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Napirendi javaslat

1. A Magyar Köztársaság alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény módosításáról

szóló törvényjavaslat (T/1445. szám)

(Lázár János, dr. Balsai István (Fidesz), dr. Vejkey Imre (KDNP) képviselők

önálló indítványa)

(Döntés bizottsági módosító javaslat benyújtásáról)

2. Az ügyészségi szolgálati viszonyról és az ügyészségi adatkezelésről szóló 1994.

évi LXXX. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat (T/1380. szám)

(Kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása)

(Első helyen kijelölt bizottságként)
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Az ülés résztvevői

A bizottság részéről

Megjelent

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

Dr. Gyüre Csaba (Jobbik), a bizottság alelnöke
Dr. Budai Gyula (Fidesz)
Kozma Péter (Fidesz)
Dr. Molnár Attila (Fidesz)
Dr. Szakács Imre (Fidesz)
Dr. Vas Imre (Fidesz)
Dr. Rubovszky György (KDNP)
Dr. Salamon László (KDNP)
Dr. Lamperth Mónika (MSZP)
Dr. Gaudi-Nagy Tamás (Jobbik)
Dr. Schiffer András (LMP)

Helyettesítési megbízást adott
Dr. Bohács Zsolt (Fidesz) dr. Budai Gyulának (Fidesz)
Dr. Dorkota Lajos (Fidesz) dr. Salamon Lászlónak (KDNP)
Dr. Horváth Zsolt (Fidesz) dr. Molnár Attilának (Fidesz)
Dr. Kerényi János (Fidesz) dr. Rubovszky Györgynek (KDNP)
Dr. Kovács Ferenc (Fidesz) Kozma Péternek (Fidesz)
Dr. Mátrai Márta (Fidesz) dr. Balsai Istvánnak (Fidesz)
Dr. Papcsák Ferenc (Fidesz) dr. Vas Imrének (Fidesz)
Dr. Vitányi István (Fidesz) dr. Szakács Imrének (Fidesz)
Dr. Steiner Pál (MSZP) dr. Lamperth Mónikának (MSZP)

Meghívottak részéről

Hozzászóló
Dr. Répássy Róbert államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium)
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(Az ülés kezdetének időpontja: 14 óra 1 perc)

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása

DR. BALSAI ISTVÁN (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Tisztelt
Bizottság! Köszönöm szépen a kitartó várakozást. Mint bizonyára mindenki észlelte, egy
bizottsági módosító indítvány okozta ezt a hosszú várakozást, de tekintettel arra, hogy van
még azért teendőnk, a javasolt napirendet az ügyészségi törvényhez benyújtott kapcsolódó
módosító javaslattal is megterheltem volna. Ez egyszerűsödik, mert a bizottsági módosító
indítvány nem készült el, ennek a rövid okát megjelölöm: az előterjesztő egyeztetni kíván a
kormánnyal, ezt természetesen tudomásul kell venni. Úgyhogy erről majd egy más
időpontban fogunk dönteni.

Az az egyetlen feladatunk, ha egyetért a bizottság többsége, hogy a 2. számban jelzett,
ügyészségi szolgálati viszonnyal kapcsolatos kapcsolódó módosító javaslatokat
megtárgyaljuk. Nekem más előadnivalóm nincs.

A szavazás előtt még jelenlét-ellenőrzést tartunk. A jelenlévők mindegyike helyettesít
valakit. Megállapítom, hogy legalább 16 szavazat van jelen. Köszönöm szépen.

Kérdezem tehát, ki fogadja el így a napirendet. (Szavazás.) Egyhangúlag elfogadtuk.
Köszönöm szépen.

