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(Dr. Schiffer András és Jávor Benedek (LMP) képviselők önálló indítványa)
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Az ülés résztvevői

A bizottság részéről

Megjelent

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

Dr. Budai Gyula (Fidesz)
Dr. Dorkota Lajos (Fidesz)
Dr. Horváth Zsolt (Fidesz)
Dr. Mátrai Márta (Fidesz)
Dr. Vas Imre (Fidesz)
Dr. Salamon László (KDNP)
Dr. Bárándy Gergely (MSZP)
Dr. Lamperth Mónika (MSZP)
Dr. Staudt Gábor (Jobbik)

Helyettesítési megbízást adott
Dr. Gyüre Csaba (Jobbik) dr. Staudt Gábornak (Jobbik)
Dr. Cser-Palkovics András (Fidesz) dr. Balsai Istvánnak (Fidesz)
Dr. Bohács Zsolt (Fidesz) dr. Horváth Zsoltnak (Fidesz)
Dr. Kerényi János (Fidesz) dr. Mátrai Mártának (Fidesz)
Dr. Kovács Ferenc (Fidesz) dr. Budai Gyulának (Fidesz)
Dr. Papcsák Ferenc (Fidesz) dr. Vas Imrének (Fidesz)
Dr. Szakács Imre (Fidesz) dr. Dorkota Lajosnak (Fidesz)
Dr. Rubovszky György (KDNP) dr. Salamon Lászlónak (KDNP)
Dr. Harangozó Tamás (MSZP) dr. Bárándy Gergelynek (MSZP)
Dr. Ipkovich György (MSZP) dr. Lamperth Mónikának (MSZP)

Meghívottak részéről

Hozzászóló
Dr. Répássy Róbert államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium))
Vályi-Nagy Vilmos helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium)
Dr. Csonka Ernő helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium)
Dr. Németh Zsolt elnökhelyettes (Központi Statisztikai Hivatal)
Misovicz Tibor helyettes államtitkár (Külügyminisztérium)
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(Az ülés kezdetének időpontja: 8 óra 30 perc)

Elnöki bevezető, határozatképesség megállapítása

DR. BALSAI ISTVÁN (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó
reggelt kívánok! Azt hiszem, a helyettesítésekkel együtt megvagyunk, közben folyamatosan
érkeznek a helyettesítő megbízások.

Elnézést kérek, hogy meg kellett változtatni az időpontot, de reggel a köztársasági
elnök úrnál voltam egyeztetésen, és ez pont egy óra csúszást eredményezett.

Elmondanám, hogy Vas Imre helyettesíti Papcsák Ferencet, Dorkota Lajost majd 11
órától Mátrai Márta – tehát ez még nem aktuális –, Horváth Zsolt Bohács Zsoltot és én Cser-
Palkovics Andrást fogom helyettesíteni, továbbá Salamon László Rubovszky Györgyöt.

Napirend elfogadása

A napirenddel kapcsolatban annyi változás van az eredetileg kiküldötthöz képest, hogy
a 7. pontban döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-vételéről szerepel, de tegnap
engem Tóbiás József képviselő úr – és másik előterjesztő is van, úgy tudom – arra kért, hogy
vegyük le a napirendről, tehát nem kér döntést erről. Ezzel a módosítással terjesztem elő a
napirendet. Kérdezem, hogy ki az, aki a napirendi javaslatot elfogadja. (Szavazás.) Köszönöm
szépen.

Egyhangú, köszönöm.

Az egyes büntető tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat (T/1673. szám)
(Első helyen kijelölt bizottságként)

A Btk.-novellához benyújtott módosító javaslatok megvitatását kell első napirendi
pontként megoldanunk, az ajánlás szerint 26 pontban. Itt van államtitkár úr, üdvözlöm, és
munkatársa.

Az 1. pontban Apáti István és mások javasolnak módosítást. Kérdezem az
előterjesztőt.

DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium):
Nem támogatja az előterjesztő.

ELNÖK: Kér-e valaki indoklást? (Nincs jelentkező.) Nem kér senki. Ki az, aki
támogatja, hogy az életfogytig ne 20, hanem 18 évtől lehessen? (Nincs jelentkező.)

Senki nem támogatja, akkor túl vagyunk rajta.
A 2. pontban Dorosz Dávid javaslata. Előterjesztő?

DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium):
Nem támogatja az előterjesztő.

ELNÖK: Ki támogatja Dorosz Dávid javaslatát? (Szavazás.) Négyen. Kik ellenzik? A
helyettesítésekkel együtt kérem! (Szavazás. – Egyeztetés a létszámról.) Mindenki helyettesít?
Szeretném, ha megtörténne. Megvagyunk egyébként, csak még nem tudatosodott
mindenkiben ez. Mindenkit duplán veszünk számításba. (Közbeszólás: dr. Mátrai Márta:
Kerényi Jánost helyettesítem.) Kerényi Jánost is helyettesítik, úgyhogy ez is megvan.

Tehát 11 nem szavazattal az indítványt nem fogadtuk el.
A 3. pontban Dorosz Dávid képviselő úr elhagyást javasol. Előterjesztő?

DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium):
Nem támogatja az előterjesztő.
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ELNÖK: Ki támogatja a 3. pontban Dorosz Dávid úr javaslatát? (Nincs jelentkező.)
Nem kapott támogatást.
A 4. pont Szabó Timea és Dorosz Dávid képviselők javaslata.

DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium):
Nem ért egyet az előterjesztő.

ELNÖK: Ki támogatja? (Nincs jelentkező.) Senki.
Az 5. pontban Dorosz Dávid képviselő úr javaslata a hivatalos személyekkel

kapcsolatban.

DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium):
Nem támogatja az előterjesztő.

ELNÖK: Kik támogatják? (Szavazás.) Négyen. Kik ellenzik? Kérek szépen mindenkit,
hogy vegyen részt a szavazásban. (Szavazás.) 12-en, köszönöm.

A 6. pontban Apáti István és mások javaslata, hogy a vétség helyett bűntett legyen
valami. Előterjesztő?

DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium):
Nem támogatja az előterjesztő.

