését. (Arató Gergely kimegy a 
teremből.) 

Amire igazán büszke vagyok és büszke az egész bírósági szervezet, az a digitális 
bíróság, hiszen azokon az eredménytáblákon, amelyeken nemzetközi színtéren is 
megjelenik a bírósági szervezetünk, a digitalizációt illetően Magyarország szinte 
minden mutatóban az élen van. Ez nem semmi történés ahhoz képest, hogy 2012-ben 
kizárólag a cégeljárásokban működött online kapcsolat az ügyfelek és a bíróság 
között. Hihetetlen fejlesztéseket valósítottunk meg, ami nagyon komoly áldozatokkal 
járt a változásokhoz való igazodást illetően az ügyfelek és a bírók részéről is. 

Nagyon sokat lehet arról hallani és talán érdemes volna foglalkoznia valamikor 
majd az Igazságügyi bizottságnak is ezekkel a ma oly népszerű tárgykörökkel, hogy 
mit jelent a big data, mit jelent az igazságszolgáltatás informatikai alapokra 
helyezése. Nem olyan régen egy kutatási eredményt tettek közzé, számítógépre vittek 
fel több ítéletet, ítéleti indoklást az Emberi Jogi Bíróság ítéleteiből, és amikor egy új 
kitalált kereset érkezett az Emberi Jogi Bírósághoz, ezt kellett a számítógépnek 
megoldania, mintha csak egy sakkfeladványról lett volna szó, és az derült ki, hogy 100 
ügyből 80 esetben az automata ugyanazt az ítéletet állította elő, mint amilyen 
döntéseket előzetesen a bíróság meghozott. Ez mindannyiunkat komolyan el kell hogy 
gondolkoztasson azon, hogy mihez lehet kezdeni a bírósági határozatokkal, azok 
gyűjthetőségével, kereshetőségével és hogyan lehet ezt akár a szerződések, akár 
határozatok szerkesztésénél hasznosítani, vagy ügyvédeknek a tárgyalásra való 
felkészülésnél.  

De hogy néhány számot is mondjak a digitális bíróságról, ami az informatikai 
háttér fejlesztését illeti, 2000 digitális diktafont és 777 beszédfelismerő szoftvert 
szereztünk be. Ez azt jelenti, hogy ahogyan most beszélek, ezek a szoftverek képesek 
azonnal írásba foglalni azt, amit a bíró vagy a jegyző diktál és kis javítással már át is 
küldhetők elektronikusan az ügyvédek számára. Ötezer-ötszáz új számítógépet 
szereztünk be, nyomtatókat, szkennereket, hiszen ez az online kapcsolatok miatt már 
elengedhetetlen. Ügyintézést segítő alkalmazásai működnek, sms-, e-mail-értesítők 
az ügyvédek felé, tehát már kapnak arról üzenetet, ha megérkezett a szakértői 
vélemény, ha tárgyalás közeledik, a bírósági dolgozók irányába pedig határidő-
figyelmeztető rendszert alakítottunk ki. Ezek az üzenetek, amikor egy határidő 
közeledik, jelzik a bírónak, az ügyintézőnek akár az okos eszközökön is, hogy bizony 
oda kell figyelni az ítélet leírására, a tárgyalás közeledtére. 

A távlati célokat, azt gondolom, már többször elmondtam, de most már itt is 
eredményekről lehet beszámolni. Azt, hogy a kép- és hangkapcsolat valósuljon meg a 
tárgyalótermek, a különféle társhatóságok között, ezeket képesek legyünk rögzíteni és 
ezeket a rögzített kép- és hangfelvételeket a bírók és az ügyvédek távoli 
elérhetőségben is írásba tudják maguknak foglalni, attól függően, hogy melyik részre, 
melyik tanúvallomásra kíváncsiak, annak a kiválogatását is biztosítjuk. Tavaly 
készítettük elő azt, hogy legalább 77 tárgyalóterem kerüljön felszerelésre ezekkel az 
eszközökkel és így történhetett meg, hogy ma már ténylegesen napi szinten 
használják a bíróságok ezeket a futurisztikusnak tűnő, de hihetetlenül nagy segítséget 
jelentő távmeghallgatási eszközöket. Hogy az online eljárások néhány számát is 
kiemeljem, a cégeljárásokban 2008. július 1-jétől az első fokú eljárásban, 2012. január 
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1-jétől a másodfokú eljárásban is kizárólag elektronikus az eljárás. 2017-ben 708 716 
darab elektronikus beadvány érkezett. A csőd- és felszámolási eljárásban 2015 
januárjától választható, 2016. július 1-jétől kötelező. 2017-ben 57 728 elektronikus 
beadvány érkezett. 

Ami a civilisztikai perekben az elektronikus eljárás számait illeti, itt 2013-ban 
nyílt meg a lehetőség, hogy ilyen módon adják be a kereseteket. 2013-ban 306 
beadvány érkezett a bíróságokra, de hogy 2016. július 1-jétől már kötelező, így 2017-
ben 490 508 darab beadvány érkezett. A 2018-as adatokat nem mondom, de már a 
millió fölött vagyunk ezekkel a számokkal. Tehát hihetetlen az a változás, amin a 
bírósági szervezet átment az elmúlt évek alatt és a 2017-es év ebből a szempontból egy 
olyan pillanatnak volt tekinthető, mint amikor a váltófutásban az utolsó versenyző 
rugaszkodik el és veszi át a botot, mert most már a következő két évben bizonyosak 
lehetünk abban, hogy amit előkészítettünk, azok ténylegesen működésbe és 
használatba lépnek. Ez mindenki számára érzékelhető változást fog jelenteni a 
bíróság elérhetőségében a jövőben. 

Még egy mondatot engedjen meg, elnök úr. Többször hivatkoztam arra, hogy 
milyen erőfeszítéseket tett ez a 11 ezer dolgozó. Ezúton is szeretném megköszönni 
nekik, hogy a változások közepette is képesek voltak helytállni és a valódi feladataikra 
koncentrálni. Köszönöm szépen a türelmet az ügyfeleknek és a támogatást a 
parlamenttől, amelyet ehhez a munkához kaptunk. 

 
ELNÖK: Tisztelt Elnök Asszony! Köszönjük szépen, hogy írásbeli beszámolóját 

szóban kiegészítette. Az elfogadott tárgyalási rendnek megfelelően most a képviselői 
kérdések következnek, munkatársaim mérik az időt. Kérdezem képviselőtársaimat, ki 
kíván kérdést feltenni. (Dr. Varga-Damm Andrea jelentkezik.) Varga-Damm Andrea 
képviselőtársunké a szó. Tessék parancsolni! 

 
DR. VARGA-DAMM ANDREA (Jobbik): Elnézést, hány perc? Mert akkor nem 

voltam még itt. 
 
ELNÖK: Nyolc, a kérdésekre és az észrevételekre, frakciónként. (Dr. Kovács 

Zoltán: Nem kötelező kihasználni egyébként. - Derültség.)  
 
DR. VARGA-DAMM ANDREA (Jobbik): Azon gondolkodtam, hogy nincsenek 

itt a többiek - nem kaphatom meg az övékét is? (Derültség.)  
 
ELNÖK: Tessék parancsolni, képviselő asszony! Most indítjuk az időt. 

Kérdések 

DR. VARGA-DAMM ANDREA (Jobbik): Köszönöm szépen. Jelzem elnök 
asszonynak, hogy olyan kérdéseket teszek fel, amelyek a honlapjukon nem találhatók 
meg, tehát remélem, hogy most fog válaszolni a kérdéseimre, nem úgy, mint a ’17. I. 
félévi beszámolón. 

A kérdésem az, hogy alkalmasnak tartja-e a bírák minősítési rendszerét - ’17-re 
vonatkozva is természetesen, hiszen az anyag is szól erről - a személyiségük változása, 
a lelkiállapotuk változása vonatkozásában. 

A következő kérdés, hogy az előzetes eljárás tapasztalatait elemzik-e azóta, 
hogy bevezették és hogy kötelező. Van-e ilyen munkacsoport, és az eredményeiket 
időszakonként megtárgyalják-e?  



36 

Az e-panaszok száma: ’15-ben 35 volt, ’16-ban 84, ’17-ben 916. Kérdés, hogy ezt 
az emelkedést vizsgálták-e, és a panaszoknak milyen jellege az, amelyik ezt így 
megnövelte.  

Az ügyfél-elégedettségről írtak egy kis picike fejezetet, de sem statisztika nincs 
benne, sem válaszadó szám, sem az esetleges elégedetlenségeknek az indokai - a 208 
oldalba ez nem fért bele.  

Hogyan próbálják a felszámolási eljárásokban az ügyintézés gyorsítását? 
Semmilyen adat nincs arra, hogy egyébként megindult eljáráson belül különböző, 
például kifogások elbírálása milyen gyorsan történik. S tudjuk, hogy a felszámolási 
eljárásokban elképesztő időhúzás megy, például a kifogások elbírálásánál. Tehát 
kérném szépen, hogy erre esetleg válaszoljon. 

Azt látjuk, hogy az engedélyezett és a meglévő bírói létszám nagyon sok helyen 
jelentősen eltér egymástól. Én most csak a legfőbb bíróságokat jelöltem ki: Kúria, 
Budapest Környéki Törvényszék, Fővárosi Törvényszék, Miskolci Törvényszék és 
Szegedi Törvényszék. A Kúrián 92 helyett 84 van, a Budapest Környéki 
Törvényszéken 279 helyett 268, a Fővárosi Törvényszéken 805 helyett 734, a 
miskolcin 174 helyett 161, a szegedin 115 helyett 103. Csak a jelentős eltéréseket írtam 
ki. Kérem, mondja el, mi az indoka, hogy nem tudják föltölteni, illetőleg ha az 
engedélyezett létszám ilyen sok, akkor esetleg túlmunkával kénytelen-e ellátni a többi 
bíró a feladatokat. 

Bocsánat, hogy ilyen gyorsan mondom, de hát telik az idő. 
A következő, hogy mennyivel gyorsabb a perek elintézése, amióta a digitális 

eljárást bevezették. Erre sem találtunk az anyagban utalást. Mennyivel olcsóbb a 
perek elintézése? Van-e esetleg ilyen felmérés? Ha nincs, akkor persze nem tud 
válaszolni, de hátha már ebben is előreszaladtak.  

Miért van az, hogy 274 pályázatot írtak ki, és csak 132 kinevezés történt? 
Ugyan az van odaírva, hogy 75 áthelyezés volt, de ha áthelyezéssel oldották meg, 
miért írtak ki pályázatot? Az 1919 pályázóból 70-nek a pályázata eredménytelenül 
zárult - vajon miért?  

Azt írja, hogy külső szervezetek által lefolytatott vizsgálatok 64 megállapítást 
tettek, és ezekre semmilyen utalás nincs, hogy milyen megállapításokat tettek, pedig 
az sokkal fontosabb lett volna, mint hosszan leírni azokat a jogszabályidézeteket, hogy 
ki és miért ellenőrzi a bíróságokat.  

A bíróságok elleni perek közül 9 zárult marasztalással, de nem ír arról, hogy 
esetleg ezek milyen jellegű jogsértések voltak.  

Majd pedig 10 százalékkal több panasz érkezett önökhöz a bíróságokra - 2017-
re -, esetleg be tudna-e számolni ennek a panaszemelkedésnek az okáról, vagy ez 
összefüggésben van-e a digitalizációval? Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Czunyiné Bertalan Judit alelnök asszonyé a szó. 

Tessék parancsolni! 
 
CZUNYINÉ DR. BERTALAN JUDIT (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm 

szépen a szót, elnök úr. Elnök asszony, köszönjük szépen a beszámolót és annak a 
szóbeli kiegészítését. Két rövid kérdésem volna, hiszen az igazságszolgáltatás, illetve a 
bíróságok működése az állampolgárokat mégiscsak két szempontból érdekli 
leginkább. Az egyik, hogy az ő ügyüket gyorsan, hatékonyan és a legmagasabb 
igazságosság szintjén bírálják el; nyilván ez az elégedettségnek egy elég szubjektív 
mércéje. De abban a kontextusban, amiről a beszámoló is szólt, rendkívül sok reform, 
átalakítás, szervezeti, szerkezeti, több eljárási kódexnek a reformja és hatálybalépése 
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zajlik e tekintetben, ez egy érdekes kontextus lehet, hogy mi a tapasztalat az ügyfelek 
oldaláról a bíróságok munkájára.  

Egy kisebb kérdés, bár nem elhanyagolható. A magyar igazságszolgáltatást is 
rendszeresen ellenőrzi Brüsszel. Milyen visszajelzéseket kap a magyar 
igazságszolgáltatás rendszere az uniós ellenőrzésekről vagy vizsgálatokról? Köszönöm 
szépen. 

 
ELNÖK: Köszönjük. Kovács Zoltán alelnök úré a szó. Tessék parancsolni! 
 
DR. KOVÁCS ZOLTÁN (Fidesz), a bizottság alelnöke: Tisztelt Elnök Asszony! 

Képviselőtársam részben már rákérdezett, de én azzal kapcsolatban szeretném 
kérdezni, hogy a statisztikai adatok az ítélkezés gyorsaságának, rövid időn belül 
történő befejezésének javulásáról számolnak be. Ugye, mindig az veri ki a 
biztosítékot, amikor valami elhúzódik, hosszú ideig tart; a sajtóban is mindig ezek 
jelennek meg. Netán van-e, mondjuk, elévült ügy a rendszerben? Tud-e erről esetleg?  

A másik, hogy a katonai bíróságok ügyében mindig a viták kereszttüzében van, 
hogy szükséges-e egyáltalán. Nyilván mint törvényhozónak nekünk is végig kell 
gondolni ezt a kérdést, de ugye, a katonai ügyészségek átalakításra kerültek. Valóban, 
katonai bíróságokra van-e egyáltalán szükség? Sok esetben még talán panasz is van, 
hogy lassabban haladnak ott az ügyek esetlegesen. Tervezik-e önök ennek a 
megváltoztatását, vagy hogyan látja ezt a kérdést? 

Mindig fontos az, hogy milyen a jövő, a 2017-es beszámolóban az utánpótlás-
nevelés, fogalmazóképzés. Mennyire népszerű a bírósági életpálya; pálya-e, mondjuk, 
az egyetemet végzettek körében? Most már hosszabb a szakvizsgára felkészülési idő, 
sokan a gazdaság felé indultak el, és kevésbé a régen népszerű ügyvédi, ügyészi, bírói 
pálya felé. Hogyan látja ezt? Történt-e változás az elmúlt években, és ebben a ’17-es 
tapasztalat is miként játszik szerepet? Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Kérdezem képviselőtársaimat, ki kíván még 

kérdést feltenni. (Nincs ilyen jelzés.) Jelentkezőt nem látok, a kérdések körét 
lezárom. Megadom elnök asszonynak a szót, hogy válaszoljon az elhangzottakra. 
Tessék parancsolni! 

Dr. Handó Tünde válaszai 

DR. HANDÓ TÜNDE, az Országos Bírósági Hivatal elnöke: Köszönöm szépen 
a kérdéseket.  

Valóban, a beszámoló is tartalmazta azt, hogy a bírók törvényben előírt 
minősítése, értékelése hogyan zajlik. A jogszabály egyértelműen rögzíti, hogy mit 
miképpen kell értékelni a nyolcévente, illetve az első kinevezéstől számított három év 
után egy bírónál. Ide az akták, a panaszok, a felsőbírósági visszajelzések, szóval, 
tényleg nagyon sok minden hozzátartozik. Az viszont valóban nincs a rendszerben, 
hogy egészségügyi alkalmassági vizsgálat lenne. Néhány ország van, ahol ez működik. 
Gondolkozunk ezen, több felvetés volt már ezzel kapcsolatban a bírói karon belül is, 
inkább fordított irányból, tehát olyan irányból, hogy a bírók igényelnék, hogy az 
úgynevezett burnout problémát oldjuk meg, hiszen erről is nagy tanulmányok 
jelentek meg már a világ számos részén, hogy az állandó döntési kényszerben 
munkálkodó szakembereknél komoly problémát jelenthet a döntések 
megalapozottságát, végiggondoltságát illetően ez a stresszhelyzet. De ezzel is 
foglalkozunk, vannak ilyenfajta képzéseink, tehát a képzés és a tréningek oldaláról ezt 
megpróbáljuk kezelni és orvosolni.  
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Ami az elektronikus eljárásokat illeti, valóban, ez a szervezet egész 
működtetésére jellemző, hogy minden új kérdést igyekszünk az új és a privát 
szférában ismert munkaszervezési módszerekkel kezelni. Éppen egy magyar tudóstól 
ismerjük a hálózatok világának a fontosságát, és hogy ezek az új fejlesztések hogyan 
működnek, de akár a kódexek hatályosulása is miképpen zajlik, azt ilyen hálózatok 
kialakításával is próbáljuk megoldani. Ők az úgynevezett E-PER-kapcsolattartók, 
amelyekből legalább 120-an vannak a civilisztikai területen, és ennyien vagy még 
többen a büntetőterületen. Ezek a kijelölt E-PER-kapcsolattartók többlettudással 
rendelkeznek, havonta vesznek részt képzéseken, workshopokon, és hozzák-viszik az 
információkat. Ehhez képest alakítjuk a fejlesztéseket, jelzünk a Kúriának, ha 
jogértelmezési kérdés van, az IM-nek, ha jogszabály-módosításra van szükség e 
tekintetben. Tehát egy folyamatosan üzemeltetett rendszert alakítottunk ki ezek 
kezelésére.  

Ami az e-panaszok számát illeti, igazából ez egy technikai jellegű szám, hiszen 
ez egy kényelmi szolgáltatás volt a részünkről az egész bírósági szervezetben, hogy 
nemcsak papíron, hanem elektronikus online formában is elő lehet terjeszteni a 
panaszokat. (Arató Gergely visszajön a terembe.) Az emelkedő szám inkább csak azt 
mutatja, hogy többen adják már be elektronikusan és ezzel együtt csökkenhet a papír 
alapon beadott panaszok száma, vagy éppen e miatt a kényelmi elérhetőség miatt 
többen ragadnak számítógépet, minthogy a postára menjenek egy-egy panaszos 
levéllel.  