Az ügyészségi szolgálati viszonyról és az ügyészségi adatkezelésről szóló 1994. évi LXXX.
törvény módosításáról szóló törvényjavaslat (T/1380. szám); kapcsolódó módosító
javaslatok megvitatása, első helyen kijelölt bizottságként

Megkezdjük tehát a 2. pontban jelzett napirendünket.
Kiss Sándor képviselő úr kapcsolódó módosító javaslatában módosítaná az ügyészségi

szolgálati viszonnyal kapcsolatos törvény 14. § (2) bekezdését, amely azt tartalmazza, hogy
legalább 9 évig ügyészként kellene dolgoznia annak, akiből legfőbb ügyészt kívánnak kreálni.
Kérdezem államtitkár urat, ezzel kapcsolatban mi a véleménye.

DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium):
Röviden: nem támogatom. Hosszabban meg azért nem támogatom, mert a javaslat eleve
szigorítja a legfőbb ügyésszé válás feltételeit, hiszen a jelenlegi hatályos helyzet az, hogy a
törvény nem írja elő, hogy legfőbb ügyész csak határozatlan időre kinevezett ügyészből lehet.
Tudni kell, hogy az ügyészeket is, csakúgy, mint a bírákat, először határozott időre nevezik ki,
tehát egy bizonyos szakmai gyakorlat, ügyészi gyakorlat kell ahhoz, hogy valaki már
határozatlan idejű ügyész legyen. Ezt a jelenlegi törvény tehát nem írja elő.

Az előterjesztés szigorítja a legfőbb ügyésszé válás lehetőségét. Ezt nem érdemes
tovább szigorítani. Ha belegondolnak, a rendszerváltás óta megválasztott három legfőbb
ügyész közül kettő nem is felelne meg nemcsak ennek a módosító javaslatnak, hanem már a
miáltalunk benyújtott javaslatnak sem. Olyan mértékben szigorítjuk tehát, szűkítjük a legfőbb
ügyész kiválasztási körét, hogy a volt legfőbb ügyészek közül csak egy, Kovács Tamás
felelne meg a kritériumoknak.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem, van-e hozzászólás ehhez a javaslathoz. Igen,
alelnök úr!

DR. GYÜRE CSABA (Jobbik): Mi mindenféleképpen támogatjuk ezt a javaslatot,
hiszen a legfőbb ügyészről beszélünk: ő nagyon komoly szakmai munkát kell hogy végezzen
az ügyészségi szervezeten belül. Nyilván célszerű, hogy neki megfelelő szakmai gyakorlata
legyen, illetve meglegyen a megfelelő szakmai múltja, olyan szinten, hogy meglegyen a



- 6 -

megfelelő ismerete, rálásson magára az ügyészségi rendszerre, erről valami kialakuljon benne.
Nyilván csak akkor fog tudni megfelelő döntéseket hozni, személyeket kiválasztani, ha ismeri
is azt az állományt, aki ott dolgozik, ismeri az ügyészek képességeit. Ehhez pedig
nyilvánvalóan arra van szükség, hogy tényleg szakmai alapon tudjon dönteni, hogyha neki ott
megfelelő szakmai ismeretanyaga van, megfelelő szakmai gyakorlata van, és ezt nem lehet
egy év alatt, három év alatt megszerezni.

Kiss Sándor képviselőtársam nyilván erre célzott, és ilyen okokból vette be ezt a 9
évet, amelyet a Jobbik-frakció természetesen támogat. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Gaudi Tamás kért még szót. Parancsoljon!

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Azt azért szeretném egyértelműsíteni, hogy
ugyan itt frakciótársunk javaslatáról van szó, és ő a 9 éves mandátumhoz szab egy egyébként
valóban méltányolható és jogos szigorító feltételt, de egészében a 9 éves mandátumhosszal mi
nem tudunk egyetérteni. De ez egy azon pragmatista megfontolásból származó javaslat, hogy
ha már amúgy is mindenképpen a 9 éves mandátumot akarják átvinni, akkor legalább egy
ilyen megkötés legyen, hogy egy ilyen szakmai múltú ügyész kerülhessen szóba.