ELNÖK: Kik támogatják? (Szavazás.) Egy. Kik ellenzik? (Szavazás.) 16-an.
A 7. pontban Dorosz Dávid képviselő úr elhagyást javasol.

DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium):
Nem ért egyet az előterjesztő.

ELNÖK: Kik támogatják? (Szavazás.) Négyen. Kik ellenzik? (Szavazás.) 11-en.
A 8. pontban Apáti István és mások javaslata, felemelne egy büntetési tételt.

DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium):
Nem támogatja az előterjesztő.

ELNÖK: Kik támogatják? (Szavazás.) Egy. Kik ellenzik? (Szavazás.) 12 nem, elvetve.
A 9. pontban Apáti István és Gaudi-Nagy Tamás szintén felemelést javasol.

DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium):
Nem ért egyet az előterjesztő.

ELNÖK: Kik támogatják? (Szavazás.) Kettő. Kik ellenzik? (Szavazás.) 16-an. Elvetve.
A 10. pont Nagy-Gábor Tamás javaslata, itt egy graffitivel kapcsolatos tényállást épít

be a képviselő úr.

DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium):
Igen, támogatja az előterjesztő.

ELNÖK: (Dr. Bárándy Gergely jelentkezik.) Kik támogatják? Bárándy Gergely szót
kér, igen.
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DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Egy indokolást
szeretnék kérni a kormány képviselőjétől, mert Nagy-Gábor Tamás évek óta próbálkozik
azzal, hogy különböző formában ezt behozza. Mennyiben veszélyesebb a graffitizés más
rongálásnál? Köszönöm.

ELNÖK: Igen, államtitkár úr!

DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium):
Nem arról van szó, hogy veszélyesebb más rongálásnál, mert a büntetési tételek nem
változnának, hanem egy nevesített külön tényállás lenne a falfirka elhelyezése. Tehát rosszul
értelmezi szerintem Bárándy képviselő úr. Nem arról van szó, hogy ez egy veszélyesebb
magatartás lenne, mint általában a rongálás, hanem azt mondja ki a módosító indítvány, hogy
a falfirka elhelyezése is rongálás. Tehát ez egy más megközelítés, egy nevesített, kiemelt
tényállás ebben az esetben.

ELNÖK: Igen. Van még? Bárándy képviselő úr.

DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP): Köszönöm szépen. Tisztelt Államtitkár Úr!
Akkor hadd kérjem azt, hogy a kormány vizsgálja felül a támogató álláspontját, mert az én
értelmezésem szerint, és persze abban az esetben kérem, ha nekem van ebben igazam, de
tartok tőle, hogy nekem van ebben igazam, hogy minősítő körülménnyé teszi a falfirka
elhelyezését. Tehát nem egyszerűen konkretizálja azt, hogy a falfirka is rongálásnak minősül,
ami egyébként a töretlen bírói gyakorlat szerint így van, tehát ezt nem kell jogszabályba
iktatni, ezt senki nem vitatja. Itt azonban arról van szó, hogy ilyen esetekben az egyéb
rongáláshoz képest hogyha ugyanolyan kárt okoz, mint egyébként más rongálás, akkor ez egy
súlyosabban minősülő eset lesz ugyanúgy, minthogyha valaki kulturális javak körébe tartozó
tárgyat vagy mondjuk, régészeti lelőhelyet vagy vallási tisztelet tárgyát rongálja meg. Tehát,
hogyha egy adott értékkategórián belül valaki mondjuk, nem az ablakot az töri be, hanem
graffitit helyez el, akkor az súlyosabbnak minősül eggyel. Ezért kérdeztem azt, hogy
mennyivel súlyosabb, és ha én ezt jól értem, akkor azt gondolom, indokolt a kormány
álláspontjának felülvizsgálata. Köszönöm.

ELNÖK: Igen!

DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium):
Nem kívánja felülvizsgálni a kormány az álláspontját. A falfirka, mint rongálás elterjedése
meglehetősen köztudomású, és azt hiszem, hogy főleg Budapesten ezt lépten-nyomon tudja
tapasztalni a képviselő úr is. Tehát nem arról volt szó eddig sem, hogy a falfirka az rongálás-e
vagy sem, hanem az a kérdés, hogy ennek milyen büntetése legyen, és hogy minek minősül.
Eddig is rongálás volt, ezután is rongálás lesz. Az kétségtelenül igaz, hogy a szabálysértési
értékhatárt meg nem haladó kárt okozó falfirka vétségnek, de e legenyhébb cselekménynek
minősül.

A képviselő úrral egyetértek abban – mert most egy konkrét módosító indítványról
beszélünk –, hogy ez a rongálásnak egy olyan esete, amely meglehetősen elharapózott,
ráadásul nagy károkat is tud okozni, ha vadonatúj, illetve felújított épületekre helyeznek el
falfirkát. Én nem hiszem, hogy itt, úgymond a jogpolitikai célok hiányoznának. Elég
világosak a jogpolitikai célok, és alaposak, a kormány álláspontja szerint indokolt ennek a
módosításnak az elfogadása és támogatása.
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Egyébként pedig nem tűnik eltúlzottnak, aránytalannak a vétséggé minősítés. Nyilván
nem arról van szó, hogy a legsúlyosabb büntetés járna érte, de mindenesetre az, hogy
bűncselekménynek minősül egy ilyen magatartás, az nagyobb visszatartó erőt jelenthet.

ELNÖK: Köszönöm. Akkor ki támogatja a kormány által támogatott módosító
indítványt? (Szavazás.) 14. Ki ellenzi? (Szavazás.) Négyen.

Köszönöm, elfogadtuk.
A 11. Apáti István és mások javaslata, felemelést javasolnak.

DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium):
Nem ért egyet az előterjesztő.

ELNÖK: Ki ért egyet vele? (Szavazás.) Ketten. Kik ellenzik? (Szavazás.) 16-an.
A 12. pontban Bárándy Gergely képviselő úr elhagyást javasol.

DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium):
Nem ért egyet az előterjesztő.