A panaszokat illetően azt tudni kell, hogy nemcsak az OBH-hoz jönnek 
panaszok, hanem az egyes bíróságokhoz is és erről minden évben egy részletes 
elemzés, tájékoztatás készül, amely az én reményeim és emlékeim szerint szintén 
kikerül a honlapokra, de legalábbis ezek az elemzések, amelyekben a földrajzi, 
tárgyköri megjelölések is szerepelnek, köztudomásúvá válnak a bírósági szervezeten 
belül.  

Nagyon izgalmas kérdés - és ez a versenyképesség szempontjából jelentőséggel 
bír, ezt mindig nézegetik a különféle uniós szervek, a GRECO, az OECD - a gazdasági 
ügyek folyamata, tehát hogy az eljárás egyes fázisai is mennyi ideig tartanak. Ahhoz, 
hogy az egyes eljárásokon belül az eljárási szakaszokat tudjuk mérni, informatikai 
fejlesztésre van szükség. A bírók számára ez többletadminisztrációt jelenthet, mert 
hiszen akkor be kell jegyezni olyan számokat a rendszerbe, amit eddig nem kellett 
bejegyezni. De a bírók részéről is van arra igény, hogy a felszámoláson belül, a 
nemperes eljárásokon belül több időfázist jelentsünk be. Ilyen igény a 
minisztériumok részéről is megjelenik. Időnként mintavételi eljárásokkal oldottuk 
meg ezt, de van ilyen bejelentett fejlesztési igény. 

Ami az engedélyezett és tényleges létszám közötti különbséget illeti, ott 
elsőként egy nagyon egyszerű magyarázatot tudok erre adni. Nevezetesen azt, hogy a 
bírói kar 70 százaléka nő. Ez azt jelenti, hogy ebben a bírói karban tulajdonképpen 
10-től 20-25 százalékig - ez mindig korosztály függő - szinte állandó hiányzás van, a 
gyermeknevelés miatt tartósan távol van a bírói kar egy része. Másrészt pedig a bírói 
pályázatok nem olyanok, mint egy közönséges munkaerő-felvétel. Tehát ha 
meghirdetünk egy pályázatot, arra nem lehet másnap már valakit felvenni. Egy 
nagyon hosszú, több testületen áthaladó procedúráról van szó és bizony van, 
akármennyire rövidítjük is a határidőket, hogy 2 és fél hónap vagy 3 hónap is kell, 
amíg egy álláshely betöltésre kerülhet. Ezért látszanak ezek a különbözőségek az 
engedélyezett és a tényleges álláshelyben. De mindent megteszünk annak érdekében, 
hogy kisebb legyen ez a ráta. Egyébként alapvetően ez a fajta hiányosság vagy hiány 
bele van már kalkulálva a rendszerbe. Tehát összességében azt lehet mondani, és ezt 
mutatják az ábrák is, hogy néhány szinttől vagy néhány bíróságtól eltekintve a bírói 
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munkateher kiegyenlített az országban. Tehát hogy ebben az engedélyezett 
létszámban kirívó aránytalanságok nincsenek, nem lehetnek. 

Ami a digitalizáció eljárásgyorsító hatását illeti, az uniós pályázatok esetében 
mindenképpen kell is alkalmaznunk mérőszámot, hogy mennyi idő alatt mi történik 
gyorsabban. Most nem tudok ilyen számokat megnevezni, van egy honlaprészünk a 
digitális bíróságokról, ahol ezeknek a mérőszámoknak kinn kellene lenniük. Utána 
fogok nézni, de csak bírói visszajelzésekből hadd említsek néhány dolgot. Most ha 
beadnak egy keresetet, hiánypótlásra hívjuk fel az ügyfelet vagy egy bejelentést 
kérünk egy ügyvédtől, van hogy egy óra alatt megkapja a bíró választ. 
Tulajdonképpen pont ez okoz nehézséget. Mivel a bíróknak is most már vannak 
tabletei, okos telefonjai, távoli elérhetősége szinte minden bírónak a saját ügyeihez, 
ahol ugyanúgy, mint ahogy a telefonokon nekünk jelez egy-egy üzenet, egy-egy sms, 
ugyanúgy egy-egy megérkező akta vagy irat is vissza tud jelezni, ezért elég nehéz a 
munkát megszervezni úgy, hogy éjjel-nappal jönnek a bírók számára a visszajelzések. 
Bizonyos, hogy gyorsultak e tekintetben az eljárások és az ügyfél-bíró kapcsolat 
nyilvánvalóan gyorsult.  

(Jegyzeteiben lapoz. - Dr. Varga-Damm Andrea: Olcsóság!) Olcsóság. Ezekre 
is kötelező mérőszámokat alkalmazunk. Nyilván a papírforgalom, posta s a többi és 
különösen ez a videónál lesz érdekes, ahol most már több tucat, több mint száz olyan 
meghallgatásra került sor két hónap alatt is, amikor a büntetés-végrehajtási 
intézetből nem kellett az országon végighurcolva szállítani a BV-intézetben lévő 
terheltet, tanút. Ezek nyilvánvalóan számokkal is kimutathatóak. Ami a 
távmeghallgatást illeti, arról nem is beszélve, hogy ha egy debreceni ügyvédnek nem 
kell elutaznia Szombathelyre, ez mindenkinek a saját zsebében is jelenthet 
költségmegtakarítást, amit nemigen tudunk majd mérni, de nyilván erre is szükség 
lesz, úgyhogy fogunk ezzel foglalkozni. 

A külső ellenőrző hatóságokból rengeteg van. Ezek a hatóságok elsősorban a 
bíróságokat, mint jogi személyeket vizsgálják. Ilyen lehet a NAV, az ÁNTSZ, az ÁSZ. 
Ezek egynémelyike nyilvánossá is teszi a vizsgálatait. Tehát például az ÁSZ-nak a 
bíróságokra vonatkozó vizsgálatai elérhetőek. Erről többet akkor tudnék mondani, ha 
ezeket az anyagokat magam is újra elővétetném, de valójában a bíróságoknál vannak 
ezek az adatok, és mi csak ezeknek a számait jeleztük vissza igazolva azt, hogy a 
bíróságok nemcsak önmagukat ellenőrzik, hanem ugyanúgy ki vagyunk téve az összes 
hatósági ellenőrzésnek, mint bármely más állami vagy privát szférában működő jogi 
személy.  

Köszönöm szépen az ügyféltapasztalatokra való rákérdezést. Itt is nagyon sok 
erőfeszítést tettünk. Azt kell tudni az ügyfél-visszajelzésekről, hogy ezt sem 
országosan mérjük, hanem az egyes törvényszékek alakították ki azokat a 
kérdőíveket, akár online formában is, amelyeket használnak. Már megteremtettük, 
hogy ezek a kérdőívek egységesek legyenek, megújítottuk az elmúlt héten a 
weblapunkat és igyekszünk ezeket a kérdőíveket online módon is elérhetővé tenni, 
tehát egy interaktív felületet kialakítani. Nagyon sok jelentést, tájékoztató anyagot 
készítenek erről a bíróságok, komolyan hasznosítják. Egyéb iránt a vezetők részére 
meghirdettünk tavaly egy úgynevezett fenntartható fejlődés vezetői programot is, egy 
versenyt indítottunk a vezetők részére és ennek egyik eleme volt éppen az 
ügyfélelégedettség-mérés és annak a visszahasznosítása. Tehát komoly figyelmet 
fordítunk erre akár a vezetői értékeléseknél is. 

Az uniós vizsgálatokat illetően köszönöm szépen a kérdést, mert sokszor 
idehaza többet látunk a bajból vagy a hiányosságból, mint abból, ami siker, és amire 
igazán büszkék lehetünk. Rendszeres vizsgálatnak vagyunk kitéve részben az Európa 
Tanács, részben meg az Európai Bizottság részéről. És nagyon jó teljesítményt 
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nyújtunk, nemcsak olyan országokhoz képest a különféle versenyszámokban, mint 
Franciaország, Hollandia, hanem a V4-ek viszonylatában is, tehát a saját környező 
országainkhoz képest is. A közigazgatási ügyeket valamennyi ítélkezési szinten 
Magyarországon bírálják el a leggyorsabban a legújabb EU-scoreboard szerint. Az 
elsőfokú civilisztikai perek intézésében a magyar bíróságok az ötödik leggyorsabbak; 
az elmúlt hét évben itt csak javuló sorrendünk volt eddig. Remélem, hogy az új Pp. 
ezen nem változtat, vagy legföljebb csak átmeneti visszaesést jelent majd. A 
folyamatban lévő ügyek száma, tehát az ügyhátralék, amit magunkkal cipelünk, 
szintén egyre csökken. A magyar bíróságokon a negyedik legkisebb az ügyhátralék. Ez 
egy óriási dolog! Az egy lakosra jutó, folyamatban lévő elsőfokú közigazgatási ügyek 
száma - ez is az ügyhátralék - a közigazgatási ügyszakban a második legalacsonyabb a 
28 ország közül. A közvetítői eljárásokban - mert nálunk 2012 óta van bírósági 
közvetítés - 5 ezer ügyet zártunk már le; elsők vagyunk, nemcsak a 28 uniós ország, 
hanem a 44 Európa tanácsi ország között is. És ahogy már említettem, a 
digitalizációban, tehát az online elérhetőségben, információmegosztásban is nagyon 
sok versenyszámot állítottak föl a különféle nemzetközi szervek: mi mindenhol az első 
ötben vagyunk benne vagy az elsők vagyunk. Tehát ez hihetetlen, hogy ha minket a 
tárgyszerű mutatókban mérlegre tesznek, akkor a magyar bírósági szervezetnek, a 
magyar bírói karnak és a magyar honpolgároknak nincs szégyenkeznivalójuk. 
Köszönöm szépen külön a kérdést. 

S persze mindig igyekszünk azon lenni, hogy ami az emberek számára fontos, 
hogy megalapozottak és időszerűek legyenek az ítéletek, az működjön. 
Hangsúlyozom, hogy az ítélkezés tartalma, a jogegység nem az OBH-ra tartozik, tehát 
a tekintetben mi instrukciókat nem adhatunk, csak a feltételeket igyekszünk 
megteremteni és a motivációt ahhoz, hogy jó munkaszervezéssel, jó felkészültséggel 
időszerű tudjon lenni az ítélkezés.  

2017-ben a perek 87 százaléka egy éven belül befejeződött. 37 százalékkal 
csökkent a két éven túli perek száma 2012-höz képest; ez azért egy elég szép szám. A 
járásbírósági szinten a büntetőítéletek 78 százaléka, a polgári ügyek 91 százaléka első 
fokon jogerőre emelkedik. És a bíróságokat folyamatosan képezzük.  

A büntetőügyekben, valóban, az elévülésnek van jelentősége. 2012-ben a 
Legfőbb Ügyészséggel együtt fogtunk hozzá egy komoly, összehangolt vizsgálathoz, 
évről évre egymással párhuzamosan, újra és újra elvégezzük ezt a vizsgálatot. S míg 
2015-ben 24 bírói mulasztásra is visszavezethető elévült ügy volt, 2017-ben már csak 
5 ilyen ügyet találtunk. Egyébiránt az érintett bírók java része - vagy talán egyik sem - 
nem működik már a bírósági szervezetben. Tehát ezeknek az esetleges 
mulasztásoknak minden alkalommal komoly következménye is van.  

És valóban, ami nagyon nagy kihívást jelent, magának az utánpótlásnak a 
megoldása, mert hiszen tudni kell azt, hogy a bíróvá válás 30 éves korban lehetséges, 
és a családalapítás, a pályakialakítás 25 éves korban elkezdődik, az egyetem után. 
Nagyon sok mindennel próbálkozunk annak érdekében, hogy jöjjön az újabb 
generáció a bíróságokra, és azt gondolom, legalábbis ami a fogalmazói pályázatokat 
illeti, eredményeket tudunk felmutatni, hiszen a 77 álláshelyre a tavalyi évben is már 
182 pályázó jelentkezett. Szinte minden egyetemen működik vagy kialakítás alatt van 
olyan speciális kollégium, csoport, amely kifejezetten a bírósággal ismerteti meg a 
joghallgatókat. Kiemelkedik ezek közül a debreceni projektünk, ahol I.K.O.N. 
képzéseknek nevezik ezeket a képzéseket, ezzel is kifejezve azt, hogy nem egyszerűen 
szakipari munkások azok, akiknek a bíróságon kell lenniük, hanem a saját közösségük 
számára kell, kellene hogy a bírók ikonok, példák, példaképek, hiteles emberek 
legyenek. És bizony előfordul, hogy ezt a hitelességet a nagy számok ellenére néhány 
elhúzódó és az újságok címlapjára kerülő ügy kikezdi.  
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És sajnos azt kell látnom nekem magamnak is, hogy több ilyen ügy éppen a 
katonai bíráskodás területéről érkezik. Tudni kell azt, hogy nincs olyan, hogy katonai 
bíróság, hanem csak három törvényszék van, ahol katonai bírák is ítélkeznek, és 
egyedül a Fővárosi Ítélőtábla, ahol ítélőtáblai szinten katonai ügyekben eljárhatnak. 
Ez azt jelenti, hogy nagyon kevés bíró és kevés ülnök az, aki eljár ezekben az 
ügyekben, és akkor, amikor a kizárásoknak, akár egy alkotmánybírósági döntés miatt 
is, a kényszerintézkedések jóváhagyása, különféle más egyéb érintettségek miatt van 
jelentősége, előfordul, hogy a bíróknak az ország egész területén vándorolniuk kell, 
hogy egy olyan bírót is találjunk, aki egyáltalán eljárhat egy-egy katonai ügyben. Ez 
egy komoly, nagy nehézség. Szándékaim szerint fogunk ezzel foglalkozni, és meg 
fogom keresni ez ügyben a Legfőbb Ügyészséget is, hogy ők hogyan oldották meg, 
hogyan biztosították azt, hogy ezekben az ügyekben se legyenek fennakadások; ugye, 
ők a katonai ügyészséget megszüntették. 

Köszönöm szépen a lehetőséget, hogy válaszolhattam a kérdéseikre.  
 
ELNÖK: Tisztelt Elnök Asszony! Köszönjük tartalmas válaszait. Megnyitom a 

vélemények körét. Kérdezem, kíván-e bárki véleményt megfogalmazni. Igen, Varga-
Damm Andrea képviselőtársunké a szó. Tessék parancsolni! 

Vélemények 

DR. VARGA-DAMM ANDREA (Jobbik): Köszönöm szépen. Bizonyára nagyon 
gyorsan diktáltam, mert pár kérdésre nem kaptam választ. 

Az egyik a kiírt pályázatok és aztán az eredményes pályázatok összefüggése. 
Ugye, a 274 pályázatból 132 kinevezés történt, 75 áthelyezés. Miért áthelyezés? Akkor 
miért írtak ki pályázatot? 

Aztán a 10 százalékkal több panasznak a struktúrájára kérdeztem rá, hogy 
vizsgálták-e, hogy mi indokolta. 

A kártérítési ügyekben, hogy milyen jellegű… 
 
ELNÖK: Képviselő asszony, ez a kör a vélemények megfogalmazásáé. 
 
DR. VARGA-DAMM ANDREA (Jobbik): Tudom, de én elmondom 

véleményként, hogy nem kaptam választ a kérdésekre.  
A továbbiakban pedig annyit szeretnék elmondani, hogy szerintem a kevesebb 

több lett volna. Nagyon úgy tűnik, hogy egy ilyen önfényező beszámolót olvashattunk, 
és nagyon úgy tűnik, mintha úgy érzékeltetnék, hogy elnök asszony munkálkodása 
alatt alakultak volna olyan új struktúrák, amelyek aztán ilyen üdvözítő eredménnyel 
jártak. Például a közvetítői eljárást már 2003-tól alkalmazzák, a tanúvédelmet 
ugyancsak 2003-tól, a távmeghallgatás már 2001-től működött, a kiskorúak 
meghallgatásának eltérő módszertana már 2000-től bevezetésre került, a 
beszédfelismerő rendszereket 1998-ban kezdték el tesztelni. Tehát itt semmi más nem 
történt, mint hogy korábban elindult folyamatok, a technológiai fejlesztés és a 
többletfinanszírozás eredményeként befejeződtek. 

Ezt szerettem volna még véleményként elmondani. Számomra mindig az a 
fontos, hogy az ítélkezés minősége milyen. A gyorsaság is fontos, de gyorsan lehet sok 
rossz ítéletet hozni, vagy nem az igazságnak megfelelőt. Tehát én úgy ítélem meg, 
hogy sokkal fontosabb lenne azt elemezni, hogy a gyorsaság és az ítéletek minősége 
egymáshoz képest miként konvergál, különösen úgy, hogy arról nagyon keveset 
tudunk, hogy például megváltoztatásoknak, hatályon kívül helyezéseknek mi az 
indoka, illetőleg a fellebbezések és az ilyen jellegű eredmények között mi az 
összefüggés. 
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Tehát úgy gondolom, hogy egy ilyen beszámolónak elsősorban arról kellene 
szólnia, hogy a technikai fejlesztés, a bírák kiválasztásának módszertana, a 
többletfinanszírozás milyen módon jelent meg azokban az eredményekben, amelyek 
aztán az igazságos ítélkezéshez vezetnek. Ezt szerettem volna röviden elmondani. 
Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Véleménykörben további jelentkező? Kovács 

Zoltán alelnök úré a szó, tessék parancsolni! 
 
DR. KOVÁCS ZOLTÁN (Fidesz), a bizottság alelnöke: Tisztelt Elnök Asszony! 

Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Kollégák! Hogy önfényező egy beszámoló vagy sem, erről 
azt gondolom, hogy az nem baj, ha egy beszámoló a jó eredményeket is érdemben 
elmondja egy bizottságnak. Erre láttunk itt jó néhány példát az épületek felújításától, 
az elektronikus beadványokon át, az azon keresztül történő joggyakorlatig. 
Mondhatnám azt is, valakinek azt mondtam, hogy az elektronikus ítélet 80 százalékos 
megegyezése olyan, mint a zalaegerszegi tesztpálya az autóknál, ez egy ítélkezési 
tesztpálya is lehet ad absurdum. Szerintem ezek jó dolgok, ezeket érdemes 
elmondani. 