Azt pedig egyébként el kell mondani, hogy a Jobbik viszont abban is eltökélt, hogy
azon ügyészek és bírók, akik a megtorlási gépezet részesei voltak az elmúlt években, az
elmúlt nyolc évben, vagy akár a pártállami időkben töltöttek be akár pártfeladatból ügyészi
vagy bírói feladatot, azok bizony azért ne vehessenek ebben részt. Nekünk erre már régóta
van javaslatunk, amit sajnos nem vettek tárgysorozatba. Mi tehát nagyon szeretnénk, ha ez a
szabály úgy lenne jó és hiteles, ha e mögé nem kellene odaérteni azokat a pártállami időkben
működő bírákat és jelen esetben ügyészeket – itt ügyészekről van szó –, akik viszont egy
önkényuralmi rendszert szolgáltak, és emiatt tőlük a jogállamiság hiteles követelményeinek az
érvényesítését nem várhatjuk.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Nem látok más hozzászólót. Visszaadom államtitkár
úrnak a szót.

DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium):
Köszönöm a szót, elnök úr. Annyit kívánok még a figyelmükbe ajánlani, tisztelt
képviselőtársaim… – most igyekszem óvatosan fogalmazni, de hogy megértsék, mire
gondolok –, hogy ha esetleg ez a javaslat arra irányult, hogy valakit a potenciális
legfőbbügyész-jelöltek közül kizárjanak, akkor eleve elhibázott ez a javaslat, mert akire
gondolnak, az már tíz éve legfőbb ügyész…, tíz éve ügyész, bocsánat. (Derültség.) További jó
munkát kívánok! (Derültség.)

ELNÖK: Még jó, hogy nem tudjuk, kikről van szó. (Derültség.)
Tisztelt Bizottság! Ezek szerint más hozzászólás nincs, akkor szavazásra teszem föl a

kérdést. Ki az, aki támogatja azt az indítványt, amelyet az imént tárgyaltunk? (Szavazás.) 3-an
támogatják. Ki az, aki ellenzi? (Szavazás.) 16-an. Ki az, aki tartózkodott? (Szavazás.) 2-en
tartózkodtak. Köszönöm szépen, egyharmadot sem kapott.

Tisztelt Bizottság! A később érkezettek kedvéért mondom, hogy a napirendrevétel
okaként megjelölt bizottsági módosító indítvány nem készült el, az előterjesztő egyeztetni
kíván a kormánnyal, úgyhogy erre az egy napirendi pontra szűkült a ma délutáni ülésünk.

Van-e még valami ezzel kapcsolatban? Parancsoljon!
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Egyebek

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Igazából ügyrendi jellegű a hozzászólás.
Fegyelmezett képviselőként próbáltuk itt most a működőképességet biztosítani; azt hiszem, ha
jól látom, a Jobbik képviselőivel sikerült most a határozatképességet biztosítani. (Derültség.)
De úgy gondoljuk, azért nagyon méltatlan ez a helyzet. Nyilván nem elnök urat kárhoztatom
emiatt személyesen, csak hát őt is olyan helyzetbe hozták, hogy gyakorlatilag az Alkotmány-
előkészítő eseti bizottság ülésének az utolsó perceiben értesültünk, fél órával előbb arról az
időpontról, hogy ma lesz egy érdemi alkotmányügyi bizottsági ülés, nem is akármilyen súlyú
ügyben: az alkotmány módosításáról. Ez ráadásul a sokat vitatott Lázár János-féle javaslat,
amely szigorúan korlátozni kívánja az Alkotmánybíróság felülvizsgálati jogkörét. Én tehát
arra kérem a jövőben a kormánytöbbséget, előterjesztőt, a kormányt, tehát akit illet ez a szó,
hogy a jövőben tényleg ilyen helyzetbe ne hozza egyrészt a bizottság elnökét, sem a
bizottságot, hiszen végül is az Országgyűlés legkomolyabb tekintélyű bizottságáról van szó; a
bizottság tekintélyét tényleg veszélyeztette ez az akció, és még államtitkár úr is gyakorlatilag
kellemetlen helyzetbe került.