ELNÖK: Ezzel kapcsolatban van-e észrevétel? (Nincs jelentkező.) Nincsen. Ki az, aki
egyetért a javaslattal? (Szavazás.) Négyen. Kik ellenzik? (Szavazás.) 13-an.

A 13. Szabó Timea és Dorosz Dávid képviselő úr javaslata.

DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium):
Nem ért egyet az előterjesztő.

ELNÖK: Kik támogatják a javaslatot? (Szavazás.) Ketten. Kik ellenzik? (Szavazás.)
13-an. Kik tartózkodtak? (Szavazás.) Négyen.

A 14. Dorosz Dávid képviselő úr javaslata, elhagyást javasol.

DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium):
Nem ért egyet az előterjesztő.

ELNÖK: Kik támogatják Dorosz képviselő úr javaslatát? (Szavazás.) Négyen. Kik
ellenzik? (Szavazás.) 14-en.

A 15. Cser-Palkovics András képviselő úr javaslata, melyben egy kiegészítést javasol.

DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium):
És a 20-assal összefüggésben áll. Mind a kettőt támogatja az előterjesztő.

ELNÖK: Támogatja az előterjesztő a 15. és a 20. módosítást. Kérdezem, kik
támogatják? (Szavazás.) 14-en. Kik ellenzik? (Szavazás.) Négyen. Kik tartózkodtak?
(Szavazás.) Ketten.

A 16. Cser-Palkovics képviselő úr javaslata, kiegészítést javasol.

DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium):
Tisztelt Elnök Úr! Engedje meg, hogy itt megálljak egy pillanatra.

ELNÖK: Igen, természetesen.
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DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium):
Itt arról van szó, hogy a képviselő úr azt javasolja, hogy ne csak ügyészségi titkár, hanem
ügyészségi fogalmazó is képviselhesse a vádat bizonyos esetekben, bizonyos
megszorításokkal. Alapvető megszorítás az, hogy itt csak az elsőfokú helyi bíróságon való
eljárás jön számításba, és bizonyos, a bűncselekményre vonatkozó, valamint a vádlottra
vonatkozó megszorítások vannak.

Én ebben a formában támogatom ugyan, de azt szeretném javasolni, fontolja meg a
tisztelt bizottság, de hátha lesz ilyen képviselői módosító indítvány, amely azt is
megfogalmazza, hogy az ügyészségi fogalmazó vádképviseleti jogának vannak bizonyos
korlátai, vagy legyenek bizonyos korlátai. Ilyen korlát lehet például, hogy a tárgyaláson az
ügyészségi fogalmazó ne módosíthassa a vádat, vagy ne ejthesse el a vádat. Ez talán már
túlzás lenne, hogy az ügyészségi fogalmazó ítélje meg ezt egy tárgyaláson. A vádat az ügyész
emeli, és az ügyész tudja megítélni, hogy a vád fenntartható-e, vagy módosításra szorul-e.
Tehát az a javaslatom, hogy gondoljuk tovább ezt a javaslatot.

Még egy fontos információt szeretnék elmondani, mert ellenzéki képviselőtársaim
fejrázásukkal jelezték, hogy mit gondolnak erről, hogy ez a módosító indítvány szó szerint
megegyezik a legfőbb ügyész kezdeményezésével. A legfőbb ügyész azt kezdeményezte,
hogy ügyészségi fogalmazó is képviselhesse a vádat a helyi bíróságokon. Köszönöm, hogy
meghallgattak.

ELNÖK: Igen. Bárándy Gergely képviselő úr!

DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP): Köszönöm szépen. Tisztelt Államtitkár Úr!
Tisztelt Bizottság! Én azért azt gondolom, hogy mindenre nem tud az válasz lenni, hogy a
legfőbb ügyész is akarja, mert a legfőbb ügyészt nyilvánvalóan motiválják más szempontok
is, például az, hogy az ügyészség működőképességét, a megfelelő ügyteherelosztást garantálni
tudja, biztosítani tudja, azonban a jogalkotót nem kell, hogy vezéreljék ilyen szándékok.

Én úgy gondolom, hogy már elindultunk egy olyan irányba, ami a klasszikus
igazságszolgáltatási szerepek rendszerét áttöri, amely egyébként bizonyos körben
támogatható. Mi is beszéltünk arról, hogy a bírósági titkárokhoz hasonló albírói rendszer
létrehozása indokolt lehet abban az esetben, hogyha bizonyos garanciális feltételeket az
alkotmányban, illetve a szervezeti törvényben biztosítani tudunk. (Zaj.) Azonban én úgy
gondolom, hogy ez egy következő grádics, amit most áttörni kíván a képviselő úr javaslata,
hiszen nem arról van szó, hogy szakvizsgázott jogász, ugyanolyan szakvizsgával rendelkező

jogász fogja képviselni a vádat. Vagy adott esetben azt tudom mondani, nem járunk már
messze attól, hogy bírósági fogalmazó ítélkezzen. (Dr. Horváth Zsolt és dr. Dorkota Lajos
beszélget.) Elnézést, elnök úr, de így nehéz beszélni.

ELNÖK: Figyelünk, figyelünk, képviselő úr. Figyelnek a képviselő urak. (Dr.
Lamperth Mónika közbeszól. – Dr. Horváth Zsolt és dr. Dorkota Lajos beszélgetnek.)
Figyelnek a képviselő urak.

DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP): Na, ez egy elvi álláspontja képviselőtársamnak,
hogy amit én mondok, arra nem figyel. Igazi szakmai álláspont.

Visszatérve a kérdésre, és megjegyezve azt, hogy képviselőtársaim ugyanúgy
beszélgetnek, mint annak előtte, szóval, én úgy gondolom, hogy ez egy olyan szabálynak az
áttörése, ami semmiképpen sem támogatható. Nem lehet összehasonlítani az ügyész vagy a
bíró szerepét az ügyvédjelölt szerepével vagy az ügyvéd szerepével, ugyanis a probléma ott
van, hogy az ügyész közhatalmat gyakorol, vádat képvisel, és nagyon helyesen mutatott rá
egyébként Répássy államtitkár úr arra, hogy bizony neki vannak olyan jogosultságai, hiszen
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az ügyész ebben a fázisban még mindig az ügy ura, hogy mondjuk, elejtse vagy módosítsa a
vádat.

