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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 33 perc)

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása

DR. BALSAI ISTVÁN (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó napot
kívánok! Szeretettel üdvözlök mindenkit, bizottsági tagokat, érdeklődőket, vendégeket, a
sajtót és természetesen mindenekelőtt a legfőbbügyész-jelölt urat és kíséretét.

Úgy látom, hogy megvagyunk határozatképesség szempontjából. A helyettesítéseket
kérem majd leadni. Egy párat ismertetnék. Vas Imre Papcsák Ferencet, Budai Gyula Bohács
Zsoltot, Kozma Péter Kovács Ferencet, Dorkota Lajos Rubovszky Györgyöt, én magam
Varga Istvánt, Vitányi úr Szakács Imrét, Ipkovich úr Lamperth Mónikát, Staudt Gábor Gaudi-
Nagy Tamást, és majd érkeznek, a többit majd menet közben. Horváth Zsoltot Kerényi János.

Kérdezem, hogy a felsoroltaknak megfelelően határozatképes bizottság az előzetes
napirendben jelölt pontokat támogatja-e azzal a kiegészítéssel, hogy a 3. pontot, tehát az
egyes törvényeknek a naptári napban való meghatározását levennénk, és akkor maradna tehát
a legfőbbügyész-jelölt úr meghallgatása, a Btk.-hoz benyújtott kapcsolódó módosítás és még
néhány dolog, két általános vitára alkalmasság az 5. és 6. pontban. Kérdezem, hogy ki az, aki
támogatja a napirendi javaslatot. (Szavazás.) Elfogadtuk.

Schiffer képviselő úr még a napirend előtt kért szót. Gondolom, azzal a módosítással
kapcsolatos. (Dr. Schiffer András: Elnézést, tárgysorozatba-vételről van szó.) Ha van idő,
megcsináljuk. (Dr. Schiffer András: Jó, köszönöm.) Igen, tehát elfogadtuk. Volt
ellenszavazat? Nem láttam. (Nincs jelzés.) Köszönöm szépen. Ha lesz időnk, akkor Schiffer
úréknak egy korábban már benyújtott Btk.-javaslatát meg fogjuk tárgyalni. Köszönöm szépen.

Dr. Polt Péter legfőbbügyész-jelölt tájékozódó jellegű meghallgatása

Tisztelt Bizottság! Akkor rátérünk a napirendre, Polt Péter legfőbbügyész-jelölt úr -
szemben a bizottság előtt kötelező miniszterjelölti meghallgatásokkal - az alkotmányügyi
bizottság mondhatnám évtizedes szokásának megfelelően van jelen. Tehát vele kapcsolatban
semmilyen határozatot nem kell hoznunk és nem kell előterjesztenünk, de úgy, ahogy azt még
Vastagh Pál elnök úr meghonosította jó néhány évvel ezelőtt, a Legfelsőbb Bíróság
elnökjelöltje is és a legfőbbügyész-jelölt úr is részt vesz és megtiszteli a bizottságot az
előadásával, annál is inkább, mert mint mindenki tudja, a legfőbb ügyész alkotmányos
helyzete jócskán megváltozott. Amennyiben a jövő héten sor kerül a megválasztására, akkor a
hivatali időtartama, a megválasztásának a módja, tehát a megválasztásához szükséges
alkotmányos többség, valamint a Legfőbb Ügyészségre vonatkozó jogszabályok is
megváltoztak és a parlamenti helyzete is, mert mint azt valamennyien tudjuk, a parlament
interpellációval nem érintheti.

Tisztelt Bizottság! Ennek előrebocsátásával akkor átadnám a szót Polt Péter úrnak, aki
egyébként, mint tudják, már egyszer betöltötte ezt a tisztséget és azt követően pedig jelenleg
is felelős beosztásban van a Legfőbb Ügyészségen. Parancsoljon, Polt Péter úr! (Dr. Salamon
László megérkezik az ülésre.)

Dr. Polt Péter bevezetője

DR. POLT PÉTER legfőbbügyész-jelölt: Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Elnök
Úr! Tisztelt Bizottsági Tagok! Hölgyeim és Uraim! Számomra nagy megtiszteltetés egyrészt
az, hogy a köztársasági elnök úr jelölt erre a nagyon felelősségteljes posztra, másrészt pedig
az, hogy itt most az alkotmányügyi bizottság előtt jelen lehetek és válaszolhatok az önök
kérdéseire.