Szerintem a szóbeli kiegészítés kellően kritikus volt önmagával szemben is, 
hallhattuk, hogy hol van még hiányosság, mit kellene még megváltoztatni adott 
esetben. Azt gondolom, hogy ha európai összehasonlításban, vagy OECD-
összehasonlításban elől vagyunk valamiben, azt ne szégyelljük, szerintem az jó dolog, 
örüljünk neki. Emlékszem, életemben annyit nem fáztam, mint a Veszprém megyei 
bíróságon, ahol a folyosón még fűtés sem volt, ha meg megrakták a kályhát, általában 
felrobbant és koromban voltunk. Ma az egy kifejezetten jó bíróság. Csak azért 
mondom, hogy lássuk, honnan indult el ez az egész dolog.  

Ráadásul szerintem hosszú időn keresztül le voltunk maradva az elektronikus 
világot illetően akár a közigazgatást nézzük, akár a bírósági világot. Szerintem ebben 
most egészen jól haladtunk előre. Nem mondom, hogy ez a csúcs, de nyilván ehhez 
kellett meghozni azokat a kötelező jogszabályokat, hogy na, aztán most nincs tovább, 
meg kell csinálni, ha a fene fenét eszik is, bocsánat a kifejezésért. Aztán szépen 
mindenki beleidomult ebbe a rendszerbe. Persze, vannak hibák meg vannak 
kifogások, de, azt gondolom, 2017 ilyen szempontból szerintem inkább sikeres volt, 
minthogy kudarcokkal teli lenne. Ha ez önfényezőnek tűnik valaki szemében, az a 
saját dolga. Azt gondolom, hogy az eredményekről van értelme beszámolni és a 
közvéleményt tájékoztatni. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen, alelnök úr. Vélemények megfogalmazása 

tekintetében további jelentkezőt nem látok. Megkérdezem az elnök asszonyt, hogy 
kíván-e reagálni a véleményekben megfogalmazottakra, figyelemmel két dologra. 
Egyrészt arra, hogy a 2017. évi beszámolóról van szó, másrészt arra is, hogy önnek 
mint az OBH elnökének tájékoztatással kapcsolatos feladatkörében a bíróságok 
általános helyzetéről és a bíróságok igazgatási tevékenységéről kell évente 
beszámolnia és nem arról, hogy milyen ítéletet hoznak vagy nem hoznak, az inkább a 
Kúria elnökére tartozik. Tessék parancsolni! 

Dr. Handó Tünde reflexiói 

DR. HANDÓ TÜNDE, az Országos Bírósági Hivatal elnöke: Köszönöm szépen 
az észrevételeket, a visszajelzéseket. A kérdésekre, amelyek esetleg még 
fennmaradtak, most nincs módomban válaszolni, de igyekszünk ezeket az igényeket 
is kielégíteni a jövőben. Köszönöm szépen, hogy itt lehettem. 
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Határozathozatal a beszámoló elfogadásáról 

ELNÖK: Köszönöm szépen, elnök asszony. A vitát lezárom. Határozathozatal 
következik. Kérdezem képviselőtársaimat, támogatják-e az Országos Bírósági Hivatal 
elnökének 2017. évi beszámolója elfogadását. Ki az, aki egyetért ezzel? (Szavazás.) Ki 
nem? (Szavazás.) Tartózkodás? (Szavazás.) Köszönöm. Megállapítom, hogy a 
bizottság 7 igen, 2 nem szavazattal, tartózkodás nélkül úgy döntött, hogy a beszámoló 
elfogadását támogatja.  

Most az országgyűlési határozati javaslat benyújtásáról kell döntenünk. 
Tájékoztatom képviselőtársaimat, hogy a bizottság önálló indítványának tervezetét a 
tegnapi nap során megkapták. Megnyitom a javaslat vitáját. Kérdezem kíván-e valaki 
hozzászólni. (Senki sem jelentkezik.) Jelentkezőt nem látok. Határozathozatal 
következik.  

Határozathozatal az országgyűlési határozati javaslat benyújtásáról 

Kérdezem, ki támogatja a határozati javaslat benyújtását annak megküldött 
szövege szerint. (Szavazás.) Ki nem? (Szavazás.) Tartózkodás? (Senki sem 
jelentkezik.) Nincs. Köszönöm. Megállapítom, hogy a bizottság 7 igen, 2 nem 
szavazattal, tartózkodás nélkül úgy döntött, hogy a határozati javaslatot a megküldött 
tartalommal terjeszti a tisztelt Ház elé. 

Tájékoztatom képviselőtársaimat, hogy mindhárom igazságügyi beszámoló, 
vagyis a Kúria, az ügyészség és az OBH beszámolójának elfogadásáról szóló határozati 
javaslat plenáris tárgyalásán a bizottságot előterjesztőként személyesen fogom 
képviselni. Van-e ezzel kapcsolatban bárkinek észrevétele? (Senki sem jelentkezik.) 
Amennyiben nincs, ezt a napirendi pontot lezárom.  

Köszönöm az elnök asszony és munkatársai részvételét, és egy perc technikai 
szünetet rendelek el. (Rövid szünet. - Dr. Handó Tünde és munkatársai távoznak az 
ülésről.) Kérem képviselőtársaimat, jöjjenek be! (Ungár Péter: Én itt vagyok, elnök 
úr! - Derültség. - Dr. Kovács Zoltán bejön a terembe.) 

A 2021. évi népszámlálásról szóló T/3609. számú törvényjavaslat 
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján) 

Soron következik a következő napirendi pontunk, a 2021. évi népszámlálásról 
szóló T/3609. számú törvényjavaslat részletes vitájának kijelölt bizottságként történő 
lefolytatása. Köszöntöm a bizottság ülésén az előterjesztő kormány képviseletében 
megjelent Orbán Balázs urat, a Miniszterelnökség miniszterhelyettesét, valamint 
munkatársait.  

Megnyitom a részletes vita első szakaszát, vagyis a törvényjavaslatnak a 
határozati házszabály 44. §-ában meghatározott szempontok szerinti vizsgálatát. 
Kérdezem miniszterhelyettes urat, álláspontja szerint a javaslat megfelel-e a 
házszabály rendelkezéseinek.  

 
DR. ORBÁN BALÁZS államtitkár (Miniszterelnökség): Köszönöm a szót. 

Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Igen, úgy gondoljuk, megfelel a házszabály 44. §-
ában foglaltaknak. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Nagyon szépen köszönöm. Megnyitom a vitát. Kérdezem, ki kíván e 

vonatkozásban hozzászólni. Varga-Damm Andrea képviselőtársunké a szó. Tessék 
parancsolni! 
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DR. VARGA-DAMM ANDREA (Jobbik): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt 
Képviselők! Tisztelt - most már tudom - Miniszterhelyettes Úr! Soha nem tudtam 
pontosan, mi a titulusa, mert olyan sokat neveztek ki, hogy már követni nem lehetett. 

Azt szeretném mondani, hogy a javaslat teljesen indokolt és bár a plenáris 
ülésen voltak viták azzal kapcsolatban, hogy ez név szerinti népszámlálás vagy nem 
név szerinti, vicces az a népszámlálás, ami nem név szerinti, természetesen vannak 
azok… 

 
ELNÖK: Bocsánat, képviselő asszony, most még csak arról vitatkozunk, hogy 

megfelel-e a házszabályi rendelkezéseknek! 
 
DR. VARGA-DAMM ANDREA (Jobbik): Bocsánatot kérek, annyira figyeltem a 

javaslatra. Nem baj, akkor majd ezt… 
 
ELNÖK: Még csak az első szakaszban vagyunk. 
 
DR. VARGA-DAMM ANDREA (Jobbik): Persze, persze, megfelel. 
 
ELNÖK: Arató Dávid (sic!) képviselőtársunk is a második szakaszhoz szeretne 

hozzászólni? (Nagy zaj. - Derültség. - Arató Gergely: Én egy másik 
törvényjavaslathoz szeretnék! - Derültség. - Dr. Kovács Zoltán: És nem Dávid, 
hanem Gergely!) Arató Gergely, igen. Elnézést kérek! (Dr. Kovács Zoltán: 
Emlékszem, hogy Kosztolányi Dénest Keleti rendszeresen Kosztolányi Dezsőnek 
hívta. - Derültség.) Van egy barátom, akit Arató Dávidnak hívnak, és ezért 
automatikusan mondtam Dávidot. (Dr. Varga-Damm Andrea: Amit eddig 
mondtam, azt írjuk majd ahhoz, és nem ismétlem meg!) Köszönöm. 

 
DR. ORBÁN BALÁZS államtitkár (Miniszterelnökség): Bocsánat, én is csak 

azért nyilatkoztam jól, mert nekem ide volt írva a papírra, hogy most el kell mondani. 
(Derültség. - Dr. Varga-Damm Andrea: Köszönöm a szolidaritást. - Derültség.)  

 
ELNÖK: Kérdezem akkor a tisztelt bizottságot, csak e vonatkozásban, az első 

szakasz vonatkozásában, hogy megfelel-e a házszabályi rendelkezéseknek, kíván-e 
valaki felszólalni. (Nincs ilyen jelzés.) Jelentkezőt nem látok. Lezárom e 
vonatkozásban a vitát. 

Kérdezem a tisztelt bizottságot, álláspontja szerint megfelel-e a törvényjavaslat 
a házszabály rendelkezéseinek. Aki ezzel egyetért? (Szavazás.) Kilenc. Köszönöm. 
Megállapítom, hogy 9 igen szavazattal, egyhangúlag a bizottság úgy döntött, hogy az 
előterjesztés megfelel a házszabály 44. §-ában foglaltaknak.  

Mivel az előterjesztéshez képviselői módosító javaslatok érkeztek, áttérünk a 
háttéranyag megvitatására, mely öt pontból áll, és amelyet a bizottság tagjainak 
kiosztottunk.  

Elsőként a háttéranyag egymással összefüggő 1., 3. és 5. pontjairól kell 
döntenünk. A módosító indítványt Arató Gergely, DK, képviselőtársunk nyújtotta be. 
Kérdezem képviselőtársamat, kívánja-e indokolni módosító javaslatát. Igen, 
megadom a szót, tessék parancsolni! 

 
ARATÓ GERGELY (DK): Röviden kívánom indokolni a javaslatot. A javaslat 

arra irányul, hogy egyrészt ne kerüljön sor a válaszadók vezeték- és utónevének 
gyűjtésére a népszámlálás során. Ezt szükségtelennek tartjuk továbbra is, fölösleges 
adatgyűjtésnek, éppen ezért az adatvédelmi szabályokkal is ellentétesnek. A korábbi 
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népszámlálások lebonyolításában, az előző két alkalommal erre nem volt szükség, 
ebből következik, hogy itt olyan adat gyűjtéséről van szó, amire most sincs szükség.  

A további módosítás arra irányul, hogy a különösen érzékeny nemzetiségi és 
vallási adatokra vonatkozó adatok begyűjtésénél a válaszolók megfelelő tájékoztatást 
kapjanak arról, hogy ez a válaszadás önkéntes. Hogy ez teljesen világos és egyértelmű 
legyen, erre szeretnénk erősebb törvényi garanciát. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönjük. Kérdezem a kormányt, mi az álláspontja a háttéranyag 

ezen pontjáról. 
 
DR. ORBÁN BALÁZS államtitkár (Miniszterelnökség): Köszönöm szépen a 

szót. Nem támogatjuk a módosító javaslatokat. Az egész koncepciónak, amire ez a 
népszámlálásról szóló törvény épül, annak szükséges, de nem elégséges előfeltétele, 
hogy az működjön, hogy a család- és utónevekre vonatkozó adatokat is összeírjuk. Ezt 
egyébként a hasonló módszerrel népszámlálást végző európai uniós tagállamokból, 22 
ilyen van, 21 helyen így csinálják, tehát mi vagyunk az egyetlen tagország, amelyik 
nem így csinálja.  

A dolognak az a lényege - most egy picit leegyszerűsítem -, hogy itt valójában 
az lenne a hosszú távú stratégiai cél, hogy tíz év múlva már ne kelljen népszámlálást 
lebonyolítani, a szónak abban az értelmében, hogy az egyébként rendelkezésre álló 
adatok legyűjtésével automatikusan, plusz adatfelvétel nélkül, kérdezőbiztosok 
alkalmazása nélkül összeálljon az az adatbázis, amiből a népszámlálásnak össze kell 
állnia. Ehhez viszont az kell, hogy az ilyen adminisztratív, a különböző 
nyilvántartásokban lévő adatokkal a most felvett adatokat össze tudjuk kapcsolni, 
nyilvánvalóan az adatvédelmi garanciák és az anonimitás biztosítása mellett; ezt mi is 
kulcsfontosságúnak gondoljuk. De azért, hogy hosszú távon majd ne kelljen ezeket az 
egyébként a hatóságok rendelkezésére álló adatokat újra lekérni és ezáltal vegzálni - 
ezt most persze idézőjelben mondom - az állampolgárokat, ehhez ez a módosítás 
szükséges. 

Képviselő úr javaslata arra irányul, hogy ezt hagyjuk el, tehát nyilvánvalóan ezt 
nem tartjuk támogathatónak. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönjük. A vitát megnyitom. Kérdezem, ki kíván hozzászólni. 

Varga-Damm Andrea képviselőtársunké a szó. Tessék parancsolni! 
 
DR. VARGA-DAMM ANDREA (Jobbik): Akkor befejezem azt, amit az előbb 

elkezdtem. Én nagyon örülök neki, hogy lesz végre, mert sajnos ezzel az is ki fog 
derülni, hogy hányan vagyunk, azaz milyen rendkívül nagy létszámban csökkent a 
magyarság száma, még ha egyébként a három hónapnál tovább itt-tartózkodókat is 
majd ebbe beleveszik.  

Viszont amit én kérnék a kormánytól megfontolni, az pedig ez az 50 nap, ami 
alatt ezt el kell végezni. Megmondom, miért: mert való igaz, a kérdezőbiztosok 50 nap 
alatt, plusz még az elektronikus eljárás lehetősége is, elegendő lehetne, de a mobilitás 
elképesztően nagy Magyarországon, akár az ország másik felébe való munkahelyre 
menés és hetente-kéthetente hazamenés, a külföldön való munkavégzés, ahonnan is 
időszakonként jönnek haza. Ily módon én azt gondolom, hogy nem lenne baj egy 
minimum 60 napra írni ezt. Nem gondolom, hogy valami nemzetközi sztenderd ezt 
gátolná; azt sem gondolom egyébként, hogy június 30. utánra kellene tenni, mert 
akkor meg jön a nyári szünet, akkor meg azért nem lehet az embereket megtalálni. 
Tehát én csak azért gondoltam, hogy ehhez hozzászólok, hogy ezeket az aspektusokat 
is esetleg vegyék figyelembe, hogy június 30-ig tartson, akkor azért két hónap alatt ez 
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megvalósítható lenne, utána pedig ott van az egész nyár elemezni, gépre vinni, 
egyebek. Úgyhogy ezt csak technikai javaslatnak szánom, és nem fogok ezért 
módosító javaslatot benyújtani, csak tegyék már meg, hogy ezt megfontolják, mert 
korábban, már nem is tudom, hány éve volt a legutóbbi népszámlálás, de nem most, 
és akkor azért sokkal kevesebb volt a mobilitás az emberek mindennapi életében. Bár 
lehetséges, hogy valamifajta statisztikai sztenderd ez az 50 nap, nem tudom, de 
mindenesetre az eredményességéhez mint célhoz esetleg jobban illeszkedne, ha ennél 
több időt adnának. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Kérdezem, ki kíván még a vitához hozzászólni. 

Miniszterhelyettes úr, parancsoljon! 
 
DR. ORBÁN BALÁZS államtitkár (Miniszterelnökség): Ez egy 

kommunizmusból maradt terminológia, úgyhogy nem szeretjük használni, de valóban 
ez a hivatalos megnevezés. Köszönöm szépen a szót. 

Csak röviden reagálnék képviselő asszony felvetésére. Közben konzultáltam a 
kollégáimmal, és azt a tájékoztatást adták, hogy a korábbi népszámlálásnál egy hónap 
egy hét volt az adatfelvételi időtartam, amelyet most meghosszabbítottunk. Azt 
gondoljuk, hogy ez a hosszabbítás elég lesz, azzal összevetve, hogy most maga a 
személyes adatfelvétel is másképp fog kinézni. Egészen eddig a személyes adatfelvétel 
papíralapon zajlott, most a személyes adatfelvétel is elektronikusan fog zajlani, tablet 
segítségével. Úgyhogy ezzel azért lehet gyorsítani az egy egységnyi adat felvételéhez 
szükséges időn. Tehát hosszabbítottuk. Azért itt is van egy olyan szempont, hogy mint 
a rétestésztát, nem érdemes egy bizonyos időn túl húzni a dolgot. De köszönjük 
szépen az észrevételt, rögzítettük, és futunk ezzel kapcsolatban még egy kört.  

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Arató Gergely képviselőtársunké a szó. 
 
ARATÓ GERGELY (DK): Köszönöm szépen. Szeretném megköszönni 

miniszterhelyettes úr válaszát. Megnyugtatom, a miniszterhelyettest mind az 
amerikai terminológia használja, mind, ha ez a kormánynak így kedvesebb, akkor a 
mai orosz elnevezés is ez (Derültség), tehát ízlés szerint lehet válogatni, ne érezze 
magát ettől zavarban.  

Szóval, ami ennél sokkal fontosabb, miniszterhelyettes úr válasza meggyőzött 
arról, hogy helyes a módosító indítványunk, hiszen a kormány célja ezek szerint 
ebben az irányban egyrészt a népszámlálás intézményének az elsorvasztása 
(Derültség és moraj a kormánypárti oldalon.), másrészt pedig az adatbázisok 
korlátlan összekapcsolása. Ezek közül egyiket sem tartjuk sem követendőnek, sem 
indokoltnak. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Bár akkor, úgy tűnik, Arató Gergely 

képviselőtársunk ezzel 21 európai tagállamot illetett, hiszen 21 európai tagállamban 
már ez a kialakult gyakorlat. (Arató Gergely: Nem leszünk gyarmat! - Derültség.)  