Most tényleg nem tudjuk, hol van ez a rejtélyes előterjesztés, tudjuk, hogy készül,
nagyjából sejtjük a tartalmát. Már mi is kiadtunk egy ilyen sajtótájékoztatós értesítést, hogy itt
valami rendkívüli dolog fog történni, a sajtó is ideérkezett – köszönjük, hogy ilyen
rugalmasan reagáltak (Derültség.), de lesz mondanivalónk ettől függetlenül számukra.
(Derültség.)

Köszönöm szépen a szót. Tényleg azt szeretném csak mondani, hogy a konstruktivitás
megvan bennünk, csak egyszerűen tényleg ilyen helyzeteket eredményez ez a fajta hozzáállás,
amit sajnos most már fél éve tapasztalunk rendszeresen, hogy az alkotmányt is eseti
érdekeknek megfelelően módosítjuk, az ülésrendet is úgy alakítjuk. Tehát tényleg a
jogállamiság, a rule of low érvényesülésének az alapfeltétele az, hogy bizonyos alapvető

szabályokhoz tartsuk magunkat. Én ezt kérem a jövőben is.
Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Megadom a szót Szakács Imrének, aztán én
is mondok egypár szót.

DR. SZAKÁCS IMRE (Fidesz): Csak egy mondat, elnök úr, a jegyzőkönyv számára.
A Fidesz-KDNP a bizottságban is biztosította a szükséges határozatképességet. Nagyon
örülünk, hogy a jobbikos képviselőtársaink, a Szocialista Párt, az LMP-s Schiffer
képviselőtársunk itt van, de a helyettesítési renddel természetesen biztosítottuk a bizottság
határozatképességét.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Mindenekelőtt megköszönöm az ellenzéki
képviselőknek, valóban így érzem, hogy ezt a szokatlan módot is figyelembe véve itt vannak.

Szeretném felolvasni – a Házszabályról beszélünk, ami számunkra irányadó, mert
nincs a bizottságnak ügyrendje – a 67. § (5) bekezdését: „A bizottsági ülést a bizottság elnöke
a napirendi javaslatot tartalmazó meghívó elküldésével írásban, kivételesen szóban a
napirendi javaslat közlésével összehívhatja.” Ez egy kivételes eset volt. Az volt tényleg a
szerencse, hogy ma délelőtt itt egy, a bizottság tagjait nagymértékben érintő másik bizottság
tartott ülést; másképp nem lehetett volna megvalósítani. De természetesen azt szeretném
kifejezni, hogy nem fogunk ebből rendszert csinálni.

Lamperth Mónika!

DR. LAMPERTH MÓNIKA (MSZP): Köszönöm szépen. Igazából, amit elnök úr az
utolsó mondatában mondott, hasonlót szerettem volna kérni. Azt kérem a kormánypárti
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képviselőtársaimtól, jogászkollégáktól – valamennyien jogászok vagyunk –, akik talán
mélyebben átlátják annak a kockázatát, ha így módosítunk alkotmányt, ilyen eljárásban, mint
mondjuk, esetleg azok a képviselőtársaink, akik más szakterületen dolgoznak. Én azt hiszem,
ennek a kockázata igen jelentős. Ezért kérem tehát, hogy vessék latba a tekintélyüket a
frakcióban, és próbáljanak ennek egy normális eljárási rendet kialakítani, ne fordulhasson elő,
hogy egy államtitkár, mint Bencsik államtitkár úr azt nyilatkozza egy konferencián, hogy az
Alkotmánybíróság veszélyezteti a kormány mozgásterét. El kellene magyarázni nekik is, hogy
itt miről van szó.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm. Rubovszky képviselő úr!

DR. RUBOVSZKY GYÖRGY (KDNP): Tisztelettel, én nem akarom megvédeni sem
a kormányt, sem Lázár Jánost, mert ők a dolgukat végzik. Én csak arra szeretném felhívni a
figyelmet, hogy azért vagyunk itt, mert a legszélesebb körű egyeztetés előzte meg ezt az egész
munkát. Kétségtelen, hogy nem a szokásos öt-hat hónapos előkészítés előzte meg, de
szükséghelyzet van, ezt tudomásul kell venni.

