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Napirendi javaslat

1. A Magyar Köztársaság alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény
módosításáról szóló törvényjavaslat (T/9. szám)
(Navracsics Tibor, dr. Répássy Róbert (Fidesz) és dr. Rétvári Bence (KDNP)
képviselők önálló indítványa)
(Kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása)

2. A Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló törvényjavaslat
(T/11. szám)
(Navracsics Tibor, dr. Répássy Róbert (Fidesz) és dr. Rétvári Bence (KDNP)
képviselők önálló indítványa)
(Kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása)

3. A központi államigazgatási szervekről, valamint a kormány tagjai és az
államtitkárok jogállásáról szóló törvényjavaslat (T/17. szám, új/átdolgozott
változat a T/10. szám helyett)
(Navracsics Tibor, dr. Répássy Róbert (Fidesz) és dr. Rétvári Bence (KDNP)
képviselők önálló indítványa)
(Kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása)
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Az ülés résztvevői

A bizottság részéről

Megjelent

Elnököl: Dr. Balsai István (Fidesz), a bizottság elnöke

Dr. Bohács Zsolt József (Fidesz)
Dr. Dorkota Lajos (Fidesz)
Dr. Kerényi János (Fidesz)
Dr. Mátrai Márta (Fidesz)
Dr. Papcsák Ferenc (Fidesz)
Dr. Répássy Róbert (Fidesz)
Dr. Vas Imre (Fidesz)
Dr. Vinnai Győző (Fidesz)
Dr. Bárándy Gergely (MSZP)
Dr. Harangozó Tamás (MSZP)
Dr. Lamperth Mónika (MSZP)

Helyettesítési megbízást adott

Dr. Kovács Ferenc (Fidesz) dr. Vinnai Győzőnek (Fidesz)
Dr. Molnár Attila (Fidesz) dr. Papcsák Ferencnek (Fidesz)
Kozma Péter (Fidesz) dr. Vas Imrének (Fidesz)
Dr. Szakács Imre (Fidesz) dr. Mátrai Mártának (Fidesz)
Dr. Vitányi István (Fidesz) dr. Bohács Zsolt Józsefnek (Fidesz)
Dr. Horváth Zsolt (Fidesz) dr. Dorkota Lajosnak (Fidesz)
Dr. Steiner Pál (MSZP) dr. Lamperth Mónikának (MSZP)
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(Az ülés kezdetének időpontja: 12.00 óra)

Elnöki megnyitó
DR. BALSAI ISTVÁN (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Tisztelt

Bizottság! Köszöntöm a bizottság tagjait. Feladatunk, hogy döntsünk három kapcsolódó
módosító indítványról, amelyeket még a délelőtt folyamán képviselőtársaim benyújtottak. Az
előterjesztő képviselője már itt van.

Az áldozat segítésével és a bűncselekmények megelőzésével kapcsolatos feladatok
Az egyik kapcsolódó módosító indítványt Harangozó képviselőtársunk nyújtotta be.

Ez a javaslat az áldozat segítésével és a bűncselekmények megelőzésével kapcsolatos
feladatokat a Belügyminisztériumból a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumba
helyezné át.

(Jelzésre:) Répássy képviselő úr!

Hozzászólások
DR. RÉPÁSSY RÓBERT (Fidesz): Tisztelt Bizottság! Először a T/11/9. számú

módosító indítványról mondanám el az álláspontomat. Itt két feladatot, az áldozat segítését és
a bűncselekmények megelőzését is az Igazságügyi Minisztériumba, a közigazgatási és
igazságügyi miniszterhez telepítené ez a javaslat.

Szerintem a bűncselekmények megelőzésével, a bűnmegelőzéssel kapcsolatos
feladatoknak értelemszerűen a Belügyminisztériumban kellene lenniük, ezen nem is kívánunk
változtatni. Az áldozat segítése azért speciális, mert jelenleg ez most egységesen az
igazságügyi hivatalban működik, tehát ott vannak az áldozatsegítéssel kapcsolatos feladatok.
Nyilvánvaló, ha az a döntés marad, hogy az áldozat segítése a Belügyminisztériumhoz kerül,
és az igazságügyi hivatal többi feladata a közigazgatási és igazságügyi miniszternél marad,
akkor az áldozatsegítést ki kell venni az igazságügyi hivatalból.