A vitát lezárom. Kérdezem képviselőtársaimat, elfogadják-e a háttéranyag 
hivatkozott pontjait. Aki igen? (Szavazás.) Kettő. Aki nem? (Szavazás.) Hét. És aki 
tartózkodott? (Szavazás.) Nem volt ilyen. Köszönöm. Megállapítom, hogy a bizottság 
2 igen, 7 nem szavazat mellett, tartózkodás nélkül a háttéranyag ezen pontjait nem 
fogadta el. 

Rátérünk a háttéranyag egymással összefüggő 2. és 4. pontjaira, Mellár Tamás 
és Tordai Bence, Párbeszéd, képviselők indítványára. A képviselőtársaink nincsenek 
jelen. Kérdezem a kormányt, egyetért-e a módosító javaslatban foglaltakkal. 
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DR. ORBÁN BALÁZS államtitkár (Miniszterelnökség): Köszönöm a szót. Nem 

támogatjuk a módosító javaslatban foglaltakat. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a bizottság tagjait, ki kíván hozzászólni. 

(Senki sem jelentkezik.) Jelentkezőt nem látok. Lezárom a vitát, szavazás következik. 
Kérdezem képviselőtársaimat, elfogadják-e a háttéranyag hivatkozott pontjait. Ki 
igen? (Szavazás.) Egy. Ki nem? (Szavazás.) Ki tartózkodott? (Szavazás.) Köszönöm. 
Megállapítom, hogy a bizottság 1 igen, 7 nem szavazattal, 1 tartózkodással a 
háttéranyag ezen pontjait nem fogadta el. 

A bizottság kormánypárti tagjai a megjelölt határidőben tízpontos 
módosítójavaslat-tervezetet juttattak el a bizottság titkárságára, melyet a bizottság 
valamennyi tagja a tegnapi nap során megkapott. Elsőként kérdezem az előterjesztő 
kormány álláspontját a javaslattervezetről! 

 
DR. ORBÁN BALÁZS államtitkár (Miniszterelnökség): Köszönöm a szót. 

Támogatjuk a módosításra vonatkozó javaslatot. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Megnyitom a vitát. Kérdezem képviselőtársaimat, 

ki kíván hozzászólni. (Senki sem jelentkezik.) Jelentkezőt nem látok, a vitát lezárom. 
Szavazás következik. Kérdezem a bizottságot, ki támogatja a módosítójavaslat-
tervezetet, amely a bizottság részletes vitát lezáró módosító javaslata is egyben. Ki 
igen? (Szavazás.) Ki nem? (Szavazás.) Tartózkodás? (Szavazás.) Köszönöm. 
Megállapítom, hogy a bizottság 8 igen, 1 nem szavazattal, tartózkodás nélkül a 
javaslatot elfogadta. 

Most a részletes vita lezárásáról kell szavaznunk. Kérdezem tehát 
képviselőtársaimat, hogy lezárják-e az előterjesztés részletes vitáját. Ki ért egyet 
ezzel? (Szavazás.) Ki nem? (Szavazás.) Ki tartózkodott? (Szavazás.) Köszönöm. 
Megállapítom, hogy a bizottság 8 igen szavazattal, 1 tartózkodással, nem szavazat 
nélkül a részletes vitát lezárta. 

Kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy kíván-e a plenáris ülésen a bizottsági 
jelentések vitájában előadót állítani. (Senki sem jelentkezik.) Jelentkezőt nem látok. 
Ezzel a napirendi pont tárgyalását lezárom. 

A kormányzati igazgatásról szóló T/3610. számú törvényjavaslat 
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján) 

Soron következik az eredetileg 4. napirendi pontunk, a kormányzati 
igazgatásról szóló T/3610. számú törvényjavaslat részletes vitájának kijelölt 
bizottságként történő lefolytatása. A kormányt előterjesztőként ugyancsak Orbán 
Balázs miniszterhelyettes úr képviseli. Ismételten köszöntjük.  

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

 
DR. ORBÁN BALÁZS államtitkár (Miniszterelnökség): Megfelel, köszönöm 

szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Megnyitom a vitát e körben. Kérdezem, ki kíván 

hozzászólni. (Arató Gergely: Melyik előterjesztéshez? - Közbeszólás: Kormányzati 
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igazgatás!) De még csak, hogy megfelel-e a házszabályi rendelkezéseknek. Arra? 
(Arató Gergely: Igen.) Tessék parancsolni! 

 
ARATÓ GERGELY (DK): A házszabály 44. §-a előírja, hogy a javaslatnak meg 

kell felelnie a jogalkotás szakmai követelményeinek. Értelmezésem szerint ebbe 
beletartozik a jogalkotási törvényben szereplő egyeztetések lefolytatása is. Mivel 
ebben az esetben ez nem történt meg idejében, ezért nem tartom házszabályszerűnek 
a javaslatot. Köszönöm. (Dr. Varga László visszatér az ülésre.) 

 
ELNÖK: Köszönjük. Kérdezem, ki kíván még e vonatkozásban hozzászólni. 

(Senki sem jelentkezik.) Jelentkezőt nem látok, a vitát lezárom. Szavazás következik.  
Kérdezem a tisztelt bizottságot, véleményük szerint megfelel-e a 

törvényjavaslat a házszabály rendelkezéseinek. Ki az, aki egyetért ezzel? (Szavazás.) 
Ki nem? (Szavazás.) Ki tartózkodott? (Szavazás.) Köszönöm. Megállapítom, hogy 7 
igen, 1 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett a bizottság úgy döntött, hogy az 
előterjesztés megfelel a házszabály 44. §-ában foglaltaknak. 

Az előterjesztéshez képviselői módosító javaslat nem érkezett, azonban a 
bizottság kormánypárti és ellenzéki tagjai bizottsági módosító javaslat-tervezeteket 
juttattak el a bizottságunk titkárságára. Elsőként Arató Gergely, DK, képviselő 
indítványa következik. Kérdezem az előterjesztő kormány álláspontját a DK 
javaslattervezetéről! 

 
DR. ORBÁN BALÁZS államtitkár (Miniszterelnökség): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Megnyitom a vitát. Kérdezem képviselőtársaimat, ki kíván 

hozzászólni. Megadom a szót Arató Gergely képviselőtársunknak. Tessék parancsolni! 
 
ARATÓ GERGELY (DK): Köszönöm szépen, elnök úr. Nyilván éles szemű 

képviselőtársaim felfedezték, hogy a javaslat megegyezik a Közszolgálati 
Érdekegyeztető Tanács szakszervezeti oldalának szintén a bizottsághoz eljuttatott 
javaslatával. Célja az, hogy azokat a legsúlyosabb problémákat orvosolja ebben a 
törvényjavaslatban, amelyek rontanak a közigazgatásban dolgozó 
kormánytisztviselők helyzetén, különös tekintettel a szabadság kérdésére, különös 
tekintettel a fegyelmi viszonyokra és arra, hogy gyakorlatilag függővé teszi a 
kormánytisztviselőket ez a rendelet, lehetővé teszi lényegében az indoklás nélküli 
eltávolításukat, valamint orvosolja azt az igazságtalanságot, amely a 
kormányhivatalban dolgozó tisztviselők és más kormánytisztviselők között van.  

A javaslat részleteit nem szeretném ismertetni. Az a tudomásom, hogy folyik 
ebben az ügyben a kormányzattal tárgyalás, azért ebben a formában tettem rá 
javaslatot, hogy módja legyen a kormánynak elmondani, hogy mely területeken lát 
lehetőséget az elmozdulásra és ez alapján születhessen meg egy közös konszenzusos 
bizottsági módosító indítvány. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Valóban, a javaslat lényegében megegyezik a 

Közszolgálati Érdekegyeztető Fórum munkavállalói oldala által küldött javaslatokkal, 
melyeket a bizottság tagjainak a tegnapi nap során megküldtünk. Kérdezem, ki kíván 
még ehhez hozzászólni. (Dr. Varga-Damm Andrea: Most ehhez vagy az egészhez?) 
Arató Gergely képviselőtársunk módosító javaslatához. Jelentkezőt nem látok.  

Kérdezem a bizottságot, támogatja-e Arató Gergely DK-s képviselő által 
megküldött módosítójavaslat-tervezetet. Ki igen? (Szavazás.) Ki nem? (Szavazás.) 
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Tartózkodás? (Szavazás.) Köszönöm. Megállapítom, hogy a bizottság 3 igen, 7 nem 
szavazattal, tartózkodás nélkül a javaslatot nem fogadta el. 

Most a bizottság kormánypárti tagjai által megküldött 83 pontos 
módosítójavaslat-tervezet megvitatása következik. Elsőként kérdezem az előterjesztő 
kormány álláspontját a kormánypárti képviselők javaslattervezetéről. 

 
DR. ORBÁN BALÁZS államtitkár (Miniszterelnökség): Köszönöm szépen a 

szót. Támogatjuk ezt a javaslattervezetet és annyi kiegészítést még az előző ponthoz 
kapcsolódva, ha szabad mondani, hogy igen, folynak a tárgyalások és a javaslatok egy 
része beépítésre kerül, egy másik része a hatályos szabályozás megváltoztatására is 
irányul. Tehát van, amikor a most hatályos szabályozást kritizálják a szakszervezetek, 
és van olyan javaslat, amely alapvetően megy szembe azzal a koncepcióval, amit 
támogatunk, amely versenyképes, teljesítményalapú, elszámoltatható és felelős 
közigazgatás kialakítását célozza. Úgyhogy ezért az előző javaslatot nem támogattuk, 
ezt viszont jelen formájában támogatni tudjuk. Köszönöm szépen a szót. 

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

ki kíván hozzászólni. Először Varga László képviselő… (Dr. Varga László jelzésére:) 
Akkor Varga-Damm Andrea képviselőtársunké a szó. Tessék parancsolni! 

 
DR. VARGA-DAMM ANDREA (Jobbik): Köszönöm a szót, elnök úr. Ez egy 

286 paragrafusos törvénymódosító javaslat és meg kell mondjam, amit már nagyon 
sokszor elmondtunk, hogy nem nagyon értem, hogy miért kell 83 pontban a Ház előtt 
lévő javaslathoz módosító javaslatot beadni. Nem lehetne, hogy mielőtt beérkeznek 
ilyen jellegű és hosszúságú javaslatok, több jogi lektor nézze meg? Tényleg annyira 
kellemetlen, hogy tulajdonképpen az ilyen jellegű törvényekhez a legtöbb, ami jön, az 
TAB-javaslat, kormánypárti képviselői javaslat. Nem nagyon tudom elképzelni, hogy 
drága kormánypárti képviselőtársaim otthon üldögéltek, körmöltek, és aztán egyszer 
csak megjelent ez. Nehezen tudom elképzelni, bár hihetetlen nagy tudású és 
tapasztalatú képviselők ülnek a kormánypárti oldalon, hogy ezeket ők szülik. De ha 
tévedek, akkor tényleg nagy tisztelettel kérek bocsánatot. Ez egy óriási 
struktúraváltás, és ha már kutyafuttában beterjesztenek ilyen javaslatokat, tényleg 
nincs arra lehetőség, hogy ne összerakva, összefésülgetve kelljen ezeket 
olvasgatnunk? Most ezen már túl vagyunk, nem oldódik meg e javaslat 
vonatkozásában. De majd '19-ben, az új évben nem lehetne új mentalitást nyitni, hogy 
ne kormánypárti képviselői indítványokkal módosítgassák azt, amit egyébként a 
kormány terjeszt elő, és akkor szinte már átláthatatlan, hogy miről döntünk? Nagy a 
hibázás lehetősége ilyenkor, és majd aztán a gyakorlat visszaigazolja, akkor a jövő 
évben megint lesz egy módosítás. Esetleg tehát van ilyen növekvés a 
minisztériumban, hogy ezeket a jövőre nézve elkerüljük?  

 
ELNÖK: Kérdezem, ki kíván még hozzászólni. Varga László képviselőtársunké 

a szó. 
 
DR. VARGA LÁSZLÓ (MSZP): Köszönöm szépen. A konkrét javaslat kapcsán a 

tartalmi-politikai vitát rengeteg terepünk van lefolytatni; nem biztos, hogy ezt most 
kell megtennem. Nyilván az, hogy mi a politikai álláspontom ebben a kérdésben, 
viszonylag világos. Azonban államtitkár úr szóhasználatára figyeltem, és ennek 
kapcsán lenne egy kérdésem. Ön azt mondta, hogy zajlanak még a tárgyalások, jól 
értettem ezt? (Dr. Orbán Balázs bólogat.) Zajlanak a tárgyalások, igen. Na most, ez 
azért fontos kérdés, hogy akkor a javaslat érdemét érintően is várható, mondjuk, 
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adott esetben a Törvényalkotási bizottságra még további módosító javaslat? 
Kérdezhetek-e ilyet? (Közbeszólások.) Na jó, nem akartam interakciót kiváltani. Mert 
ez azért nagyban befolyásolhatja azt, hogy mit gondoljon az ember a konkrét 
kérdésben. Csütörtökön és pénteken van a Törvényalkotási bizottságnak ülése még a 
héten, és ha meghallgattatásra kerül legalább a szakszervezeti javaslatok érdeme, ha 
nem is mindegyik, de a derékhada, akkor azt gondolom, ez változtathat sok 
mindenkinek a hozzáállásán. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Kérdezem, bárki szeretne-e a vitához hozzászólni. Igen, tessék 

parancsolni! 
 
DR. ORBÁN BALÁZS államtitkár (Miniszterelnökség): Köszönöm szépen, csak 

nagyon röviden. A kormány nem zárkózik el attól, hogy a mostani javaslathoz képest, 
még ezen túlmenően is módosuljon a szöveg. Nekünk egy dolog fontos, hogy a 
hatékony, modern közigazgatás megteremtése irányába tegyük meg az újabb lépést, 
és ez a lépés bürokráciacsökkentéssel és a közszférában egy családbarát fordulat 
érvényesítésével járjon. Ez a dolognak az alapja.  

Egyébként arra ha csak röviden szabad reagálni, amit képviselő asszony 
mondott, én messzemenőkig egyetértek vele. Én alapvetően kodifikációval foglalkozó 
jogász voltam, de azért, hogy a mundér becsülete is megmaradjon, tekintettel arra, 
hogy ez a kormányzati igazgatásról szóló törvényjavaslat egy olyan törvényjavaslat, 
amely több ágazati törvényt helyez hatályon kívül és egy új rendszert teremt, 
szerintem az az elvárás, amit ön megfogalmazott, az valós, de az ilyen esetű, 
kódexjellegű szabályoknál, ami korábbi széttagolt szabályokat akar felváltani, azt 
hiszem, az, hogy itt nagy terjedelmű, elsősorban technikai jellegű módosítások is 
legyenek a törvényalkotás szakaszában, ez elkerülhetetlen. Úgyhogy én abszolút 
megértem az ön elvárásait, próbálunk ennek megfelelni, és köszönöm az ez irányú 
türelmét a parlamenti képviselőknek.  

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. A vitát lezárom, rátérünk a szavazásra. Kérdezem a 

bizottságot, támogatja-e a kormánypárti képviselők által megküldött 
módosítójavaslat-tervezetet, amely elfogadása esetén a bizottság részletes vitát lezáró 
módosító javaslata is egyben. Aki igen? (Szavazás.) Hét. Aki nem? (Szavazás. - Nincs 
ilyen.) S tartózkodás? (Szavazás.) Három. Köszönöm. Megállapítom, hogy a bizottság 
7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 3 tartózkodás mellett a javaslatot elfogadta. 

Most a részletes vita lezárásáról kell szavaznunk. Kérdezem tehát 
képviselőtársaimat, lezárják-e az előterjesztés részletes vitáját. Aki igen? (Szavazás.) 
Hét. Aki nem? (Szavazás.) Három; és tartózkodás nincs. Köszönöm. Megállapítom, 
hogy 7 igen és 3 nem szavazat mellett, tartózkodás nélkül a bizottság a részletes vitát 
lezárta. 

Kérdezem a tisztelt bizottságot, kíván-e a plenáris ülésen a bizottság a 
jelentések vitájában előadót állítani. (Nincs ilyen jelzés.) Jelentkezőt nem látok, akkor 
nem. Ezzel ezt a napirendi pontot is lezárom. Köszönjük szépen a részvételét, 
miniszterhelyettes úr. (Dr. Orbán Balázs távozik az ülésről. - Dr. Fürjes Zoltán és 
Fedor Tibor belép a terembe.)  



51 

A lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, 
vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi 
CCVI. törvény módosításáról szóló T/3618. számú törvényjavaslat 
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján) 

Soron következik 5. napirendi pontunk: a lelkiismereti és vallásszabadság 
jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról 
szóló 2011. évi CCVI. törvény módosításáról szóló T/3618. számú törvényjavaslat 
részletes vitájának kijelölt bizottságként történő lefolytatása. Köszöntöm az 
előterjesztő kormány képviseletében megjelent Fürjes Zoltán urat, a 
Miniszterelnökség helyettes államtitkárát, és kollégáját, Fedor Tibor főosztályvezető 
urat. 

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

 
DR. FÜRJES ZOLTÁN helyettes államtitkár (Miniszterelnökség): Igen, 

megfelel. 
 
ELNÖK: Köszönjük szépen. E vonatkozásban megnyitom a vitát. Kérdezem, ki 

kíván hozzászólni. Arató Gergely képviselőtársunké a szó, tessék parancsolni!  
 
ARATÓ GERGELY (DK): Szeretném felhívni a bizottság figyelmét arra, hogy 

volt olyan kedves elnök úron keresztül eljuttatni hozzánk a kormány azt, hogy kikkel 
folytatott egyeztetést. Ebből teljesen nyilvánvalóan kiderül, hogy a kormány 
társadalmi egyeztetést elsősorban a törvény által kedvezményezett bevett egyházakkal 
folytatott, ebből is kihagyva a Mazsihiszt gondosan. Ugyanakkor azokkal az 
egyházakkal, amelyek korábban akár bírósági úton is elégtételt vagy érvényt kívántak 
szerezni annak, hogy méltánytalannak tartják a szabályozást, ők nem kerültek be az 
egyeztetési körbe. Ilyen módon ez nyilvánvalóan nem tekinthető a jogalkotási törvény 
szabályai szerinti megfelelő egyeztetésnek, így ez a javaslat nem házszabályszerű. 
Köszönöm szépen. 