Én ennek jegyében egy kérdést szeretnék föltenni (Dr. Schiffer András közbeszól.),
hogy van-e tudomásunk arról, hogy a közeljövőben lesz-e bizottsági ülés, vagy nagy
valószínűséggel ez a hétfői munkanapra vár.

ELNÖK: Hétfőn lesz ülésünk. Nincs másra okunk, hiszen holnap történik az
egyeztetés tudomásom szerint az előbbiek szerinti módon, hétvégén, munkaszüneti napon
pedig nyilvánvalóan nem fogunk ülésnapokat tartani.

Schiffer képviselő úr!

DR. SCHIFFER ANDRÁS (LMP): Köszönöm szépen. Elnézést, nem tudom megállni,
hogy reagáljak Rubovszky képviselőtársam megjegyzésére, hogy a lehető legszélesebb
egyeztetés előzte ezt meg. Ezek szerint a lehető legszélesebb egyeztetésbe még a KDNP sem
értetik bele, tudniillik legjobb tudomásom szerint úgy került be a Házba ez a három javaslat,
hogy még a kormánypárti frakciókkal sem lett egyeztetve. Én azt gondolom, ezt a széles
egyeztetést nem akkor kellene lefolytatni, amikor már tárgyalja a parlament a
törvényjavaslatot, hanem lehetőleg előtte.

Ezzel együtt továbbra is arra szeretném kérni a kormánypárti képviselőket, nagyon
fontolják azt meg, hogy az alkotmánybírósági törvénybe egyáltalán belenyúl-e az
Országgyűlés. Mert önmagában rossz üzenete van annak, hogy amennyiben a kormányzati
politika beleütközik egy másik hatalmi ágnak a korlátjába, akkor önök rögtön kordont
bontanak. Ez egy üzenet adott esetben a bíróságok számára is: hogy ha valaki nem viseli
rendesen magát, akkor meg lesznek vonva a jogkörei.

ELNÖK: Köszönöm. Rubovszky képviselő úr, parancsoljon!

DR. RUBOVSZKY GYÖRGY (KDNP): Köszönöm szépen. Ugyanezeket az érveket
volt szerencsénk órákon keresztül hallgatni a plenáris ülésen. Jól megfontoltuk.

Ha félreértésre adott volna alkalmat, amit mondtam: én azt mondtam, hogy a mai
bizottsági ülésre is – idézőjelbe téve, látszatkapkodásra – azért került sor, mert a
törvényjavaslat előterjesztője a szakszervezetekkel egyeztetett, és ennek az egyeztetésnek az
eredményével szeretnék a bizottsági módosító indítványt előterjeszteni. Kitértem arra, hogy
nem szokványos volt, a helyzet sem szokványos, ebben az évben dűlőre kell jutni ebben a
kérdésben. Úgyhogy ezért én megértem, meggondoltuk, támogatjuk. Egyébként olyannyira,
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hogy ha jól tudom, már kereszténydemokrata előterjesztője is van a törvényjavaslatnak.
(Közbeszólások: Igen, Vejkey Imre.)

ELNÖK: Sőt, én is az vagyok most újabban már. (Derültség.)

DR. RUBOVSZKY GYÖRGY (KDNP): Tisztelettel, lehet, hogy ez itt 386 fős
előterjesztés lesz, ha ez így megy tovább. (Derültség.)

ELNÖK: Államtitkár úr?

DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium):
Tisztelt Bizottság! Nem a dolog érdemében szeretnék hozzászólni, hanem inkább az
eljárásjogi helyzethez szeretnék hozzászólni.