Én azt gondolom, azt, hogy a tárgyaláson gyakorlatilag egy olyan személy képviselje a
vádat, aki a büntetőeljárás-jogi törvényben meghatározott, egyébként ügyészi
jogosítványoknak a legjelentősebb részével nem tud élni, ez tökéletesen indokolatlan. Ezt nem
tudja indokolni az, hogy nagy az ügyterhe az ügyészségnek. Tisztelt Államtitkár Úr! 10
százalékos többlettámogatást kap most a költségvetésben az ügyészség. Oldja meg az ügyészi
szervezet azt, hogy a tárgyaláson legalább ügyészségi titkár képviselje a vádat. Nem tartom
azt helyesnek, hogy vádat képviseljen egy olyan ember, aki mondjuk, egy hónapja került ki a
jogi egyetem falaki közül, és nulla gyakorlattal rendelkezik. Éppen ezért én azt gondolom,
hogy ez a javaslat nem támogatható sem ebben a formában, sem abban a formában, ahogy
államtitkár úr módosítani javasolja. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Államtitkár úr!

DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium):
Bár Bárándy képviselő úr megelőlegezte, hogy ez a javaslat az ügyvédjelölttel hasonló
megoldást alkalmaz, de olyan nagyon komoly indokát nem éreztem ki a szavaiból, hogy miért
nem lehet összehasonlítani az ügyvédjelölt helyzetével. Az ügyvédjelölt egyébként ennél
szélesebb körben, tehát amit ez a módosító indítvány tartalmaz, szigorúbb feltételekkel
képviselhetné az ügyészségi fogalmazó a vádat, szigorúbb körülmények között, mint ahogy az
ügyvédjelöltekre vonatkozó szabályok ezt előírják. Az ügyvédjelöltek is korlátozott körben
járhatnak el védőként, de ez a megfogalmazás még szűkíti azt a kört, ahogy az ügyészségi
fogalmazó eljárhat.

Csodálkozom, hogy épp egy ügyvéd kollega értékeli le az ügyvédjelöltek munkáját
azzal, hogy azt mondja, a védelem joga kevésbé fontos garanciális szempont, mint a
vádképviselet. Ehhez képest én azt gondolom, hogyha elfogadható az, hogy bizonyos körben
ügyvédjelölt járjon el, és nyilván az ügyvéd instrukciói alapján jár el, akkor ugyanígy az
egyébként meglehetősen szoros utasítási rendben működő ügyészség esetén is elképzelhető.

Most ad absurdum, ha a törvényeink nem azt mondanák, hogy az ügyész képviseli a
vádat, és az ügyész emel vádat, hanem az ügyészség, mint intézmény emel vádat, és az
ügyészség, mint intézmény felügyeli a nyomozást, és az ügyészségnek, mint intézménynek
adnánk meg ezeket a jogokat, akkor teljesen közömbös lenne, hogy az ügyészség mely
beosztású dolgozója jár el; nyilván persze a szakmai szabályok betartásával.

Az ügyészség az egyik olyan intézmény, amelyik szerintem egységesen ítélendő meg.
Azt mindenki tudja, hogy a vádirat elkészítése, a vádemelés nem a tárgyalóteremben történik,
nem a tárgyaláson kerül megalapozásra egy vádemelés, hanem az ügyészség épületében, mint
hivatalban foglalkoznak a vád megalapozottságával, vádemeléssel és a többi, és a többi, tehát
nem az ügyészségi fogalmazó emel vádat, hanem az ügyész emel vádat, és ez egy nagyon
fontos különbségtétel szerintem.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Engedjék meg, mivel nincsen helyettes, hogy egy
megjegyzéssel magam is részt vegyek a vitában.

Tudjuk, hogy eddig senki nem volt ezeken a tárgyalásokon, de most legalább a
javaslat által valaki ott lesz. Eddig nem volt ott se ügyész, se fogalmazó, se titkár, ami
jelentősen lelassította az eljárást, mert nyilván meg kell küldeni és a többi, de ezentúl ott lesz,
akit Cser-Palkovics úr javasolt.

Még egy mondat: 220 ügyész hiányzik az alkotmánybírósági döntés alapján, és ez nem
pénz kérdése. 220 ügyészt, hogy úgy mondjam, meg kell csinálni, előbb fogalmazó, majd
titkár lesz, aztán pályáztatni kell, tehát nyilván nem örök időkre szóló szabályozásról van szó.
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Ki kér még szót? Lamperth Mónika és Budai úr.

DR. LAMPERTH MÓNIKA (MSZP): Értem én, hogy szorító a helyzet, és próbálnak
erre kitalálni a legfőbb ügyésszel karöltve különböző javaslatokat vagy megoldásokat, de én
úgy gondolom, hogy ez az összehasonlítás, amit az ügyvédek, illetve az ügyészek tekintetében
az államtitkár úr kifogásolt, hogy miért nem lehet erősebb párhuzamot vonni, hát azért, mert
van egy iszonyú nagy különbség, hogy a kirendelést kivéve a gyanúsított vagy a vádlott maga
dönt arról, hogy ki legyen az ügyvédje. Hogyha ő úgy látja, hogy az ügyvédje csak a
jelöltjével képviselteti magát, és ez neki nem felel meg, akkor van lehetősége változtatni, míg
az ügyésszel szemben nincs ilyen lehetősége. Tehát én azt gondolom, hogy azok a garanciális
szabályok, amelyeket Bárándy Gergely képviselőtársam joggal kért számon ennél a módosító
indítványnál, azok rendkívül fontosak lennének, ezért kérem, hogy fontolják meg.

ELNÖK: Köszönöm. Budai Gyula képviselő úr!