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

ilyen jelzés.) Jelentkezőt nem látok, a vitát lezárom. Szavazás következik. Kérdezem 
tehát a bizottságot, véleményük szerint megfelel-e a törvényjavaslat a házszabály 
rendelkezéseinek. Aki egyetért ezzel? (Szavazás.) Hét. Aki nem? (Szavazás.) Kettő. 
És aki tartózkodott? (Szavazás.) Egy. Köszönöm. Megállapítom, hogy 7 igen, 2 nem 
szavazat és 1 tartózkodás mellett a bizottság úgy döntött, hogy az előterjesztés 
megfelel a házszabály 44. §-ában foglaltaknak.  

Mivel az előterjesztéshez képviselői módosító javaslatok érkeztek, áttérünk a 
háttéranyag megvitatására, mely 12 pontból áll, és amelyet a bizottság tagjainak 
kiosztottunk. 

Elsőként a háttéranyag egymással összefüggő 1., 2., 3., 8., 11. és 12. pontjairól 
kell döntenünk. A módosító indítványt Szabó Szabolcs független képviselő úr 
nyújtotta be; képviselő úr nincs jelen a bizottsági ülésen. Kérdezem a kormányt, mi az 
álláspontja a háttéranyag ezen pontjairól. 

 
DR. FÜRJES ZOLTÁN helyettes államtitkár (Miniszterelnökség): A módosító 

javaslatot nem támogatja a kormány. 
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ELNÖK: Köszönjük szépen. A vitát megnyitom. Kérdezem, ki kíván 

hozzászólni. Arató Gergely képviselőtársunké a szó. Tessék parancsolni! 
 
ARATÓ GERGELY (DK): Tisztelt Bizottság! Ezt a javaslatot jó szívvel ajánlom 

elfogadásra a bizottságnak, hiszen megszünteti azt a bonyolult és értelmetlen, sok 
osztályba sorolós játékot, amelynek az egyetlen valódi célja az, hogy a jogszerűség 
részleges megteremtése mellett fenntartsa a kormánynak azt a jogát, hogy szabadon 
válogathasson az egyházak között, és támogassa azokat, akit támogatásra méltónak 
gondol. Ehelyett egy teljesen egyértelmű, normatív, egyszerű szabályozást teremt, 
amely az egyházak egyenlőségén és a vallásszabadság korlátlan érvényesülésén 
alapul. Ezért ez egy kiváló javaslat, én támogatom. 

 
ELNÖK: Köszönjük. Kérdezem, ki kíván még hozzászólni. (Nincs ilyen jelzés.) 

Jelentkezőt nem látok. Mivel nincs több hozzászóló, a vitát lezárom, szavazás 
következik. 

Kérdezem képviselőtársaimat, elfogadják-e a háttéranyag hivatkozott pontjait. 
Aki igen? (Szavazás.) Három. Aki nem? (Szavazás.) Hét; tartózkodás nincs. 
Köszönöm. Megállapítom, hogy a bizottság 3 igen és 7 nem szavazat mellett, 
tartózkodás nélkül a háttéranyag ezen pontjait nem fogadta el. 

Rátérünk a háttéranyag egymással összefüggő 4., 5. és 10. pontjaira, Schmuck 
Erzsébet és Keresztes László Lóránt, LMP, képviselők indítványára; a képviselők 
nincsenek jelen. Kérdezem a kormányt, egyetért-e a módosítópontokban foglaltakkal. 

 
DR. FÜRJES ZOLTÁN helyettes államtitkár (Miniszterelnökség): Nem értünk 

egyet. 
 
ELNÖK: Köszönjük. Kérdezem a bizottság tagjait, ki kíván hozzászólni. (Senki 

sem jelentkezik.) Jelentkezőt nem látok. A vitát lezárom, szavazás következik. 
Kérdezem képviselőtársaimat, elfogadják-e a háttéranyag hivatkozott pontjait. Ki 
fogadja el? (Szavazás.) Három igen szavazat. Ki nem? (Szavazás.) Tartózkodás? 
(Szavazás.) Köszönöm. Megállapítom, hogy a bizottság 3 igen, 7 nem szavazattal, 
tartózkodás nélkül a háttéranyag ezen pontjait nem fogadta el. 

Rátérünk a háttéranyag egymással összefüggő 6. és 9. pontjaira. Szintén 
Schmuck Erzsébet és Keresztes László Lóránt, LMP, képviselők indítványára. 
Kérdezem a kormányt, egyetért-e a módosítóban foglaltakkal. 

 
DR. FÜRJES ZOLTÁN helyettes államtitkár (Miniszterelnökség): Nem ért 

egyet. 
 
ELNÖK: Köszönjük. Kérdezem a bizottság tagjait, ki kíván hozzászólni. (Senki 

sem jelentkezik.) Jelentkezőt nem látok. Kérdezem a képviselőtársaimat, elfogadják-e 
a háttéranyag hivatkozott pontjait. (Szavazás.) Három igen szavazat. Ki nem? 
(Szavazás.) Tartózkodás? (Szavazás.) Köszönöm. Megállapítom, hogy a bizottság 3 
igen, 7 nem szavazattal, tartózkodás nélkül a háttéranyag ezen pontjait nem fogadta 
el. 

Utolsóként a háttéranyag 7. pontja következik, szintén Schmuck Erzsébet és 
Keresztes László Lóránt képviselők indítványa. Kérdezem a kormányt, egyetért-e a 
módosító pontokban foglaltakkal.  
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DR. FÜRJES ZOLTÁN helyettes államtitkár (Miniszterelnökség): Nem ért 
egyet a kormány. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Kérdezem a bizottság tagjait, ki kíván hozzászólni. (Senki 

sem jelentkezik.) Jelentkezőt nem látok, a vitát lezárom. Szavazás következik. 
Kérdezem képviselőtársaimat, elfogadják-e a háttéranyag hivatkozott pontját. Ki 
igen? (Szavazás.) Három igen szavazat. Ki nem? (Szavazás.) Tartózkodás? (Senki 
sem jelentkezik.) Köszönöm. Megállapítom, hogy a bizottság 3 igen, 7 nem 
szavazattal, tartózkodás nélkül a háttéranyag ezen pontját nem fogadta el. 

A bizottság kormánypárti tagjai a megjelölt határidőben 12 pontos 
módosítójavaslat-tervezetet juttattak el a bizottság titkárságára, melyet a bizottság 
valamennyi tagja a tegnapi során megkapott. Elsőként kérdezem az előterjesztő 
kormány álláspontját a javaslattervezetről. 

 
DR. FÜRJES ZOLTÁN helyettes államtitkár (Miniszterelnökség): A kormány 

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

ki kíván hozzászólni. Varga-Damm Andrea képviselőtársunké a szó. 
 
DR. VARGA-DAMM ANDREA (Jobbik): Köszönöm a szót, elnök úr. Azért csak 

ki tetszettek találni, hogy miért akarják ezt a törvényt meghozatni. Tegnap este 
negyed 9-kor érkezik egy ilyen terjedelmű módosító javaslat ilyen, a társadalmunkat 
igencsak erőteljesen érintő kérdésben. Követhetetlen, átláthatatlan. Nem létezik, hogy 
a kormány és a kormánypárti képviselők előre egymással nem tudnak egyeztetni 
ahhoz, hogy ne kerüljünk ilyen helyzetbe, hogy egy bizottság gyakorlatilag két külön 
törvényt tárgyal most, persze ugyanazt a törvényjavaslatot. Ha a kormánypárti 
képviselőknek ilyen mennyiségű módosítást kellett beterjeszteniük, akkor ez egy 
átgondolatlan szabályozás. Bár önök nem voltak itt, tisztelt kormányképviselők, de az 
előzőekben Orbán Balázs miniszterhelyettes úr elmondta, hogy nagyon sokszor, ha a 
különböző jogszabályokat kell összefűzni és úgy történnek a módosítások, lehetnek 
koherenciazavarok, hibák s a többi, de azért ez nem arról szól. Ez nem arról szól. 

Valaki válaszoljon arra, hogy ha egy ilyen fontos törvényjavaslatot 
benyújtanak, akkor miért egy bizottsági ülés előtt este negyed 9-kor kell érkeznie egy 
ilyen vastag képviselői módosító javaslatnak! Bár, megint jelzem, nem nagyon tudom 
elképzelni, hogy a kormánypárti képviselőknek, akik nagy tudásúak és akiket nagyon 
tisztelek, sok közük lehet ehhez a módosításhoz. Vagy ha ez is tulajdonképpen a 
kormány sugallatára jön be, csak a képviselők adják a nevüket ehhez, akkor meg 
pláne nem értem ezt az egész történetet. (Dr. Vitányi István kimegy a teremből.) 
Nagyon kérem, tessék szíves lenni ezt a helyzetet nekünk megmagyarázni. Köszönöm 
szépen. 

 
ELNÖK: Köszönjük, képviselő asszony. Főleg jogtechnikai módosításokról van 

szó, ha áttekinti az anyagot. Nyilván ott fel kell tüntetni azt is, amit jogtechnikailag 
beleteszünk az anyagba, amit módosítunk és azt is, amit törlünk, ezért nyilván 
duplikálódnak az anyagok. Úgy láttam, hogy Arató Gergely képviselőtársunk szeretett 
volna még szót kérni. Tessék parancsolni! 

 
ARATÓ GERGELY (DK): Azt szeretném jelezni, hogy érzékelem, hogy elkezdte 

a tisztelt kormánypárti többség rendbe rakni a hatályba léptető jogszabályokat és ezt 
helyesnek tartom, mert ellentmondások és rossz hivatkozások voltak az eredetiben. 
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De még nem fejeződött be ez a munka, úgy látom, úgyhogy izgatottan várom, hogy a 
Törvényalkotási bizottságban milyen újabb kormánypárti képviselőtársainknak 
támadnak majd javaslatai. 

Ugyanakkor meg látom, hogy ennek a jelentős jogtechnikai átszervezésnek az 
egyik lényeges, vagy talán a legfontosabb célja az, hogy a kétharmados és a sima 
többséget igénylő részeket elválassza egymástól. Van valami, amiről nem tudunk, és 
ami új politikai helyzetet jelent? (Derültség az ellenzéki képviselők között.) Szóljanak 
nekünk is, hogy hadd örüljünk! Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Kérdezem, kíván-e még valaki hozzászólni. (Senki sem jelentkezik.) 

Jelentkezőt nem látok, a vitát lezárom. Szavazás következik. (Dr. Varga-Damm 
Andrea: Nem adja meg a szót az előterjesztőnek? - Dr. Varga László: Hátha 
mondana valamit!) Nem jelentkezett, tisztelt képviselőtársam!  

Kérdezem a tisztelt bizottságot, támogatja-e a megküldött módosító javaslat-
tervezetet, mely a bizottság részletes vitát lezáró módosító javaslata is egyben. Ki 
támogatja? (Szavazás.) Ki nem? (Szavazás.) Tartózkodás? (Szavazás.) Köszönöm. 
Megállapítom, hogy a bizottság 7 igen, 3 nem szavazattal, tartózkodás nélkül a 
javaslatot elfogadta. 

Most a részletes vita lezárásáról kell szavaznunk. Kérdezem tehát 
képviselőtársaimat, hogy lezárják-e az előterjesztés részletes vitáját. Ki ért egyet 
ezzel? (Szavazás.) Ki nem? (Szavazás.) Tartózkodás? (Szavazás.) Köszönöm. 
Megállapítom, hogy a bizottság 7 igen, 3 nem szavazattal, tartózkodás nélkül a 
részletes vitát lezárta. 

Kérdezem a tisztelt bizottságot, kíván-e a plenáris ülésen a bizottsági 
jelentések vitájában előadót állítani. (Senki sem jelentkezik.) Jelentkezőt nem látok. 
Ezzel a napirendi pont tárgyalását lezárom. Köszönjük szépen államtitkár úr és 
főosztályvezető úr részvételét. 

A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 
módosításáról szóló T/3387. számú törvényjavaslat  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

Soron következik az elfogadott napirend-módosításra figyelemmel a 7. 
napirendi pontunk: a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 
módosításáról címmel T/3387. számon, Dúró Dóra független képviselő által 
benyújtott törvényjavaslat tárgysorozatba vételéről való döntés. A képviselő asszony 
nincs jelen. Az előterjesztő képviselő előzetesen nem kérte, hogy a mai napon 
indítványa tárgysorozatba vételéről a bizottság ne döntsön, ezért a határozati 
házszabály 58. § (3) bekezdése alapján távolléte a bizottság eljárását nem 
akadályozza.  

Kérdezem a bizottság tagjait, ki kíván hozzászólni. (Senki sem jelentkezik.) 
Jelentkezőt nem látok. 

Határozathozatal 

Kérdezem a bizottság tagjait, támogatják-e a törvényjavaslat tárgysorozatba 
vételét. Ki igen? (Szavazás.) Ki nem? (Szavazás.) Tartózkodás? (Szavazás.) Nem 
volt. Köszönöm. Megállapítom, hogy igen szavazat nélkül, 9 nem szavazattal, 
tartózkodás nélkül a bizottság egyhangúlag úgy döntött, hogy a törvényjavaslatot nem 
veszi tárgysorozatba.  

A határozati házszabály értelmében a bizottság házelnök urat valamennyi 
tárgysorozatba vétel kérdésében meghozott döntésről írásban értesíti. Ezzel ezt a 
napirendi pontot lezárom. 
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A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 
módosításáról szóló T/3531. számú törvényjavaslat  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

Soron következik az eredeti 9. napirendi pontunk: a Büntető Törvénykönyvről 
szóló 2012. évi C. törvény módosításáról címmel T/3531. számon Arató Gergely és 
Vadai Ágnes, DK, képviselők által benyújtott törvényjavaslat tárgysorozatba vételéről 
való döntés.  

Kérdezem képviselőtársunkat, kívánja-e szóban is indokolni a javaslatát. 
(Arató Gergely jelzésére:) Úgy látom, igen. Megadom a szót. Tessék parancsolni! 

Arató Gergely szóbeli kiegészítése 

ARATÓ GERGELY (DK) előterjesztő: Köszönöm szépen. Tisztelt Bizottság! 
Világjelenség az, hogy az egyes választási kampányokat eluralják a hamis hírek és 
információk, vagy éppenséggel, hogy egyes kormányok visszaélnek a média és állami 
pénzforrások fölötti fölényükkel és erre támaszkodva indítanak hazug kormányzati 
kampányokat. De egyébként hozzá kell tennem, hogy miközben a jelenlegi 
kormánnyal kapcsolatban ez gyakran elhangzó állítás, mikor önök voltak ellenzékben, 
akkor önök is mondtak ilyeneket az akkori kormány vonatkozásában. Mi azt 
javasoljuk, hogy öntsünk tiszta vizet a pohárba. (Demeter Zoltán ásványvizet önt a 
poharába. - Erre utalva:) Ahogy a képviselő úr ezt meg is tette. (Derültség.) Tegyük 
egyértelművé azt, hogy ez a fajta hamis állítás, hamis tényközlés bűncselekmény, 
akkor meg különösen az, ha közpénz felhasználásával követik el. Szerintem ez egy 
teljesen egyértelmű, a közéletet tisztító javaslat és gondolni sem merek arra, hogy 
kormánypárti képviselőtársaink ezt nem támogatják és ezzel bevallják azt, hogy 
továbbra is valótlan állításokkal és kormányzati pénzeszközök felhasználásával 
kívánják manipulálni a közvéleményt. Köszönöm szépen. (Dr. Vitányi István 
visszajön a terembe.) 

 
ELNÖK: Köszönjük. Kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy kíván-e bárki 

hozzászólni a törvényjavaslathoz. Igen, Kovács Zoltán alelnök úré a szó. Tessék 
parancsolni! (Dr. Bajkai István visszatér a terembe.)  

Hozzászólás 

DR. KOVÁCS ZOLTÁN (Fidesz), a bizottság alelnöke: Értem én Arató Gergely 
gondolkodását. Szeretném felidézni, amikor az ön pártvezetője kormányfőként azt 
mondta, hogy „hazudtunk reggel, éjjel meg este” (Derültség.), vagy hogy volt ez, már 
nem tudom pontosan idézni - akkor miért nem jutott ez eszébe? (Derültség.) 

 
ELNÖK: Kérdezem, ki kíván hozzászólni. (Nincs ilyen jelzés.) Jelentkezőt nem 

látok. Arató Gergely a vitában elhangzottakra reagálni kíván. 

Arató Gergely reflexiója 

ARATÓ GERGELY (DK) előterjesztő: Én ugyan nem tennék egyenlőségjelet 
egy retorikai fogás (Derültség.) és az önök által közpénzből tömegesen zajlott 
hazudozás között. De ennek ellenére azt gondolom, hogy akkor képviselő úr 
bizonyára támogatja majd ezt a javaslatot, hogy innen kezdve egyértelműen 
vizsgálhatóak legyenek az ilyenfajta felvetések, mint amit önök állítottak. Mert ha 
nem, akkor ezek szerint önök sem gondolták ezt sem komolyan. (Czunyiné dr. 
Bertalan Judit: Mit?) Köszönöm szépen. 
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Határozathozatal 

ELNÖK: Kérdezem a bizottság tagjait, támogatják-e a törvényjavaslat 
tárgysorozatba vételét. Aki igen? (Szavazás.) Kettő. Aki nem? (Szavazás.) Nyolc. És 
tartózkodás? (Szavazás. - Nincs ilyen.) Köszönöm. Megállapítom, hogy a bizottság 2 
igen és 8 nem szavazat mellett, tartózkodás nélkül a törvényjavaslatot nem vette 
tárgysorozatba. A napirendi pont tárgyalását ezzel lezárom. 

Az állatkínzókkal szembeni hatékony fellépés megteremtése 
érdekében a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 
módosításáról szóló T/3594. számú törvényjavaslat  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

Soron következik a 10. napirendi pontunk: az állatkínzókkal szembeni 
hatékony fellépés megteremtése érdekében a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. 
évi C. törvény módosításáról címmel T/3594. számon Kepli Lajos, Jobbik, képviselő 
által benyújtott törvényjavaslat tárgysorozatba vételéről való döntés. Kepli Lajos 
képviselőtársunk nincs jelen. Az előterjesztő képviselő előzetesen nem kérte, hogy a 
mai napon indítványa tárgysorozatba vételéről a bizottság ne döntsön, ezért a 
határozati házszabály 58. § (3) bekezdése alapján képviselő úr távolléte a bizottság 
eljárásának nem akadálya. 