Egyébként a törvényjavaslat előterjesztésének az volt az indoka, hogy az
áldozatsegítés feladatai a korábbi Belügyminisztérium hatáskörébe tartoztak - tehát a
Belügyminisztérium megszüntetése előtt a Belügyminisztériumhoz tartoztak -, és az
áldozatsegítéssel foglalkozó munkatársak valójában a rendőrségnél működtek, azt gondolom,
hogy többé, kevésbé, mert utána itt már történik szabályozás is. Tehát a leendő
belügyminiszter itt azt javasolja, hogy ez kerüljön vissza a Belügyminisztérium hatáskörébe,
ez az előterjesztő álláspontja, ezért az egyik kapcsolódó módosító indítványt sem támogatja.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Ezzel a válasszal tulajdonképpen a másik két kapcsolódó
módosító indítványnál - amelyek egyébként szó szerint megegyeznek, csak két különböző

frakciótól érkeztek - az előterjesztő megindokolta, hogy miért nem ért velük egyet. Ezekről
külön-külön szavazunk.

(Jelzésre:) Harangozó képviselő úr kért szót.

DR. HARANGOZÓ TAMÁS (MSZP): Köszönöm szépen. Az indokolásban és a
tegnapi általános vitában elhangzott felszólalásomban is elmondtam, hogy az áldozatvédelem
és az áldozat segítése, ami a most kialakult rendszerben működik, valójában már
köszönőviszonyban sincsenek. A régi Belügyminisztériumban, a rendőrségen azok a
szakemberek foglalkoztak ezzel az üggyel, akik egyébként a bűnüldözéssel, a vád alá
helyezéssel foglalkoztak. Ez egy teljesen más típusú munka. Az áldozatsegítés a
kártalanítástól kezdve a jogi segítségnyújtáson keresztül felöleli a kifejezetten egyértelműen
nem a rendészeti területhez kapcsolódó munkát, amely egy hosszú, hétéves folyamat alapján
az igazságügyi hivatal jelenlegi helyzetét jelenti, itt alakult ki. Egyébként a Fidesz-Magyar
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Polgári Szövetség frakciójának egyetértésével alakult ki a törvényjavaslatok
megszavazásával, támogatásával az elmúlt években.

A teljes hivatali rendszer egyébként a területi szervekkel együtt úgy került kialakításra,
hogy például most az egymással összefüggő, az áldozattá válás után nemcsak az anyagi
kártérítés, hanem a jogi segítségnyújtás is szintén annak a hivatalnak a portfoliójában lévő,
egy másik irodában igénybe vehető szolgáltatást jelent, így lett kialakítva, az ügyfelek és az
állampolgárok előtt megismertetve. Amit pedig a felszólalásomban is mondtam, a szinte
exponenciálisnak nevezhető ügyfélgyarapodás azt bizonyítja, hogy ez egyébként egy jól
működő szervezet, nem beszélve arról, hogy így a hivatal működése technikailag,
informatikailag, a humán állományban hosszú idő alatt lett kialakítva, fejlesztve, a technikai
feltételek is adottak. Azért is tartjuk aggályosnak a rendőrséghez visszatenni, hiszen ennek ott
most semmilyen feltétele nincs meg, újra ki kellene alakítani, és egymástól messze kerülnek
azok a tevékenységek, amelyek egyébként közmegelégedésre útmutatóan működtek az elmúlt
időszakban.

Azért is adtam be a két módosítót, mert a bűncselekmények megelőzése az utóbbi
időben teljesen megváltozott, már nemcsak rendészeti bűnmegelőzés, hanem társadalmi
bűnmegelőzés is van, amelynek egyébként ilyen szempontból semmi köze nincs, legalább is
sokkal kevesebb köze van a rendészeti területhez, a bűnüldözéshez.

Azt, hogy az előterjesztők ragaszkodnak hozzá, természetesen megértjük, de személy
szerint én nagyon szeretném, ha az áldozatsegítés nem kerülne ki ebből a hivatalból, mert
akkor ennek egyrészt a hivatal is kárát szenvedi, másrészt ezen keresztül természetesen az
állampolgárok is. Azt gondolom, a rendőrségnek elég gondja, problémája van a
bűnüldözéssel, a rendészeti feladatokkal, azon túl, hogy egy ilyen tőlük idegen tevékenységet
most újra megtanuljanak, létszámot vegyenek fel, technikai fejlesztésbe kezdjenek, és a
közpénzeket egyébként ilyen szempontból szétszórva költse el a kormány és az Országgyűlés.
Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm. (Jelzésre:) Répássy képviselő úré a szó.