DR. BUDAI GYULA (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr. Tegnap elég izgalmas
szakmai vitát folytattunk erről a parlamentben. Úgy gondolom, hogy azért Bárándy
képviselőtársam is tudja, hogy egy ügyvédjelölt milyen széles jogkörökkel rendelkezik,
lényegében saját maga visz ügyeket. Az ügyvédek leterheltségétől függően a jelöltek maguk
visznek ügyeket. Az én irodámban, de gondolom, náluk is ugyanígy működik, hogy a vezető
szignál ügyeket, és nagyon széles jogosítvánnyal rendelkezik a jelölt, olyannyira, hogy a
tárgyaláson esetlegesen a perbeszédet követően nyilatkozik az ítéletre vonatkozóan, vagy ha
esetleg olyan súlyú az ügy, akkor konzultál a vezető ügyvéddel, de ugyanolyan
nyilatkozattételi joga van, mint esetlegesen az ügyészségi fogalmazó tekintetében.

És azért ne menjük el amellett a kérdés mellett sem, hogy az ügyészi szervezet
nemcsak vádképviseletből áll, hanem vannak ma Magyarországon nyomozó ügyészek is.
Külön erre szakosodott szervezet van, akár a Központi Nyomozó Főügyészség, akár a
Budapesti Nyomozó Ügyészség, illetve a megyei ügyészségek, ahol egy-két hónapos szakmai
ismeretekkel vagy diplomával rendelkező ügyészségi fogalmazó kollegák ügyeket visznek,
nyomoznak, és széles körben felelősségük van. Tehát én úgy gondolom, semmivel nem
egyszerűbb ennek a helyzetnek a megítélése, mint az ügyvédjelöltek vonatkozásában.

Hogyha az ügyvédjelölteknek meg tudjuk adni azt a széles lehetőséget, vannak
bizonyos eljárási szabályok, hogy ügyvédjelölt hol nem járhat el, illetve korlátozott, hogy az
ügyészségi fogalmazó milyen láthatja el a vád képviseletét, de én úgy gondolom, hogy ebben
én látom azt a megoldási lehetőséget, amelyet az államtitkár úr fölvázolt, ugyanis valóban,
ahogy elnök úr is mondta, 220 ügyészt nem lehet leakasztani a szögről. Az, hogy hiány van az
ügyészek tekintetében, ez nem mostani probléma, ezt már elég régen görgetjük magunk előtt.
Ha viszont ezt a vákuumot valamilyen módon, ideiglenesen ezzel ki tudnánk váltani, az nem
lenne rossz, mert egyrészt gyorsítaná az eljárásokat, másrészt azt a terhet, ami az ügyészségen
van, valamilyen mértékben csökkentené, úgy gondolom. Tehát a magam részéről támogatom
a javaslatot.

ELNÖK: Igen. Bárándy képviselő úr!

DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Bizottság!
Talán két nappal ezelőtt kérdeztem meg azt a kormány képviselőjétől, hogy az ügyészség a
bírósághoz képest miért kap tízszer annyi többlettámogatást a jelenlegi költségvetésben. Azt
hiszem, államtitkár asszonynak az volt akkor a válasza erre, hogy ennek az az oka, mert az
ügyészségen pontosan erre a 220 fős létszámbővítésre szükség van, hogy az
Alkotmánybíróság úgy döntött, hogy az ügyész köteles jelen lenni a tárgyalásokon, ezért
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szükség van a létszámfejlesztésre. Hát, akkor most nem értem, hogy miért nem lehet abból a
tíz százalékból felvenni a megfelelő számú ügyészt pályáztatás útján, vagy esetleg a titkárok
kinevezése útján megoldható ez a probléma.

Másrészt azért én szeretném azt hangsúlyozni, nem véletlen az, hogy a jogalkotó
különbséget tesz az ügyvédi pálya és a bírói vagy ügyészi pálya betöltésének a
feltételrendszere között. Nem azért, mert az ügyvéd alacsonyabb rendű jogász lenne, mint az
ügyész vagy a bíró. Én számtalanszor elmondtam bizottsági ülésen is, plenáris ülésen is, hogy
egyenrangú szereplője az igazságszolgáltatásnak, és ugyanúgy része mind a három jogászi
szakma. De azt azért figyelembe kell venni, hogy az ügyész és a bíró mégiscsak a Magyar
Köztársaságot, az államot képviseli, és ez természetesen bizonyos különbségtételre ad alapot.
Ez a különbségtétel lehet például az, hogy míg az ügyvédjelölt eljárhat a bíróság előtt, addig
ügyészségi fogalmazó nem járhat el a bíróság előtt. Ez nem véletlen, és nem véletlen a
kötelező titkári időszak sem.

Vagy, ha azon az érvrendszeren megyünk, haladunk tovább, amit államtitkár úr
felvázolt, akkor e mellett a javaslat mellett ott kellene, hogy szerepeljen, hogy nincs titkári
időszak az ügyészeknél, illetve a bíráknál, mert teljesen fölösleges. Akkor mi a
megkülönböztetés alapja? Azért van ez az időszak, mert ez a két jogász az államhatalmat
képviseli a büntetőeljárásban, és igenis ilyen szempontból szükséges és indokolt a
megkülönböztetés, és indokolt a megkülönböztetés olyan szempontból is, hogy ki, mikor
járhat el a bíróság előtt.

És még egy dolog: hogyha továbbhaladunk szintén azon a gondolatmeneten, amit
államtitkár úr megfogalmaz – nyilvánvalóan nem értette ezt ez alatt, csak én azt gondolom,
erre a következtetésre is el lehet jutni, mármint, hogy ki, mire képes –, hogy a vádiratot úgyis
az ügyészségen írják meg, és hogy azt képviselje, meg hogy kérdéseket tegyen fel, arra
tökéletesen alkalmas egy ügyészségi fogalmazó, akkor beemelhetnénk nyugodtan, hogy a
vádirat ismertetését az ügyészségi titkárnő is elláthatja, mert a megírt vádnak a felolvasására
vagy tartalmának az összefoglalására egy jól képzett titkárnő éppúgy alkalmas, mint maga az
ügyész vagy esetleg akár a legfőbb ügyész. Én azt gondolom, hogy ez egy helytelen
gondolkodási mód.