Az alkotmánymódosításhoz két darab módosító indítvány érkezett, ebből az egyik nem
volt házszabályszerű, tehát lényegében egy módosító indítvány volt. Az alkotmánybírósági
törvényhez pedig csak egy darab módosító indítvány érkezett, amely kizárólag a
hatálybalépésre vonatkozott. Tehát lényegében nincs is olyan módosító indítvány, amely a
javaslat érdemi részét megnyitotta volna, ezért nincs is más lehetőség, az érdemhez, tehát
ahhoz, hogy az Alkotmánybíróság hatásköréről tudjon dönteni, esetleg másként tudjon
dönteni a Ház, ahhoz egyébként csak bizottsági módosító indítványt lehet előterjeszteni. Tehát
kapcsolódni nem lehetett módosító indítványhoz, csak bizottsági módosító indítvány
előterjesztésére van lehetőség. Ezért amennyiben az ellenzék és még sokan mások joggal
kívánják azt, hogy az előterjesztők gondolják át az eredeti álláspontjukat, akkor nincs más
megoldás: a jelenlegi eljárásban vagy visszavonja az előterjesztő a javaslatot, és új
változatban nyújtja be; vagy az alkotmányügyi bizottság tudja korrigálni a javaslatot.

Úgyhogy itt most kicsit az alkotmányügyi bizottság az ügy ura, azon túl egyébként,
hogy ha az előterjesztő nem akarja visszavonni, akkor az alkotmányügyi bizottság tudja
eljárásjogi értelemben megváltoztatni a javaslatot. Ezért gondolom, hogy nem volt
indokolatlan, hogy az elnök úr összehívta a bizottságot.

ELNÖK: Igen, más? Még mindig Gaudi Tamás, parancsoljon!

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Ha már tényleg az eljárásjogi kérdéseknél
vagyunk, és bizottsági módosító javaslatról van szó, és Rubovszky képviselőtársunk arra
hivatkozott, hogy egyeztetés történt: én nem tudok arról, hogy a Jobbik képviselőcsoportját
bárki megkereste volna, akik legalábbis mi tagunk vagyunk itt az alkotmányügyi
bizottságban, hogy a bizottság gondolkodik egy konstruktív módosító javaslaton, esetleg
kívánunk-e ebben részt venni. Lehet, hogy a végén még részt is vettünk volna adott esetben,
ha ez az Alkotmánybíróság felülvizsgálati hatáskörének nem szűkítéséről, hanem tágításáról
szól. Mert ha jól értesültem, úgy félinformációk alapján, végül is ez a módosító javaslat
valahol próbálja korrigálni a Lázár-féle javaslatnak ezt a totális jogkorlátozó jellegét. Én tehát
arra kérem a jövőben a kormánypárti képviselőtársakat, hogy tényleg számítsanak ránk, és a
bizottsági módosító indítványnak, ha jól sejtem, az az értelme, hogy az a bizottságnak
valamifajta előzetes egyetértésén alapuló javaslata, ebbe pedig be kellene minket is vonni.

Másrészről pedig a kordonbontás kapcsán azért hadd védjem meg a Fidesz-KDNP-
képviselőcsoportot, akik végül is a kordonbontással annak idején történelmi jelentőségű tettet
hajtottak végre: polgári engedetlenséggel egy egyértelműen törvényellenes és
alkotmányellenes helyzetet szüntettek meg. Igaz, aznap aztán vissza is építették a kordont, és
ott volt még jó pár hónapig, de ez jogvédőknek és minden jogkövető embernek azt üzente,
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hogy igenis le kell törni a hatalmi önkény építményét. Viszont most kérjük őket, hogy ebben
az új helyzetben ne ezt a gyakorlatot folytassák, amely ellen ők is harcoltak.

Köszönöm. (Dr. Lamperth Mónika: Ezt csak így elintézi? Ilyen egyszerűen? –
Derültség.) Majd most jön a feketeleves…

ELNÖK: Köszönöm szépen.
Berekesztem az ülést. Hétfőn találkozunk, addig minden jót kívánok.

(Az ülés befejezésének időpontja: 14 óra 23 perc)

Dr. Balsai István
a bizottság elnöke

Jegyzőkönyvvezető: Prin Andrea