Kérdezem a bizottság tagjait, ki kíván hozzászólni. Varga-Damm Andrea 
képviselőtársunké a szó. 

Hozzászólás 

DR. VARGA-DAMM ANDREA (Jobbik): Köszönöm a szót, elnök úr. 
Tisztelettel szeretném a kormánypárti képviselők figyelmét felhívni arra, hogy ez a 
javaslat mindenképpen hiánypótló. Egyrészről míg az orvosoknál van a kuruzslás 
büntetőtörvényi tényállása, addig az állatorvosoknál, aki egyébként jogosultság, 
képzettség nélkül mégis ilyen feladatokat ellát, nincs. Én magam is egyébként, amikor 
ez az előterjesztés elkészült, akkor döbbentem rá, hogy tényleg; tehát az állatokat még 
mindig nem tekintik sokan annyira fontos tényezőjének az életünknek, hogy ez 
eszünkbe jutott volna. Úgyhogy egyrészről ezt a kérdést pönalizálja, hogyha valaki úgy 
végez állatorvosi tevékenységet, hogy arra nem jogosult. 

A másik pedig az állatkínzás kérdése. Lehet, hogy túlzok a szavaimmal, de az a 
tapasztalatom, hogy akik ilyen brutális tevékenységeket végeznek, tulajdonképpen 
akár embertársaikkal tennék ugyanezt, csak azt jobban büntetik, meg azok tudnak 
beszélni, mert egy kicsit több cselekvőképességük van, mint egy állatnak. Tehát én azt 
látom, hogy a végtelen frusztráció, ami a társadalomban van, nagyon sokszor az 
állatokon csapódik le, rajtuk élik ki azt az agresszív hajlamukat, illetőleg a pszichikai 
állapotuk által kialakított agresszivitást, amit szegény, egyébként örömünket szolgáló 
állatok szenvednek el. Úgy érezte az előterjesztő - és én is egyetértek vele -, hogy 
vétségi szintről a bűntetti szintre kellene emelni ezeket a cselekményeket. (Dr. Bajkai 
István kimegy a teremből.)  

Miután tárgysorozatba vételről van szó, én újra azt kérem kormánypárti 
képviselőtársaimtól, hogy ha legalább ezt engednék, akkor elkezdenénk beszélni róla. 
És nekünk még az is jó, ha a kormány vagy a kormánypárti képviselők 
elgondolkodnak ezen, és akár önálló javaslattal, akár ennek a javaslatnak a 
módosításával e két nagyon fontos kérdésben előrelépnénk. Mert míg ma a 
digitalizált világ, a versenyképesség, a hatékony bíráskodás, meg gyönyörű nagy 
szavak hangzottak el reggel óta, ebben a két kérdésben nagyon is középkori állapotok 
vannak, és ezért kérem mind a kormánypárti, mind az ellenzéki képviselőket, hogy a 
tárgysorozatba vételt támogassák. Köszönöm szépen. 
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ELNÖK: Köszönjük. Kérdezem képviselőtársaimat, ki kíván még hozzászólni. 

(Nincs ilyen jelzés.) Jelentkezőt nem látok. 

Határozathozatal 

Kérdezem a bizottság tagjait, támogatják-e a törvényjavaslat tárgysorozatba 
vételét. Aki igen? (Szavazás.) Három. Aki nem? (Szavazás.) Hét; tartózkodás nincs. 
Köszönöm. Megállapítom, hogy a bizottság 3 igen és 7 nem szavazat mellett, 
tartózkodás nélkül a törvényjavaslatot nem vette tárgysorozatba. Ezzel ezt a napirendi 
pontot is lezárom. (Dr. Bajkai István visszatér a terembe. - Demeter Zoltán kimegy a 
teremből.)  

A hitelkárosultak igényérvényesítésének támogatása érdekében a 
költségmentesség és a költségfeljegyzési jog polgári és közigazgatási 
bírósági eljárásban történő alkalmazásáról szóló 2017. évi CXXVIII. 
törvény módosításáról szóló T/3667. számú törvényjavaslat  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

Soron következik 11. napirendi pontunk: a hitelkárosultak 
igényérvényesítésének támogatása érdekében a költségmentesség és a 
költségfeljegyzési jog polgári és közigazgatási bírósági eljárásban történő 
alkalmazásáról szóló 2017. évi CXXVIII. törvény módosításáról címmel T/3667. 
számon Tóth Bertalan és Mesterházy Attila, MSZP, képviselő urak által benyújtott 
törvényjavaslat tárgysorozatba vételéről való döntés. Az előterjesztő képviselő urak 
nincsenek jelen. Az előterjesztő képviselők előzetesen nem kérték, hogy a mai napon 
indítványuk tárgysorozatba vételéről a bizottság ne döntsön, ezért a határozati 
házszabály… (Jelzésre:) Igen? Akkor pontosítom annyiban, hogy időközben Varga 
László is előterjesztőként csatlakozott a T/3667. számú indítványhoz. Megadom a 
szót előterjesztőként. 

Dr. Varga László szóbeli kiegészítése 

DR. VARGA LÁSZLÓ (MSZP) előterjesztő: Köszönöm szépen a szót, elnök úr. 
Már akkor látható a rendszeren is, igen, hogy csatlakoztam. 

Azt kérem önöktől itt ádvent idején, karácsony közeledtével, hogy lepjenek 
meg minket. Nagyon intenzív szakaszában van most az Országgyűlés, rengeteg 
indítvány jön be, és tulajdonképpen nagyon sok olyan is, ami, azt gondolom, az 
állampolgárok számára tetten érhető hátrányokkal is jár. Ez nyilván egyfajta szokás 
itt az elmúlt években, hogy ebben az időszakban pörög föl a törvényhozás munkája. 
Én szeretném, ha nagyon sok olyan indítványra is lehetőséget biztosítana a 
kormánytöbbség, amely az állampolgárok számára régen megoldatlan, az ő számukra 
kedvezőtlen kérdések megoldását szolgálná. Ebben nyilván egyfajta lépésváltással üde 
színfolt lenne egy-egy ellenzéki indítvány tárgysorozatba vétele. Szerintem az előző is 
alkalmas volt erre, amelynek kapcsán Varga-Damm Andrea szólt, és azt gondolom, ez 
is alkalmas erre.  

Nyilván ismert önök előtt az a tény, hogy az Európai Unió Bírósága 
szeptemberben hozott egy döntést egy 2013-as devizahiteles per kapcsán, melyben a 
Fővárosi Ítélőtábla azzal a kérdéssel fordult az uniós bírósághoz, hogy a nemzeti 
bíróság értékelheti-e tisztességtelennek az árfolyamkockázatot a kölcsönt felvevőre 
terhelő feltételt annak ellenére, hogy a feltétel a magyar jogszabályok szerint 
érvényes. Az EUB szeptemberi döntése értelmében a magyar bíróságok 
megvizsgálhatják a devizahitelek árfolyamkockázatának ügyfélre való terhelését, és 
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tisztességtelennek nyilváníthatják az ezzel kapcsolatos szerződési feltételeket, ha azok 
a hitelt felvevők számára nem voltak világosan megfogalmazva.  

Nyilván ezekre való tekintettel nyújtották be eredetileg képviselőtársaim ezt az 
indítványt, ehhez csatlakoztam én. Az indítványunk azt kívánja elősegíteni, azt 
kezdeményezi, hogy az adósok által a bankok ellen indított perek költségmentes 
eljárásokká váljanak. 

Azt gondolom, ez egyértelműen adósbarát, devizahiteles-barát javaslat. 
Szerintem ennyi felelőssége kell hogy legyen a kormánynak, a magyar államnak velük 
szemben és az Európai Unió bírósága vonatkozó döntése, azt gondolom, ezt meg is 
alapozza. Tehát azt kérem önöktől, hogy sok százezer magyar ember érdekében ezt a 
kaput nyissák ki, teremtsék meg a költségmentesség lehetőségét, támogassák a 
tárgysorozatba vételt. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönjük. Tájékoztatom a tisztelt bizottságot, itt van a dokumentum 

előttem, hogy előterjesztői csatlakozás Varga László, MSZP, képviselőtársunk részéről 
ehhez a T/3667. számú indítványhoz 2018. december 4-én 12 óra 37 perckor történt 
meg, tehát egy órával ezelőtt, ezért ez nyilván a bizottságnak nem állt a 
rendelkezésére. Ezért tudomásunk az volt eddig, hogy Tóth Bertalan és Mesterházy 
Attila az indítvány jegyzői, de valóban, Varga László képviselőtársunk is csatlakozott 
az önálló indítványhoz. Köszönjük szépen.  

Kérdezem a tisztelt bizottságot, ki kíván hozzászólni. (Senki sem jelentkezik.) 
Jelentkezőt nem látok.  

Határozathozatal 

Kérdezem a bizottság tagjait, támogatják-e a törvényjavaslat tárgysorozatba 
vételét. Ki igen? (Szavazás.) Ki nem? (Szavazás.) Tartózkodás? (Szavazás.) 
Köszönöm. Megállapítom, hogy a bizottság 3 igen, 8 nem szavazattal, tartózkodás 
nélkül a törvényjavaslatot nem vette tárgysorozatba. A napirendi pont tárgyalását 
ezzel lezárom. 

A miniszterelnök, a miniszter, az államtitkár, a kormánybiztos, a 
miniszterelnöki biztos, a miniszterelnöki megbízott vagy a 
miniszteri biztos képviselő tiszteletdíjával kapcsolatban az 
Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény módosításáról 
szóló T/3697. számú törvényjavaslat  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

Soron következik a 12. napirendi pontunk: a miniszterelnök, a miniszter, az 
államtitkár, a kormánybiztos, a miniszterelnöki biztos, a miniszterelnöki megbízott, 
vagy a miniszteri biztos képviselő tiszteletdíjával kapcsolatban az Országgyűlésről 
szóló 2012. évi XXXVI. törvény módosításáról címmel T/3697. számon Kocsis-Cake 
Olivio és Szabó Timea, Párbeszéd, képviselők által benyújtott törvényjavaslat 
tárgysorozatba vételéről való döntés. Az előterjesztők nincsenek jelen. Ezért 
kérdezem a bizottság tagjait, ki kíván hozzászólni. Varga-Damm Andrea 
képviselőtársunké a szó. 

Hozzászólások 

DR. VARGA-DAMM ANDREA (Jobbik): Köszönöm a szót, elnök úr. Azért 
szólnék ehhez, mert egy valós problémát feszeget, és azok a képviselők, akik 
folytatnak párbeszédet a lakossággal, tudják, hogy elég gyakran fordul elő az a 
vélemény, az a meglátás, hogy egyes képviselők pozíciókat, állásokat halmoznak és 
láthatóan valamelyikben állnak helyt és a többit gyakorlatilag nem is tudják 



59 

gyakorolni. Ily módon az itt, a javaslat címében is felsorolt pozícióban lévő 
képviselőtársainkról pontosan látja és tudja mindenki, hogy semmifajta képviseleti 
munkát nem látnak el, a szavazásokra olyan számban jönnek be, amelyet még nem 
büntetnek fizetésmegvonással. Tehát ez egy valós probléma. 

Miután a nép küldött minden képviselőt, akár egyéniben, akár országos listán 
jutott be a parlamentbe, elvárható, hogy tényleg csak azért a munkáért kapjanak 
javadalmazást, amelyet nemcsak hogy végeznek, hanem objektíve képesek lennének 
végezni. Egy Paks II. megépítésének minisztere lehetetlen, hogy ellásson képviselői 
munkát. Most csak ezt emeltem ki, nehogy félreértsen bárki, nagy tisztelője vagyok 
miniszter úrnak, de lehetetlen, hogy el tudjon látni képviselői munkát. És 
sorolhatnánk tovább azokat az államtitkárokat, miniszteri megbízottakat és 
mindenféle címen egyéb pozíciókban alkalmazott képviselőtársainkat, akik nem 
tudják a képviselői tisztséget ellátni. Úgy ítélem meg, hogy ez a minimum, a 
társadalomnak tartozunk azzal, különösen úgy, hogy igencsak megemelték ezen 
tisztségekben lévők javadalmazását, hogy ha nem is a teljes képviselői javadalmazást 
nem veheti fel, de valamifajta korlátja ennek a dolognak legyen. Különösen egyébként 
úgy, erre is fel szeretném hívni a figyelmet, hogy a képviselőség, a tiszteletdíj az egy 
dolog. A képviselőséghez járnak a továbbiak, a lakhatás, az iroda, az asszisztensek 
kerete. Az látható, hogy bár lehetséges, hogy ezen képviselőtársaink ezzel mind élnek, 
csak ez egyébként szakmai munkában nem mutatkozik meg. Ez egy objektív helyzet. 
Nem nagyon tudom elképzelni, hogy bárki ezzel ellentétes tényeket tudna a bizottság 
elé hozni. Én magam is javaslom tehát, hogy e kérdést vegyük napirendre, legalább 
beszéljünk róla, aztán majd meglátjuk, hogy mi lesz ennek a javaslatnak a jövőbeni 
sorsa. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Kérdezem képviselőtársaimat, ki kíván még hozzászólni. (Dr. Kovács 

Zoltán jelentkezik.) Kovács Zoltán alelnök úré a szó! 
 
DR. KOVÁCS ZOLTÁN (Fidesz), a bizottság alelnöke: Vitányi képviselő úrral 

mi vagyunk itt talán a legrégebb óta képviselők (Dr. Vitányi István: Fiatalok voltunk 
még! - Derültség.), Varga-Damm Andrea pedig féléve gyakorolja ezt nem egyéni 
képviselőként, hanem listáról bekerülve egy kis pártból. Azt gondolom, hogy a 
gyakorlat eddig azt mutatta, hogy a választópolgárok megválasztották a képviselőket 
ismét, akkor is, ha államtitkár volt és egyben országgyűlési képviselő is. A feladatok 
sok tekintetben összefüggnek. 

Időnként ilyen demagóg javaslattal előjött a mindenkori ellenzék, hogy kit 
hogy választott meg a nép, ki mennyit keres, ez a tipikus kispolgári világ, amit itt 
látunk egy-egy ilyen javaslatnál, ezek hullámokban mindig előjönnek. Azt gondolom, 
hogy lehet erről vitát nyitni, de egy munkának van annyi értéke, amennyit azért 
tiszteletdíjként a képviselőtársaink, önnel együtt egyébként, felvesznek. Úgy 
gondolom, hogy aki nem tudja ellátni a feladatát, azt nem választják meg a következő 
ciklusban, mást pedig eleve nem választanak meg egyéni képviselőként, sőt még a 
pártjánál is kevesebbet kap, kevesebbet, mint listán a pártja, ahol elindult, olyanoktól 
szokott időnként előjönni ilyen javaslat.  

 
ELNÖK: Varga László képviselőtársunké a szó! 
 
DR. VARGA LÁSZLÓ (MSZP): Köszönöm szépen, a szót. Én nem kértem volna 

szót ehhez a napirendi ponthoz, nyilvánvaló a támogatásunk és a támogatásom a 
napirend mögött. Azonban Kovács képviselőtársam méltatlan hangnemben szólította 
meg Varga-Damm Andreát az előbb. Azt gondolom, azok közé tartozik, aki nagyon 
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szorgalmasan és lelkiismeretesen végzi a munkáját. Mondom ezt akkor is egyébként, 
ha nem egy frakcióban ülünk. (Dr. Varga-Damm Andrea: Száz hozzászóláson 
vagyok túl!) Pont ez a hangnem, ahogy megszólította a képviselő asszonyt, azt 
gondolom, nem volt helyénvaló e tekintetben.  

Az, amit képviselő asszony a hozzászólásában is feszegetett, az egy valós 
probléma. Az meg, hogy az emberek milyen módon, milyen hatások alapján hozzák 
meg a döntésüket, nem biztos, hogy összefüggésben van minden esetben azzal, hogy 
egy-egy képviselő milyen munkát végez valójában. A javaslat alkalmas arra, hogy 
önök egyfajta önkontrollt gyakoroljanak magukra nézve. Nyilván tudunk abból 
következtetéseket levonni, hogy megszavazzák-e a tárgysorozatba vételt vagy sem. De 
ahogy mondani szoktam, illúzióm e tekintetben túl sok nincs. Azt gondolom, advent 
idején szerintem eggyel nagyobb önmérsékletet tanúsító hozzászólások volnának 
szükségesek, különösen képviselő asszony irányába. Megszokhattuk ezt. Támogatom 
a tárgysorozatba vételt. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Varga-Damm képviselő asszonyé a szó! 
 
DR. VARGA-DAMM ANDREA (Jobbik): Csak két dolgot szeretnék mondani. 

Vezérük, Orbán Viktor még egyszer sem próbálta megméretni magát egyéni 
képviselőként. (Dr. Kovács Zoltán: De, de!) Lehet, hogy egyszer megpróbálta (Ungár 
Péter: Csak harmadik lett!), de az már nagyon régen volt, és akkor sem nyerte. 

Egyébként azt hittem, hogy Kovács Zoltán képviselőtársammal javul a 
viszonyunk, de megint visszalépett egy lépéssel. A mellette ülő Bajkai István 
képviselőtársunk sem nyerte meg a választást a saját választókerületében elég komoly 
kommunikációs hátszéllel. Arról tehát, hogy ki nyer meg egy választást vagy ki nem, 
az egyén nem tehet, akár megnyeri, akár nem nyeri meg, mert nem tudjuk, hogy 
milyen szempontjai voltak a választóknak. És egyébként pedig a választás csak egy 
választás, utána jön a munka. Azt gondolom, hogy most a munkáról beszéltünk és 
nem a választásról.  

Egyébként nem akarok senkit megsérteni, de ebben a teremben jelenlévő 
kormánypárti képviselők közül pont az végez a parlamentben a legtöbb munkát és a 
legtöbbször van jelen, akit egyébként önöknél nem választottak meg egyéni 
képviselőnek, Bajkai úr ül ott legtöbbet a Fidesz-frakcióból, mert ott ülnek velem 
szemben, látom. 