Még egy megjegyzést engedjenek meg elnök úr megjegyzésére, vagy felszólalásával
kapcsolatban, hogy ez egy ideiglenes intézkedés. Ha ez igaz, akkor viszont örülnék, hogyha a
hatályon kívül helyezés időpontja is szerepelne a javaslatban. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Szavazhatunk? Ki az, aki támogatja az indítványt, amely összefügg más
indítványokkal is. (Szavazás.) 14. Ki az, aki ellenzi? (Szavazás.) Négyen. Tartózkodás?
(Szavazás.) Kettő. Köszönöm szépen.

A 19. pont következik, Bárándy Gergely képviselő úr hasonló jellegű elhagyást kíván.

DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium):
Igen. Bárándy képviselő úr, ha jól értem, még a titkárok jogát is kétségbe vonná. Nem
támogatja az előterjesztő, nem értünk egyet az indítványával.

ELNÖK: Ki az, aki egyetért a javaslattal? (Szavazás.) Négyen. Ki az, aki ellenzi?
(Szavazás.) 14. Ki tartózkodott? (Szavazás.) Kettő.

A 22-esnél tartunk, szintén Bárándy képviselő úr javaslata, melyben módosítást és
elhagyást indítványoz. Ez majd összefügg a 23-assal.

DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): A
22. és a 23. ajánlási pontokkal nem ért egyet az előterjesztő.
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ELNÖK: Ki az, aki egyetért a javaslatba írtakkal? (Szavazás.) Négyen. Ki az, aki
ellenzi? (Szavazás.) 16-an. Köszönöm.

A 24. pont Szabó Time és Dorosz Dávid javaslata, kiegészítést javasolnak.

DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium):
Nem ért egyet az előterjesztő.

ELNÖK: Igen. Bárándy képviselő úr!

DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP): Köszönöm szépen, csak egy indokolást
szeretnék kérni, hogy miért nem.

ELNÖK: Igen. Parancsoljon, államtitkár úr.

DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): A
24. pontban szereplő indítványban a képviselő asszony, illetőleg a képviselő úr azt javasolja,
hogy az ügyészségi nyomozó szerven belül is legyen belső bűnmegelőző, bűnfelderítő szerv,
vagyis hogy a rendvédelmi szervek illetékességére terjedjen ki. Ez egy elég érdekes
megközelítés. A rendvédelmi szervek belső bűnmegelőzési, -felderítési illetékessége az
ügyészségre is kiterjedjen, miközben az ügyészség egyébként a büntetőeljárásban mégiscsak
felette áll a rendvédelmi szerveknek, ez olyan hatásköri összeütközéseket eredményezne,
amely egyáltalán nem kívánatos. Tehát azt gondolom, itt megvan a lehetőség arra, hogy az
ügyészség maga kontrollálja a belső közbiztonsági vagy biztonsági helyzetét.

ELNÖK: Bárándy képviselő úr!

DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Én ezt el tudom
fogadni egyébként, amit államtitkár úr mond, ebben van igazság. Viszont azt szeretném
megkérdezni, hogy egy olyan javaslatot, amely szerint az ügyészségen belül is hasonló
rendszer működjön, el tudna-e képzelni államtitkár úr? Köszönöm.

DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): A
lehetőségét megteremti ez a javaslat. Kétségtelenül nem írja elő kötelezően ezt a törvény, de a
lehetősége megteremtődik annak, hogy ilyen belső bűnmegelőző, bűnfelderítő tevékenységet
végezzen az ügyészség. A gyakorlati tapasztalat az, hogy ilyet végez is, még akkor is, hogyha
nincsen ilyen speciális egység, amelyiknek ez lenne a neve.

ELNÖK: Igen. Ki az, aki támogatja? (Nincs jelentkező.)
Nem kapott egy támogatást sem.
A 26. Bárándy képviselő úr javaslata, aki a hatályba lépéssel kapcsolatban kíván

módosítani.

DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium):
Nem támogatja az előterjesztő.

ELNÖK: Kérdezem, ki támogatja? (Szavazás.) Négyen. Kik ellenzik? (Szavazás.) 16-
an. Ki tartózkodott? (Szavazás.) Kettő. Köszönöm szépen.

A helyettesítéseket még bemondanám: Budai Gyula Kovács Ferencet, Dorkota Lajos
Szakács Imrét, Staudt Gábor Gyüre Csabát, Mátrai Márta Kerényi Jánost, Bárándy Gergely
Harangozó Tamást és Lamperth Mónika Ipkovich Györgyöt helyettesíti; ez a legújabb.
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A nemzeti adatvagyon körébe tartozó állami nyilvántartások fokozottabb védelméről
szóló törvényjavaslat (T/1672. szám) (Módosító javaslatok megvitatása) (Első helyen
kijelölt bizottságként)

Áttérünk a következő napirendre, a nemzeti adatvagyon körébe tartozó állami
nyilvántartások fokozottabb védelméről szóló, T/1672. számú törvényjavaslat módosító
javaslatainak megvitatására. Az előterjesztő képviselőit kérem, hogy foglaljanak helyet. 13
pontról kell döntenünk.

Az 1. pontban Steiner képviselő úr a preambulumhoz tenne egy elhagyásra indítványt.
Kérem szépen, hogy a nyilatkozat előtt a jegyzőkönyv számára a nevet és a beosztást
szíveskedjék elmondani.

VÁLYI-NAGY VILMOS helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium):
Vályi-Nagy Vilmos, Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, helyettes államtitkár.

ELNÖK: Köszönöm. Mi az álláspontja az 1. pontról?

VÁLYI-NAGY VILMOS helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium):
Nem támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja Steiner képviselő úr javaslatát? (Szavazás.) Négyen
támogatják. Ki ellenzi? (Szavazás.) 16-an.

A 2. Szatmáry Kristóf képviselő úr javaslata.

VÁLYI-NAGY VILMOS helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium):
Nem támogatjuk.

ELNÖK: Szatmáry Kristóf javaslatát ki támogatja? (Nincs jelentkező.) Nem kapott
támogatást.

Schiffer András képviselő úr a 3. pontban egy kiegészítést javasol.

VÁLYI-NAGY VILMOS helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium):
Nem támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja Schiffer képviselő úr javaslatát? (Szavazás.) Ketten
támogatják. Kik ellenzik? (Szavazás.) 12. Tartózkodás? (Szavazás.) Négy.