Elnök úr említette, hogy a korábbiakban már, mint ahogy önök is nyilván tudják,
2000-2006 között betöltöttem a legfőbb ügyészi posztot, tehát ismerem az ügyészség
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helyzetét, szervezetét, munkáját. Ugyanezt mondhatom el az elmúlt 4,5 évről, hiszen a
Legfőbb Ügyészség büntetőbírósági ügyek főosztályának vezetőjeként rálátásom van nagyon
fontos ügyészségi tevékenységekre, nyilván kicsit távolabbról, de az ügyészség egészének
munkájára is. Úgy gondolom, hogy a jövőben ezek a tapasztalatok és mindaz, ami időközben
megváltozott, segíteni fognak abban, hogy ha a parlament a bizalmat megadja számomra,
akkor 2010 decemberétől, december 14-től egyrészt az ügyészi szervezet folytassa azt az utat,
amely megkezdődött már az ezredfordulón, és az én megítélésem szerint egy olyan európai
trendnek felel meg, amely az európai integráció irányába mutat. A magyar ügyészséget
nagyra becsülik Európában, ezt személy szerint is meg tudom erősíteni, hiszen amióta az
ügyészségen vagyok, azóta a nemzetközi életében is részt veszek az ügyészségnek. Másrészt
pedig szeretném azt, hogy ezen tapasztalatok, ismeretek birtokában a megváltozott
körülményekhez tovább igazítsuk az ügyészség szervezetét, munkáját, hogy az eddigieknél is
hatékonyabban és jobban szolgálja az ügyészi szervezet azokat a célokat, amelyeket a
törvények, az alkotmány számára kijelöl.

Tisztelt Elnök Úr! Én nem készültem, nem is akarok itt előadást tartani, tudnék akár a
szervezetről, akár a munkáról, akár a bűnözésről, de azt gondolom, hogy a tisztelt képviselő

hölgyeknek és uraknak vannak kérdéseik, ezeket a kérdéseket válaszolnám meg elsősorban, és
természetesen ezekkel kapcsolatban minden olyan pontra kitérnék, amiket én magam is
fontosnak tartok, hogyha legfőbb ügyészként a jövőben vezethetem a testületet.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Természetesen köszönjük szépen, hogy rendelkezésünkre
állt, kérdések vagy akár frakcióálláspont kifejtésére sor kerülhet, és még egyszer mondom,
tehát a kérdésekre, a válaszokra és esetleg észrevételekre is figyelemmel a meghallgatásnak ez
a jogi jellege, tehát nem kell döntenünk.

Most megadnám a szót azoknak, akik jelentkeznek. Én látok jelentkezőket: Budai
Gyula, Harangozó Tamás, Schiffer András, hirtelen ők vannak, Staudt Gábor, ebben a
sorrendben. (Dr. Gyüre Csaba megérkezik az ülésre.) Parancsoljon, Budai Gyula!

Kérdések, felvetések

DR. BUDAI GYULA (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Legfőbbügyész-
jelölt Úr! Két kérdésem lenne. Az egyik kérdésem az lenne, hogy mit kíván tenni legfőbb
ügyészként a folyamatban lévő korrupciós eljárások vizsgálatának a gyorsítása érdekében. Itt
főleg gondolok azokra a kiemelt ügyekre, amelyekben már elég régen folynak
büntetőeljárások és ügyészségi nyomozás van benne. A másik kérdésem pedig az lenne, hogy
legfőbb ügyészként tervez-e szervezeti átalakítást az ügyészségen belül.

Köszönöm szépen a lehetőséget, elnök úr.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Azt javaslom, hogy hallgassuk meg a kérdéseket a
jelentkezések sorrendjében, és utána adnám meg a szót, ha ez megfelel a legfőbbügyész-jelölt
úrnak. Ugye jó lesz így? (Dr. Polt Péter: Természetesen.) Akkor Harangozó Tamás!