Tehát ha azon múlna, hogy kit választottak meg, meg kit nem, akkor tényleg 
egy ilyen bugyuta, beteg vitát tudnánk erről lefolytatni. És én sem azért szóltam 
hozzá, mert egyébként 27 órákat tudok háromórás alvással eltölteni és 18 
törvényjavaslathoz hozzászólni, hanem egyszerűen azért, mert objektíve kizárt, hogy 
ezek a tisztségviselők, akik a javaslatban szerepelnek, el tudják látni a képviselői 
munkájukat. Nemcsak azt nem tudják ellátni, hogy bejöjjenek a Házba, amikor ülés 
van, hanem még a választókerületeikben sem nagyon tudják végezni a munkát, mert 
láthatóan - hiszen mi látjuk, hogy ők mennyit dolgoznak - a kormányzati munka 
nemhogy 8 órájukat, hanem napi 16 órájukat veszi el. Hát látjuk, hogy hol vannak, 
látjuk, a médiában vannak, a parlamentben vannak, a bizottságokban vannak, 
dolgoznak, jönnek-mennek, tehát az ő tevékenységük objektíve látható, és nem 
lehetséges, hogy a képviselői munkát ellássa, még akkor sem egyébként, ha mindent 
megtenne érte, hogy ez így legyen.  

És nem is értem, hogy miért kellett ezt rám kihegyezni. Nem rólam szólt ezt a 
sztori, hanem bizonyos objektíve fennálló kérdésekről. És nem is értem, ilyenkor 
miért nem gondolja meg képviselőtársam, hogy az én megítélésem vagy az én 
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szidalmazásom mellett egyébként még ezenkívül kit bánt meg. Én már nem veszem 
magamra, rólam lepereg, de fontoljuk már meg ezeket a szavakat a jövőben! 

 
ELNÖK: Bajkai István kollégánké a szó. 
 
DR. BAJKAI ISTVÁN (Fidesz): Köszönöm szépen. Azt gondolom, hamarosan 

le tudjuk zárni ennek a napirendi pontnak a vitáját, de valójában nem a napirendi 
pontról folyt leginkább a vita. Én csak annyit bátorkodnék megjegyezni, tényleg azt 
szokták mondani keresztényi és európai kultúrák, mindig azt szoktuk mondani, hogy 
álljunk az igazság mellé. Én nem éreztem, megmondom őszintén, mert én magam is 
megkaptam már különböző vitákban, hogy nem illően szólok hozzá, de azt gondolom, 
Kovács képviselőtársam kapcsán már a „hangnem” kifejezés, ennek a szónak a 
jelentésére akarok visszamenni, nem volt olyan hangnem, ami sértőnek tekinthető 
lett volna. (Dr. Varga László: Szerinted.) Tehát hogy maga a hangnem nem volt 
ilyen. Volt egy argumentáció, ami, azt gondolom, belefér a politikai munkába és a 
politikai viták természetébe, hogy ki milyen tapasztalatokkal rendelkezik az elmúlt 
évekből vagy éppen évtizedekből a magyar parlamentben. Én ebben 
hangnemproblémát úgymond nem érzékeltem. 

Ha már megszólíttattam, habár azt gondolom, az a célszerű, ha az ember nem 
beszél saját választókerületéről vagy saját magáról, illetve nem beszél a politikai 
ellenfeléről, de valóban, ha valaki a kerületében, választókerületében és a 
parlamentben láthatatlan képviselő, azt is meg szokták időnként választani, ez is 
előfordult már. Az én esetemben ezt meg tudtuk élni, de el kell fogadnunk azt a 
döntést, hogy a választópolgárok hogyan döntenek, tényleges munkát végző vagy nem 
végző képviselőről. (Derültség.) Nem akarom bántani a velem szemben nyertes 
képviselő urat, azt lehetett látni a parlamentben eltöltött időben és a kerületben tett 
javaslataiban, hogy mennyi munkát végzett. De ezt tudomásul kell venni, hogy 
tevékenység nélküli képviselőket is időnként megválasztanak. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Kovács Zoltán alelnök úré a szó. 
 
DR. KOVÁCS ZOLTÁN (Fidesz), a bizottság alelnöke: Én nem gondolnám, 

hogy eldobtam volna a kalapácsnyelet a mi kapcsolatunkat illetően. (Derültség. - 
Ungár Péter: Ez egy csoportterápia? - Derültség, közbeszólások. - Dr. Varga-Damm 
Andrea: …azt hittem, hogy jóban vagyunk, és akkor itt… a ventilátorba…) Bocsánat, 
én azt mondtam, hogy általában, amikor ellenzékben van egy képviselő, akkor 
előjöttek az elmúlt időszakban is ezekkel a javaslatokkal, mert nem voltak 
államtitkárok éppen, meg nem voltak miniszterhelyettesek meg miniszterek meg 
kormánybiztosok, akkor mindig előjött egy ilyen javaslat. Novák Előd hajtotta ezt egy 
időben - a pofátlan álláshalmozók -, aztán mikor ő is meg a felesége is álláshalmozó 
lett, akkor már kevésbé volt ez ennyire izgalmas.  

Én tényeket soroltam fel. Azt gondolom, el lehet ezt mondani. De nem a 
felszólalásokból derül ki, hogy képviselőként kinek milyen a munkája. Én emlékszem 
egy Pettkó nevezetű MDF-es képviselőre, aki arra hajtott, hogy a legtöbb felszólalása 
legyen, mindenhez hozzászólt, a vízi gázlómadarak életéről szóló nemzetközi 
egyezményhez is - aztán nem választották meg. Most nem jövök elő azzal, hogy én 
hatszázon túl vagyok a felszólalásaimat illetően, nem ezen múlik; én azt gondolom, ez 
egy összetett feladat. Ebbe belefér az államtitkári munka, a képviselői munka, 
terepmunka, médiaszereplés, minden. Ez egy nagyon összetett munka, hogy kit 
hogyan választanak meg és hogyan nem.  
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És igaza van Bajkai Istvánnak, van olyan, akit meg alig látunk a parlamentben, 
éppen csak szavazásra jön be, azért, hogy felvegye a tiszteletdíját. Annak egyébként 
van szankciója, de ezt mindig ügyesen kikerülik, mert addigra éppen bejönnek, 
amikor már lenne az el nem végzett munkának szankciója. 

Úgy vélem tehát, hogy a dolog működőképes volt a rendszerváltás óta, és 
inkább politikai boomként szokott ez előjönni, mert az SI-faktorral próbálják a 
választópolgárokat egy-egy ilyen javaslattal - idézőjelbe téve - felhergelni.  

 
ELNÖK: És mielőtt a vitát lezárnám, Arató Gergely képviselőtársunké a szó. 

(Dr. Kovács Zoltán: Mint volt államtitkáré. - Derültség. - Folyamatos 
közbeszólások.) 

 
ARATÓ GERGELY (DK): Kellő türelemmel követtem ezt a vitát, és számos 

pontját élveztem is. De azért mégiscsak kénytelen vagyok… 
 
ELNÖK: Képviselőtársunké a szó! 
 
ARATÓ GERGELY (DK): …kénytelen vagyok Bajkai képviselő úrnak 

válaszolni, aki ugyan ki nem mondva, de úgy sértegeti egy képviselőtársunkat, hogy 
nincs jelen és nem válaszolhat erre. Azt kell mondanom, drága képviselő úr, hogy ez 
méltánytalan, bár nem szokatlan. És azt gondolom, hogy esetleg van, aki szerint - 
például a VI., VII. kerületi polgárok ilyenek - nem a koncertszervezés a képviselő 
legfontosabb feladata, hanem az, hogy eljárjon az ügyeikben, abban a nagyon kevés 
lehetőségben, amit az ellenzéki képviselőknek hagynak. Ámde nem ezért kértem szót, 
csak már nem bírtam magamban tartani, ha már szót kértem. (Dr. Varga-Damm 
Andrea: Engem már meg sem védesz? Jó…) Téged már megvédett a Laci, itt a fiúk 
vetélkednek a kegyeidért. (Derültség. - Dr. Varga-Damm Andrea: Na, jól van!)  

No, de azt szeretném ezzel szemben mondani, hogy éppen azért tartom jónak, 
hogy ezt a javaslatot napirendre tűzzük, mert legyen ebben egy épeszű vita, beszéljük 
ezt meg. Magam is voltam államtitkár, de azért arra is emlékszem, tisztelt képviselő 
úr, mint ahogy ön is emlékszik saját korábbi államtitkárságából, hogy a korábbi 
szabályozás idején az állami vezetőknek csak az alapdíj járt, és ezen felül semmi más. 
Ezeket az ügyeket kell tisztába tenni, pontosan azért, mert egyébként az egyéb 
feladataikat állami vezetőként látták el. 

Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönjük. A vitát lezárom. Kérdezem a tisztelt bizottságot, 
támogatja-e a törvényjavaslat tárgysorozatba vételét. Aki igen? (Szavazás.) Három. 
Aki nem? (Szavazás.) Nyolc. És aki tartózkodott? (Szavazás. - Nincs ilyen.) 
Köszönöm. Megállapítom, hogy a bizottság 3 igen és 8 nem szavazat mellett, 
tartózkodás nélkül a törvényjavaslatot nem vette tárgysorozatba. Ezzel ezt a napirendi 
pontot is lezárom. 

Az Isztambuli Egyezmény elfogadásáról szóló H/3669. számú 
határozati javaslat  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

Soron következik 13. napirendi pontunk: az Isztambuli Egyezmény 
elfogadásáról címmel H/3669. számon Varga-Damm Andrea, Jobbik, Gurmai Zita, 
MSZP, és képviselőtársaik által benyújtott határozati javaslat tárgysorozatba vételéről 
szóló döntés.  
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Kérdezem képviselőtársaimat… (Jelzésre:) Igen, Varga-Damm képviselő 
asszonyé a szó előterjesztőként. Tessék parancsolni! 

Dr. Varga-Damm Andrea szóbeli kiegészítése 

DR. VARGA-DAMM ANDREA (Jobbik) előterjesztő: Köszönöm szépen. Nem 
azért szólok hozzá, hogy csak úgy beszéljek (Derültség.), hanem mert ez egy fontos 
kérdés.  

Az isztambuli egyezményt a magyar kormány aláírta. Való tény, hogy az 
isztambuli egyezmény számtalan olyan jogintézményt szabályoz, amelynek akár 
egészben, akár részben a magyar közigazgatási rendszerben és jogrendszerünkben az 
adaptált helye már megvan, az eddigi jogszabályok is ekként működnek. Viszont jó 
pár olyan kérdés van benne, amelyet vagy nem ismerünk, vagy nem úgy alkalmazunk, 
és úgy ítélem meg - vagy úgy ítéljük, mindazok, akik előterjesztették; hála istennek, a 
sajtó sem méltatlankodott azon, hogy ellenzéki oldalról hölgyek kezdeményezték ezt a 
javaslatot -, hogy a kormány annak idején nem véletlenül írta alá. Azt elég nehezen 
tudom elképzelni, hogy nem gondolták végig, mielőtt egy nemzetközi egyezményt 
aláírtak volna, sőt, azt meg pláne remélem, hogy nem azért írták alá annak idején, 
hogy esetleg a társadalomban valamifajta jobb képet adjanak magukról, hanem 
tényleg szakmai megfontoltság alapján tették.  

Egyetlen nemzetközi egyezményt sem kell teljesen változatlan formában 
ratifikálnia egy országnak, hiszen fenntartásokat fogalmazhat meg, és akár részben 
ratifikálhatja. S miután a kormányzat részéről az utóbbi években csak olyan kifogások 
jöttek, amikor ez a kérdés napirendre került, hogy miért nem terjeszti be a 
parlamenthez jóváhagyásra, hogy a mi intézményrendszerünkben bizonyos 
kérdéseket nem vehetünk bele, mert testidegen, nem jól adaptálható s a többi, ezt, 
mondjuk, az aláírás előtt is gondolhatták volna, de igazából szakmai érdemi 
válaszokat soha nem kaptunk. Azért csatlakoztam a nő képviselőtársaim által 
előterjesztett javaslathoz és azért kérem a tisztelt bizottság minden tagját, hogy 
tárgysorozatba engedjük venni, mert legalább, ahogy már mondtam korábban és más 
ügyekben is, beszéljünk róla. Tudjuk meg azt, hogy ha már a magyar kormány aláírta 
ezt a nemzetközi egyezményt, akkor vajon milyen akadálya van annak, hogy akár 
fenntartásokkal, akár teljes egészében a parlament azt jóvá tudja hagyni. 

Azt gondolom és azt látom, hogy azok a kérdések, amelyeket a nemzetközi 
egyezmény a családon belüli erőszak vonatkozásában próbál intézményesen, illetve 
különböző eljárásrendek kialakításával szabályozni, azok az életviszonyok 
Magyarországon bizony sűrűek és egyre sűrűsödnek. A családon belüli erőszak ma 
megnyilatkozik számtalan, a társadalmat jellemző frusztráció, elégedetlenség, 
kilátástalanság miatt, azok a szociális problémák, amelyeket a polgáraink nem tudnak 
megoldani, igen nagy számban családon belüli erőszakba torkollnak. Minden 
parlamenti képviselőnek kötelessége, hogy az ilyen jellegű, népünk mindennapjait 
nehezítő jelenségekkel szemben fellépjen és akár jogalkotással, akár bármilyen 
módon, az állami szervek igénybevételével elérje, hogy ezek száma csökkenjen és 
lehessen szép mederbe terelni azokat a viszonyokat, amelyeket pillanatnyilag a 
családon belüli erőszak terhel. 

Úgyhogy nagyon kérem a képviselőtársaimat, vegyük tárgysorozatba, 
beszéljünk róla, folytassunk le vitát és aztán hátha ez a kérdés is megnyugtató 
rendezésre kerül a parlamentben. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönjük. Kérdezem képviselőtársaimat, ki kíván hozzászólni. 

(Ungár Péter jelentkezik.) Úgy látom, Ungár Péter képviselőtársunk szeretne. Ungár 
Péter képviselőtársunk nem tagja a bizottságnak, nem is előterjesztő, ezért a 
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bizottságunknak szavazni kell ahhoz, hogy hozzá tudjon szólni. Ki ért egyet azzal, 
hogy Ungár Péter képviselőtársunk hozzászólhasson? (Szavazás. - Ungár Péter: 
Milyen kedves, képviselő asszony! - Dr. Vitányi István: Fél háromig van ebéd! - 
Ungár Péter: Gyors leszek!) Köszönöm, egyhangúlag. Tessék parancsolni! 

Hozzászólás 

UNGÁR PÉTER (LMP): Köszönöm a szót. Úgy látom, a kormánypárti 
képviselők nem fogják elmondani a szokásos indoklást, ami miatt az ilyen irányú 
javaslatok nem lettek elfogadva az előző ciklusban, korábban azt szokták mondani, 
hogy a preambulumban megfogalmazott állítások a kormány ideológiai álláspontjával 
nem vágnak egybe. Bár szerintem másképp reprezentálnak bizonyos állításokat, mint 
amit valóban jelentenek. Mindegy, lényegtelen. 

Csak azt szeretném mondani, hogy ebben az esetben azt is nagyon szívesen 
várnánk, ha az egyezmény rendelkező részei a preambulum nélkül hatályba lépnének 
és azok is, amelyekkel a kormány korábban egyetértett, mindenféle olyan szöveg 
nélkül, amit ők genderideológiának tartanak. Ha beterjesztenék és megszületne róla a 
nemzeti konszenzus, mindenki boldog tudna lenni. (Dr. Varga-Damm Andrea: 
Nagyon szépen elmondtad!) 

Határozathozatal 

ELNÖK: További jelentkezőt nem látok. (Arató Gergely visszajön a terembe.) 
Kérdezem a bizottság tagjait, támogatják-e a határozati javaslat tárgysorozatba 
vételét. Ki igen? (Szavazás.) Ki nem? (Szavazás.) Tartózkodott? (Szavazás.) 
Köszönöm. Megállapítom, hogy a bizottság 3, igen, 8 nem szavazattal, tartózkodás 
nélkül a határozati javaslatot nem vette tárgysorozatba. Ezzel ezt a napirendi pontot 
is lezárom. 

A magyar állami szerveknek a volt macedón miniszterelnök jogerős 
bírósági ítélet előli Magyarországra szökésében történő 
közreműködését és érintettségét feltáró vizsgálóbizottság 
létrehozásáról szóló H/3731. számú határozati javaslat  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

Soron következik a 14. napirendi pontunk: a magyar állami szerveknek a volt 
macedón miniszterelnök jogerős bírósági ítélet előli Magyarországra szökésében 
történő közreműködését és érintettségét feltáró vizsgálóbizottság létrehozásáról 
címmel H/3731. számon Szabó Timea, Párbeszéd, Staudt Gábor, Jobbik, Varga-
Damm Andrea, Jobbik, Varga László, MSZP, Arató Gergely, DK és képviselőtársaik 
által benyújtott határozati javaslat tárgysorozatba vételéről való döntés.  

Demeter Márta az előterjesztő. Úgy látom, szeretne is hozzászólni. Megadom a 
szót előterjesztőként. 

Demeter Márta szóbeli kiegészítése 

DEMETER MÁRTA (LMP) előterjesztő: Köszönöm szépen, elnök úr. Minden 
ellenzéki párt részvételével kezdeményeztük egy vizsgálóbizottság felállítását, hiszen 
úgy gondoljuk, hogy példátlan, ami megtörtént Magyarországon, és ami megtörtént a 
magyar állami szervek részvételével. Az a Nikola Gruevszki volt macedón 
miniszterelnök, akit Macedóniában jogerősen börtönbüntetésre ítéltek korrupciós 
üggyel kapcsolatban, aki egyébként nem mellesleg abba bukott bele 
miniszterelnökként, hogy több mint 20 ezer embert hallgattatott le teljesen 
törvénytelenül a macedón titkosszolgálatok felhasználásával, politikai ellenfeleit, 
újságírókat, civileket, ez az ember ide jöhetett Magyarországra, menedékjogot 
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kaphatott Magyarországon. Lényegében a kormányzati nyilatkozatokból is teljesen 
világosan kiderült, hogy a magyar állami szervek, a magyar külképviseletek, magyar 
diplomaták aktívan vettek részt abban, hogy Nikola Gruevszki megszökhessen és a 
börtönbüntetés elől Magyarországra menekülhessen. 