A 4. pontban Schiffer képviselő úr javaslata. Bocsánat, erről már döntöttünk, a 4. és az
5. összefüggött.

A 6. pontban Steiner képviselő úr javaslata, elhagyást javasol.

VÁLYI-NAGY VILMOS helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium):
Nem támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) Négyen. Ki ellenzi? (Szavazás.) 14-en.
A 7. pontban Steiner képviselő úr javaslata, elhagyást és módosítást javasol.

VÁLYI-NAGY VILMOS helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium):
Nem támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja Steiner képviselő úr javaslatát? (Szavazás.) Négyen
támogatják. Kik ellenzik? (Szavazás.) 16-an.
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A 8. Steiner Pál képviselő úr javaslata.

VÁLYI-NAGY VILMOS helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium):
Ezt a módosító indítványt támogatjuk.

ELNÖK: Támogatja a 8-ast az előterjesztő. Kik támogatják? (Szavazás.) Mindenki.
Köszönöm.

A 9. Schiffer képviselő úr javaslata.

VÁLYI-NAGY VILMOS helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium):
Nem támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja Schiffer képviselő úr javaslatát? (Nincs jelentkező.) Nem
kapott támogatást.

A 10. pont Steiner képviselő úr javaslata.

VÁLYI-NAGY VILMOS helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium):
Nem támogatjuk.

ELNÖK: Kik támogatják Steiner képviselő úr javaslatát? (Szavazás.) Négyen. Kik
ellenzik? (Szavazás.) 14-en.

A 11. pontban Steiner képviselő úr javaslata.

VÁLYI-NAGY VILMOS helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium):
Nem támogatjuk.

ELNÖK: Kik támogatják? (Szavazás.) Négyen. Kik ellenzik? (Szavazás.) 14-en.
A 12. pont Kulcsár Gergely és Németh Zsolt javaslata.

VÁLYI-NAGY VILMOS helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium):
Nem támogatjuk.

ELNÖK: Kik támogatják? (Szavazás.) Ketten. Kik ellenzik? (Szavazás.) 12-en.
Tartózkodás? (Nincs jelentkező.) Nem volt, ez nem kapott támogatást.

A 13-asról már szavaztunk, úgyhogy ezzel végeztünk. Köszönöm szépen a
megjelenést.

Egyes törvényeknek a naptári napban való határidő-számítással összefüggésben történő
módosításáról szóló törvényjavaslat (T/1674. szám) (Módosító javaslatok megvitatása)
(Első helyen kijelölt bizottságként)

A határidő-számítással kapcsolatos törvényjavaslathoz két módosítás érkezett. Az 1.
pontban Lamperth Mónika és Simon Gábor képviselő urak javaslata a hatálybalépéssel
kapcsolatos.

DR. CSONKA ERNŐ helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium): Csonka Ernő, KIM, helyettes államtitkár.

Nem támogatjuk a javaslatot.

ELNÖK: Lamperth Mónika szót kért.
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DR. LAMPERTH MÓNIKA (MSZP): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselőtársaim!
Ugyan a vitában elmondtuk, hogy miért nem értünk egyet a törvénymódosítással, én ezt most
nem akarom itt újranyitni, de az kétségtelen, hogyha a kormánynak eltökélt szándéka és a
kormánypárti többség ehhez ad támogatást, hogy visszaállít bizonyos szabályokat e
tekintetben, akkor legalább arra hagyjanak időt, hogy erre tisztességesen föl tudjanak készülni
azok, akiknek ez a dolguk. Mindösszesen ennyit céloz a módosító indítvány. Köszönöm
szépen.

ELNÖK: Köszönöm. Más hozzászólás? (Nincs jelentkező.) Államtitkár úr!

DR. CSONKA ERNŐ helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium): Köszönöm szépen. A múlt hét pénteken jelent meg a Magyar Közlönyben a
2010. évi CXXVI. törvény a megyei, fővárosi kormányhivatalokról, illetve a területi
integrációval összefüggő egyes törvénymódosításokról. A törvény módosította a Ket.-et, tehát
a Ket.-ben már 2011. január 1-jétől az új rezsim szerint, tehát újra naptári napokban
számoljuk a határidőket. Ez a törvényjavaslat ennek az ágazati törvényeken történő technikai
módosítása. Az nem megengedhető, hogy a jogbiztonság követelményével ellentétesen a két
jogszabály eltérő időpontban lépjen hatályba, ez nyilván nem szolgálja sem az ügyfelek, sem
a hatóságok érdekeit, úgyhogy álláspontunk szerint mindkét esetben a január 1-jei
hatálybalépés az indokolt.

ELNÖK: Köszönöm. Ki támogatja a javaslatot? (Szavazás.) Négyen. Kik ellenzik?
(Szavazás.) 12-en. Ki tartózkodott? (Szavazás.) Kettő. Köszönöm.

Szilágyi Péter a 2. pontban írt javaslata kiegészítést tartalmaz.

DR. CSONKA ERNŐ helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium): Nem támogatja az előterjesztő a javaslatot.

ELNÖK: Ki az, aki támogatja Szilágyi Péter javaslatát? (Nincs jelentkező.) Nem
kapott támogatást. Köszönöm.

A 2011. évi népszámlálásról szóló 2009. évi CXXXIX. törvény módosításáról szóló
törvényjavaslat (T/1481. szám) (Kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása) (Első
helyen kijelölt bizottságként)

Hátra van még a népszámlálással összefüggő törvény kapcsolódó módosító
javaslatainak megvitatása. Úgy látom, egy darab van összesen, Mirkóczki Ádám képviselő úr
javaslata, amely a törvény 3. szakaszát módosítaná, kiegészítené, egészen pontosan.
Kérdezem az előterjesztőt.

DR. NÉMETH ZSOLT elnökhelyettes (Központi Statisztikai Hivatal): Németh Zsolt
vagyok, a Központi Statisztikai Hivatal elnökhelyettese, és az előterjesztést nem támogatjuk.