DR. RÉPÁSSY RÓBERT (Fidesz): Természetesen meggondolandó, amit a képviselő
úr mond. Én még hozzáteszem azt, hogy önmagában az igazságügyi hivatal hatásköre és
ennek a törvénynek a besorolása nem esik egybe, tehát nyilván nem szerencsés, de nem zárja
ki, hogy továbbra is az igazságügyi hivatalokban működjön az áldozatsegítés.

Jelen pillanatban csak azt tudom mondani, hogy nem támogatjuk a módosító
indítványt, de a képviselő úr által felvetett szempontokat mérlegelni fogjuk.

ELNÖK: (Jelzésre:) Lamperth Mónika képviselő asszonyé a szó.

DR. LAMPERTH MÓNIKA (MSZP): Köszönöm szépen. Csak egy tapasztalatot
szeretnék megosztani a bizottsággal, függetlenül attól, hogy végül is az új kormány milyen
döntést hoz.

Arra érdemes odafigyelni, a saját tapasztalatomból tudom, amikor belügyminiszterként
dolgoztam, akkor is zajlott a bűnmegelőzés, a társadalmi bűnmegelőzés programjának az
előkészítése, és megmondom őszintén, hogy egy ideig, nyilván azokból a reflexekből
adódóan, amit impulzusként a belügyminiszter kap a rendőröktől, a rendőrségi szervektől, én
azon vitatkoztam az akkori igazságügyi miniszterrel és az igazságügyi szervezettel, hogyan
legyen ez a munkamegosztás.

Az akkori tapasztalatok alapján ma meggyőződéssel mondom, hogy a társadalmi
bűnmegelőzésben rejlő innovációs lehetőséggel muszáj számolni. Ha elfogadjuk azt, hogy a
bűnelkövetés nagyon sok társadalmi körülmény által motivált és befolyásolt tevékenység,
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akkor szerintem az ellene való küzdelemben is érdemes nemcsak rendészeti, hanem
társadalmi eszközökkel is élni. Miközben nyilván a legjobb szándékkal fogják végrehajtani -
ahogyan azt az új kormány elvárja - úgy a Belügyminisztérium, mint a rendészeti szervek azt,
amiről majd dönt a kormány, akár a bűnmegelőzésről, akár a bűnüldözésről van szó, de
egyszerűen mások a reflexek, mások a rutinok, más az eszközrendszer, más a rendészeti
típusú hozzáállás és gondolkodás, mint a civil típusú. Tehát azt gondolom, ezt azért érdemes
tapasztalatként figyelembe venni. Miközben az egész ország számára nagyon fontos, hogy az
új belügyminiszter hatékony legyen a bűnüldözésben, ha visszalépünk a bűnmegelőzés
társadalmasításától, szerintem az társadalmilag is kockázatos lesz. Ettől függetlenül még
egyszer mondom: az egyébként általam már támogatott módosító indítványt támogatom.
Köszönöm szépen.

Szavazás a kapcsolódó módosító javaslatokról
ELNÖK: Köszönöm. Szavazás következik.
Ki az, aki támogatja a 9. szám alatt előterjesztett kapcsolódó módosító indítványt? Ez

Harangozó képviselő úr indítványa. (Szavazás. - 3 igen szavazat.) Ki az, aki nem támogatja?
(Szavazás. - 15 nem szavazat.) Tehát elvetve.

Következik a 10. szám alatt előterjesztett, szintén Harangozó képviselő úr által
jegyzett indítvány, amelynek lefolytattuk a vitáját. Ki az, aki támogatja? (Szavazás. - 3 igen
szavazat.) Hárman támogatják. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás. - 15 nem javaslat.)
Köszönöm szépen.

Ezzel az indítvánnyal szó szerint megegyezik a 11. szám alatt bejegyzett, Scheiring
Gábor LMP-s képviselő úr indítványa, tehát ugyanarról van szó, amiről az előbb már
szavaztunk, de most is szavazni fogunk.

Ki az, aki támogatja? (Szavazás. - 3 igen szavazat.) Ki az, aki nem támogatja?
(Szavazás. - 15 nem szavazat.) Köszönöm szépen.

Elnöki zárszó
Tisztelt Bizottság! Ma már nem fenyeget bennünket újabb veszély, mert a parlament

befejezte az ülésezését. Holnap 14 órakor találkozunk, ha valami még lenne, de csak
szavazás-előkészítő dologról lehet szó. Köszönöm a megjelenésüket.

(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 12 perc)

Dr. Balsai István
a bizottság elnöke

Jegyzőkönyvvezető: Gálné Videk Györgyi