Ez az egész ügy rendkívül aláássa Magyarország nemzetközi megítélését, 
nagyon fontos kiemelni azt, hogy súlyos nemzetbiztonsági kockázatot jelent. Világos, 
hogy meg kell vizsgálni, a magyar állami szervek milyen mértékig és pontosan hogyan 
vettek részt ennek az egész akciónak a végrehajtásában, mert azt gondolom, hogy 
nem normális dolog az, hogy a magyar külügyi hálózat, amit a magyar adófizetők éves 
szinten száz milliárd forintért tartanak fenn, az nem a magyar állam képviseletével, a 
magyar emberek védelmével foglalkozik külföldön, hanem nem mással, mint elítéltek 
megszöktetésével és Magyarországra menekítésével. Számos aspektusa van ennek az 
ügynek, amit érdemben meg kell vizsgálni. Éppen ezért kezdeményeztük a 
vizsgálóbizottság felállítását. Azt gondolom, hogy kormánypárti képviselőtársaink 
számára sem lehet kérdés, hogy nem vehetik magukra egy-egy ember által hozott 
döntésekből folyó felelősséget. Ez ténylegesen az elmúlt évek egyik legnagyobb 
botránya a magyar diplomácia tekintetében, és azt gondolom, hogy az egyik 
legsúlyosabb ügy a jelenleg regnáló kormánnyal és a jelenleg regnáló 
miniszterelnökkel kapcsolatban. 

Az is teljesen világos és ezzel kapcsolatban közérdekűadat-igénylés is 
folyamatban van, hogy a magyar miniszterelnök volt az, aki a tavalyi év során 
meghívólevelet küldött Nikola Gruevszkinek, aki több tízezer ember törvénytelen 
lehallgattatásába bukott bele és az is teljesen világos, hogy az a két titkosszolgálati 
vezető, akiket terhel a felelősség még pluszban ezzel az üggyel kapcsolatban, ők éppen 
szintén Budapestre tartottak akkor, amikor a szaloniki repülőtéren a görög hatóságok 
elfogták és letartóztatták őket. Nikola Gruevszkit is le kellett volna tartóztatni, 
amennyiben Magyarország területére lép és ki kellene adni Macedónia számára. A 
magyar kormány egyébként ebben semmilyen érdemi lépést nem tett a mai napig, 
azon túl, hogy kifejezetten segítették, hogy ez az ember ideszökhessen 
Magyarországra.  

Éppen ezért indokolt a vizsgálóbizottság felállítása. Túlzott illúziónk, azt 
gondolom, nincs. Ennek ellenére kérem az itt lévő kormánypárti képviselőket, hogy 
ne osztozzanak ebben a felelősségben azokkal, akik egyébként ezt az egész helyzetet 
előidézték a kormányzat részéről. Ebből a legeslegsúlyosabb felelősség - már most 
világosan látszik - a Külügyminisztériumot és a külügyi hálózatot, illetve az őket 
mozgató háttérembereket érinti. Ezért kérem, hogy támogassák a vizsgálóbizottság 
felállítását. Amennyiben ez nem történik meg, természetesen élünk a további jogi és 
még a parlamentarizmus martalékán megmaradt eszközökkel. Biztos vagyok benne, 
hogy meg fogjuk oldani azt is, hogy valahogy plenáris ülés elé kerüljön és 
mindenkinek színt kelljen vallania ebben a kérdésben. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Kérdezem a bizottság tagjait, ki kíván hozzászólni. Varga-Damm 

Andrea képviselőtársunké a szó. 

Hozzászólások 

DR. VARGA-DAMM ANDREA (Jobbik): Köszönöm a szót, bár magam is 
előterjesztő vagyok, de most bizottsági tagként szeretnék hozzászólni. 

Rendkívüli módon megdöbbentem és végtelenül sajnálom, hogy a plenáris 
ülésen, amikor erről kérdést kapott a kormány, akkor Orbán Balázsra 
rákényszerítették azt, fiatal emberként egy olyan szereplésre volt kényszerítve, ami 
teljesen méltatlan magához a rendszerhez, az ő személyéhez. Ugyanis mit tettek vele? 
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Fölolvastatták vele azt a jogszabályhelyet, ami arról szól, hogy bizonyos 
menedékkérőkkel szemben milyen módon kell eljárni, jelesül például a tranzitzónát 
nem kell alkalmazni, illetőleg segítséget lehet nyújtani Magyarországra jutásában. 
Igen ám, csak annak a jogszabályhelynek két nagyon fontos kitétele, kizáró feltétele 
volt az idézett törvényhely után. Az egyik az, hogy tömeges bevándorlás okozta 
válsághelyzet idején egyáltalán nem alkalmazható az a jogszabály, amelyet 
fölolvastattak Orbán Balázzsal, és ami még inkább fontos, az, hogy miután a 
következő passzusokban feltüntetésre került az, hogy milyen helyzetű emberek esetén 
lehet alkalmazni azt, amit Orbán Balázs fölolvasott, abból pedig az derül ki, hogy 
Gruevszki semmiképpen nem tudott annak megfelelni, mert sem terhes anya nem 
volt, sem tartós fogyatkozása nem volt, és sorolhatnám a további feltételeket. Ily 
módon nem elég, hogy ez a helyzet beállt Gruevszki becsempészésével, még azt is meg 
kellett érnünk, hogy egy kormány-tisztségviselő, egy miniszterhelyettes a parlament 
plenáris ülésén kénytelen legyen hazudni, olyan jogszabályhelyet felhozni, ami az 
adott személyre semmiképpen nem alkalmazható. Tehát most is tisztán jogi 
kérdésekről, nem politikai kérdésekről beszélek. 

Miután most már azt tudjuk, hogy Gruevszki úr a határon szökött át, azt 
megelőzően, hogy a magyar nagykövetségen menedékjogot kért, és a határon átszökés 
mind a magyar jogszabályok, mind az adott ország jogszabályai alapján 
bűncselekmény, ezáltal nem vitatható, hogy ez az ember úgy kért menedékjogot, hogy 
már igazoltan elkövetett bűncselekményt. Mindezekre tekintettel azt gondolom, az 
nagyon fontos lenne, hogy a magyar parlamenti képviselők megvizsgálhassák ennek a 
menedékkérelemnek és az annak való helytadásnak a körülményeit. S ha a tisztelt 
kormánypárti képviselők látják az előterjesztésben azt, hogy a kormánypártok 
részéről hány személy szerepel bizottsági tagként, akkor azt is látják, hogy ha a 
bizottság olyan következtetésekre jutna vagy a bizottság tagjai olyan 
következtetésekre jutnának, amelyek nem felelnek meg a jogszabályainknak vagy nem 
indokolják a bizottság megállapításait, akkor tökéletesen és könnyedén vétózhatják 
azt, hiszen ott is jelentős többségben lennének az ellenzéki képviselőkhöz képest.  

Ez a javaslat nem csak azért indokolt, mert ez a helyzet tényleg rendkívüli 
módon rontja a nemzetközi megítélésünket, illetőleg a saját magunk hatályos 
jogszabályait, hanem arra is alkalmat ad, hogy a kormánypárti képviselők 
megakadályozhassák azt, hogy akár elvakult, túlzó, nem a tényleges tényeknek 
megfelelő, hanem azt ferdítő bizottsági jelentés készüljön. Mindent megtehetnek 
ahhoz, hogy ha úgy érzik, hogy a kormány ebben nem hibázott, akkor a bizottsági 
munka során is megvédjék, és ne engedjenek olyan jelentést elkészíteni, ami a 
kormány ellenében hatna. Tehát azért szerettem volna erre is felhívni a figyelmet, 
mert én szeretném, ha a kormánypárti képviselőkre nem égne rá az, hogy egy ilyen 
nagyon fontos kérdésben a vizsgálóbizottságot nem javasolják megalakítani, hanem 
inkább tegyék azt meg, hogy megalakulhasson, és ha ott azt látják, hogy bármiféle 
módon nem színtisztán jogi értékelés, hanem politikai értékelés kerülne az ellenzék 
részéről előtérbe, akkor azt megakadályozhassák. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Varga László képviselőtársunké a szó. 
 
DR. VARGA LÁSZLÓ (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Nagyon sok 

szempont asztalra került, ezeket újra nem tenném le ide. A politikai minősítésem 
nyilván rendkívül lesújtó ebben a konkrét ügyben; nagyjából szerintem a 
banánköztársasági szintre vitte Magyarországot ez a konkrét kérdés. Szerintem ez a 
közvélemény számára is nagyjából világos, és a nemzetközi megítélések 
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szempontjából is lesújtó. Ennek a végére most pontot tettem, ennyit a politikáról. 
Ebben nyilván nem érthetünk egyet. 

Amit szerintem még egyébként a konkrét javaslat jelent az önök 
szempontjából, azt kell hogy értékeljük, hogy a vizsgálóbizottság mint lehetőség, mint 
struktúra ebben a konkrét helyzetben, amikor mondjuk, ilyen keményebb ellenzéki 
megállapítások is az asztalra kerülnek, akkor mondhatják azt, hogy egy 
vizsgálóbizottság, amely paritásos alapon működik, önmagában a paritásos jellege 
lehetőséget ad arra, hogy inkább jogi típusú megállapításokat tegyen egy ilyen 
bizottság, illetve a tényeket tárja fel, illetve lehetőség szerint, ami abból olyan, azt 
tárja a nyilvánosság elé. Ez szerintem azért fontos, mert akkor ez a politikai jellegű 
megnyilvánulásokat kiküszöbölheti ebben a dologban.  

Az az állításom akkor a végére, hogy ha önök ezt nem szavazzák meg vagy nem 
adnak teret egy vizsgálóbizottságnak, akkor nyilván a jogi jellegű megállapításokkal és 
a tények feltárásával is problémájuk van, ami, azt gondolom, a közvélemény előtt a 
konkrét ügy megítélését és a nemzetközi megítélésünket tovább rontja. Úgyhogy arra 
kérem önöket, hogy ha azt gondolják, hogy mi butaságokat beszélünk erről az ügyről, 
akkor a legjobb módszer arra, hogy ezt bebizonyítsák, hogy támogatják az 
előterjesztést, és ez a vizsgálóbizottság fel tud állni, mert akkor nagyon világosan meg 
tudják védeni az álláspontjukat. Köszönöm, elnök úr. 

 
ELNÖK: Arató Gergely képviselőtársunké a szó. 
 
ARATÓ GERGELY (DK): Nem kívánom megismételni Varga László képviselő 

úr érveit, ezekkel én lényegét tekintve egyetértek. Az az álláspontom, hogy ha nincs 
ebben az ügyben titkolnivaló, akkor önök zöld utat adnak a vizsgálóbizottságnak. Ez 
egy nagy érdeklődést kiváltó ügy, itthon és külföldön; szerintem fontos, hogy ebben 
mindenki világosan és higgadtan elmondhassa az érveit. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Kérdezem, kíván-e még valaki felszólalni. (Nincs jelentkező.) 

Kérdezem az előterjesztők képviseletében Demeter Márta képviselőtársunkat, kíván-e 
reagálni az elhangzottakra. Igen, tessék! 

Demeter Márta reflexiói 

DEMETER MÁRTA (LMP) előterjesztő: Azt gondolom, teljesen egyértelmű, 
hogy mit kell tenni ebben a helyzetben, és hogy a kormánypárti képviselőknek is mit 
kellene tenni. Felhívnám arra is a figyelmüket, hogy egypár hete volt egy 
közvélemény-kutatás azzal kapcsolatban, hogy (Dr. Vitányi István: Összezuhantunk. 
- Derültség.) mégis a magyar emberek mit gondolnak a Gruevszki-ügyről, és bár nem 
egyszerű a név, de valahogy mindenkinek sikerült megjegyeznie, és a társadalomnak a 
80 százaléka elítéli azt, amit a magyar kormány csinált, és a társadalom 80 százaléka 
rendkívül dühös emiatt.  

Az teljesen egyértelmű, hogy önök bárhogy is szavaznak most, és ilyenformán 
tárgysorozatba kerül-e magának a vizsgálóbizottságnak az indítványa vagy pedig nem, 
az egyértelmű, hogy folytatni fogjuk azt a feltáró munkát, ami elindult ebben az 
ügyben. Világosan látszik, hogy minden egyes héten újabb és újabb információk 
derülnek ki, újabb és újabb dolgokat tagad le ezek után a magyar kormány, miután 
megint kiderülnek a magyar kormány állításait cáfoló újabb és újabb információk. 
Úgyhogy azt gondolom, egy rendkívül hosszú ügy lesz, és az világosan látszik, hogy a 
magyar kormányzat számára egy borzasztóan kellemetlen ügy.  

Úgyhogy én továbbra is kérem, hogy szavazzák meg a vizsgálóbizottságot. 
Amennyiben ez nem történik meg, természetesen minden egyes létező képviselői 
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törvényes eszközzel élni fogunk azért, hogy minél inkább feltárásra kerüljön az ügy. 
Ugyanis nem történhet meg még egyszer az, hogy lényegében a magyar 
Külügyminisztérium és külügyi hálózat bűnözők utazási irodájává vált, és 
rendszeresen, most már mondhatjuk a rendszerességet, hiszen Kiss Szilárd ügyén át, 
az azeri baltás kiadatásáig, a taskenti nagykövetség ügyéig, ahol lényegében magyar 
államtitkok kerültek veszélybe, és a magyar Külügyminisztérium tudott erről, nagyon 
látszik, hogy bűncselekményeket és törvénysértéseket követnek el diplomáciai 
fedésben. Ezt természetesen nem fogjuk annyiban hagyni, bármennyire is kellemetlen 
a kormányzat számára. Köszönöm.  

Határozathozatal 

ELNÖK: Kérdezem képviselőtársaimat, támogatják-e a határozati javaslat 
tárgysorozatba vételét. Aki igen? (Szavazás.) Három. Aki nem? (Szavazás.) Nyolc. És 
tartózkodás? (Szavazás. - Nincs ilyen.) Köszönöm. Megállapítom, hogy a bizottság 3 
igen és 8 nem szavazat mellett, tartózkodás nélkül a határozati javaslatot nem vette 
tárgysorozatba. (Zaj, közbeszólások az ellenzéki oldalról.) Ezzel ezt a napirendi 
pontot lezárom. 

Egyes törvényeknek az Országos Bírói Tanács függetlensége és 
hatékonyabb működése érdekében szükséges módosításáról szóló 
T/3010. számú törvényjavaslat  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

Az elfogadott napirend-módosításra figyelemmel, amit Arató Gergely 
képviselőtársunk terjesztett elő, soron következik az eredetileg 6. napirendi pontunk: 
az egyes törvényeknek az Országos Bírói Tanács függetlensége és hatékonyabb 
működése érdekében szükséges módosításáról címmel T/3010. számon Ungár Péter, 
LMP, képviselő által benyújtott törvényjavaslat tárgysorozatba vételéről való döntés.  

Tájékoztatom képviselőtársaimat, hogy az előző bizottsági ülésen az 
előterjesztő javaslatára nem döntöttünk az indítvány tárgysorozatba vételéről. 
Megadom a szót az előterjesztő úrnak.  

Ungár Péter szóbeli kiegészítése 

UNGÁR PÉTER (LMP) előterjesztő: Köszönöm a szót. Röviden csak azt 
szeretném mondani, hogy egy vita folyik a bírótársadalomban az OBH jogköreiről. Az 
OBT több tagja szerette volna, hogy ezek a törvényi módosítások, amelyeket én a 
nevemre vettem, valamilyen módon szóba kerüljenek az Országgyűlésben. Mivel sem 
a kormányzat részéről, sem a Fidesz-KDNP részéről ezeknek a bíróknak a 
módosításra való igénye nem került szóba, ezért vettem a nevemre, bár pontosan 
tudom, hogy azzal, hogy ellenzékiként a nevemre vettem, az ő érdekérvényesítésük 
erőteljesen csökkent. Mégis jóhiszeműen állok a történethez és azt gondolom, hogy 
mivel mégiscsak a bírói kar több tagjáról van szó és ezek technikai jellegű 
módosítások, olyan módosítások, amelyek az OBH jogkörére vonatkoznak, fontos 
mindannyiunknak, hogy plenárison erről szó legyen és ezeknek a bíróknak 
megnyugvást tudjunk adni. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a bizottság tagjait, ki kíván hozzászólni. 

(Senki sem jelentkezik.) Jelentkezőt nem látok. A vitát lezárom. 

Határozathozatal 

Kérdezem a tisztelt bizottságot, támogatják-e a törvényjavaslat tárgysorozatba 
vételét. Ki igen? (Szavazás.) Ki nem? (Szavazás.) Tartózkodás? (Szavazás.) 
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Köszönöm. Megállapítom, hogy a bizottság 3 igen, 8 nem szavazattal, tartózkodás 
nélkül a törvényjavaslatot nem vette tárgysorozatba. Ezzel ezt a napirendi pontot is 
lezárom. 

Egyebek 

Most soron következik az utolsó napirendi pontunk, az egyebek megtárgyalása. 
Kérdezem a bizottság tagjaitól, van-e javaslatuk, észrevételük. (Senki sem 
jelentkezik.) Jelentkezőt nem látok. 

Az ülés berekesztése 

Amennyiben nincs, jelzem, hogy az Igazságügyi bizottság ebben a félévben 
várhatóan már nem ülésezik. Ezúton szeretném megköszönni a bizottság minden 
tagjának a munkáját, a szakértők munkáját, a gyorsírók munkáját és mindenkinek az 
egész évi áldozatos, kitartó munkáját. Az év vége felé közeledve pedig engedjék meg, 
hogy mindegyiküknek áldott karácsonyt és sikeres boldog újesztendőt kívánjak.  

Ezzel a bizottsági ülést berekesztem.  
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 14 óra 34 perc)  

 

 

Dr. Vejkey Imre 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezetők: Prin Andrea és dr. Lestár Éva 
 