ELNÖK: Nem támogatja. Ki az, aki a bizottság tagjai közül támogatja Mirkóczki
Ádám képviselő úr módosító javaslatát? (Szavazás.) Ketten támogatják. Kik ellenzik?
(Szavazás.) 16-an ellenzik. Köszönöm szépen.

Tisztelt Bizottság! Nincsen több napirendi pontunk. (Közbeszólás: Már hogyne lenne!
– Fordítani kell! – Derültség.) Bocsánat, elnézést!
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A kormánytisztviselők jogállásáról szóló 2010. évi LVIII. törvény módosításáról szóló
törvényjavaslat (T/1731. szám) (Balla Mihály (Fidesz) képviselő önálló indítványa)
(Módosító javaslatok megvitatása)

Az 5. pontnál tartunk, amelyről már beszéltünk hétfőn. Tehát a kormánytisztviselők
jogállásával kapcsolatos törvényjavaslathoz érkezett módosító javaslatok megvitatása. Egy
darab módosító javaslatról van szó. Bárándy Gergely és Harangozó Tamás képviselő urak
módosítják, tulajdonképpen megszemélyesítik a javaslatot. Bizonyára éle van a javaslatnak.
Mit szól ehhez a kormány képviselője?

MISOVICZ TIBOR helyettes államtitkár (Külügyminisztérium): Misovicz Tibor,
Külügyminisztérium, helyettes államtitkár. Nem támogatjuk a javaslatot.

ELNÖK: Nem támogatja a javaslatot. Bárándy képviselő úr szót kér.

DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP): Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt
Bizottság! Nem kívánom megismételni az előző ülésen e tárgykörben elmondott
hozzászólásomat, kérdést szeretnék föltenni egy bővített mondat formájában. Ugye, a
törvényjavaslatnak, az indokolásnak is és magának a normaszövegnek is a jogalkotói akaratot
kell tükröznie, a javaslat pedig ezt testesíti meg, hiszen egyértelművé és szinte köztudomású
ténnyé vált az, hogy Szapáry György úrról szól ez a módosítás.

Megkérdezném tehát helyettes államtitkár urat, én azt gondolom, hogy az ember
minden nap nem kockáztatja a szakmai becsületét, épp ezért hadd tegyem föl ezt a kérdést: ki
meri-e jelenteni helyettes államtitkár úr azt, hogy ez a törvény nem Szapáry Györgyről szól,
hanem egy olyan átfogó módosításnak, egy olyan elvi módosításnak tekinthető, amit nem
Szapáry György kinevezése, hanem más kormányzati szempontok is megalapoznak.
Köszönöm.

ELNÖK: Mielőtt megadnám a szót, én az előterjesztőt, Balla Mihály előterjesztőt
képviselném, aki nincs jelen. Igen, hallottam Balla Mihály felszólalását, és ismerve a hátteret
is, ő világossá tette, hogy vannak karrierdiplomaták, és vannak nem karrierdiplomaták.
Természetesen jelenleg az elhangzott névre vonatkozik a dolog, de nem kéne törvényt
módosítani ehhez. Természetesen Balla Mihály világossá tette, hogy ez egy kivételes dolog,
de nem mondhatjuk azt, hogy csak Washingtonra vonatkozik.

Parancsoljon, államtitkár úr.

MISOVICZ TIBOR helyettes államtitkár (Külügyminisztérium): Köszönöm szépen.
Én nem előterjesztőként mondok véleményt, és a kérdésre válaszolva azt tudom kijelenteni,
hogy ez a módosítás a nemzetközi gyakorlattal összhangban van, nem ellentétes, más
országokban is gyakori példák vannak hasonló esetre.

ELNÖK: Az előterjesztő ezt a módosítást nem támogatja. Kérdezem, hogy ki
támogatja a módosítást? (Szavazás.) Négyen. Kik ellenzik? (Szavazás.) 12-en. Kik
tartózkodtak? (Szavazás.) Ketten. Köszönöm.

A Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 2010. évi XLII.
törvénnyel összefüggésben szükséges törvénymódosításokról és egyes iparjogvédelmi
tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat (T/1427. szám) (Kapcsolódó
módosító javaslatok megvitatása)

Folytatjuk a 6. napirendi ponttal, amelyhez egy módosítás érkezett, Stágel Bence
képviselő úr javaslata, aki kiegészítést javasol.
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DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium):
Az előterjesztő támogatja.

ELNÖK: Támogatja. Kik támogatják? (Szavazás.) 14-en. Kik ellenezték? (Nincs
jelentkező.) Kik tartózkodtak? (Szavazás.) Négyen. Köszönöm.

Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-vételéről:
a) Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény módosításáról szóló
törvényjavaslat (T/1324. szám) (Tóbiás József (MSZP) képviselő önálló indítványa)
b) Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény módosításáról szóló
törvényjavaslat (T/1602. szám) (Ivády Gábor (független) képviselő önálló indítványa)
c) A büntető törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény módosításáról szóló
törvényjavaslat (T/1396. szám) (Dr. Schiffer András és Jávor Benedek (LMP) képviselők
önálló indítványa)

A képviselői indítványok közül tehát az a) pontot levettük. A b) pont Ivády Gábor
képviselő úr önálló indítványa. Nincs jelen a képviselő úr. Szokásainkhoz híven nem
tárgyaljuk, majd ha eljön. A c) pont Schiffer András és Jávor Benedek képviselő urak
indítványa, hasonló. Köszönöm szépen. Befejeztük a napirendet.

Felhívom a tisztelt bizottság figyelmét, hogy amennyiben a bizottság gyakorlatához
képest nem változtatunk, akkor sor kerülhet jövő hétfőn – ha minden úgy megy, ahogy tudom
– a legfőbb ügyészjelölt meghallgatására. Ez természetesen nem törvényi kötelezettség, de
eddig még mindig tájékozódó jelleggel meghallgattuk. Nem olyan, mint a miniszteri
meghallgatás, de gondolom, hogy erre sor fog kerülni. Köszönöm szépen.

(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 15 perc)

Dr. Balsai István
a bizottság elnöke

Jegyzőkönyvvezető: Bihariné Zsebők Erika