DR. HARANGOZÓ TAMÁS (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt
Legfőbbügyész-jelölt Úr! Az első kérdésem az lenne, hogy mi a személyes szakmai
véleménye az interpellálhatóság megszüntetésével kapcsolatban, hiszen legutóbbi
módosításnál az ügyészség alkotmányos garanciális függetlenségének növekedése igencsak
számottevő a nagy kétharmados választással, a jogállási törvény kétharmadossá
változtatásával és a 9 évre növekedett megbízatási idővel. Azt gondolnánk, hogy azért
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kompenzációként legalább az interpellálhatóság megtartása fontos lett volna, de kíváncsiak
vagyunk a véleményére.

Most lehet, hogy egy kicsit furcsán fog hangzani, de egy valamire tényleg őszintén
kérdezem a választ, és nem viccből kérdezem. A legújabb jogállási módosítás után a legfőbb
ügyészre nem fog vonatkozni az, hogy a 70. életéve után automatikusan megszűnik a
jogviszonya, hiszen úgy rendelkezik a szabályozás, hogy amennyiben az Országgyűlés
kétharmados többsége nem tud új legfőbb ügyészt választani, akkor hivatalban marad az ott
lévő. Gyakorlatilag lemondással vagy a halálával szűnik meg a jogviszonya ebben az esetben.
Ön szerint - és most alkotmányos szempontból kérdezem, egyáltalán berendezkedés, a
rendszer szempontjából - amennyiben - és most itt jön a furcsa kérdés, de ezt őszintén
kérdezem - a következő években, évtizedekben nem áll elő mondjuk az új, 200 fős
parlamentben kétharmados többség, akkor milyen garanciális megoldás tud lenni abban az
esetben, ha maga a legfőbb ügyész személyében egészségügyi állapota vagy bármilyen más
olyan okok miatt kerülne az ország olyan helyzetbe, hogy a legfőbb ügyész személyével lenne
probléma? Ennél most konkrétabban nem akarnám megfogalmazni. De milyen garanciális
megoldást tud ön látni abban, hogyha ilyen probléma fordulna elő?

Szeretném megkérdezni, hogy nem tartja-e egyébként szintén itt a szabályozás
tekintetében azt egy picit cinikusnak, hogy miután a legfőbb ügyész 70 éves koráig lehet
legfőbb ügyész, és mint az előbb elmondtam, akár 100 éves koráig ezen szabályozás szerint,
hogy ő a 65. életévüket betöltött ügyészeket ettől függetlenül majd minősíteni fogja és
jogköre lesz innentől kezdve arra, hogy a 65 éves kort elért ügyészeket úgymond szakmai
szempontú minősítés után akár fel is állítsa munkahelyükről.

Örülök neki, hogy Budai úr ezt a témát érintette, ezért szeretném megkérdezni öntől
személyesen, mint aki volt már ennek az országnak a legfőbb ügyésze, hogy a mai állás
szerint, a mai tudása szerint, a mai politikai környezet szerint, ha lehet így mondani, már nem
pártpolitikaira gondolok, hanem a kialakult helyzete szerint ön az annak idején ön előtt vagy a
szervezete előtt fekvő ügyeket most hogy ítélné meg. Hogy ítélné meg annak a Szász
Károlynak az ügyét, aki nemhogy pofátlan végkielégítésekkel, hanem konkrétan több mint
200 munkatársának a jutalmazását a gyanú szerint úgy oldotta meg, hogy visszadátumozott
egyéni megbízási szerződésekkel juttatta plusz jövedelemhez a PSZÁF munkatársait? Vagy
Baranyai László ügyét, ahol szintén a rendőrség vádemelési javaslattal élt, de az ügyészség
szintén megszüntette ezt a nyomozást, ahol mintegy 112,5 milliárd forintnyi
kötvénykibocsátás gyanús körülményeit vizsgálta volna a vádhatóság, de ez megszűnt. Azért
kérdezem ezt a kettőt, mert mind a kettő nagyon aktuális, hiszen Szász Károly ismét a PSZÁF
elnöke és Baranyai László ismét az MFB elnöke egyébként most itt 2010-ben, és mind a két
ügy le lett állítva annak idején.

Ezen kívül szeretném úgy általában megkérdezni, hogy akár a sukorói ügyet nézzük
vagy bármilyen más ügyet, főleg ott, ahol komplett képviselő-testületek ellen politikai
döntéseik miatt az ügyészség nyomoz, ön 2003-ban egy interpellációra adott válaszában azt
mondta egy ilyen típusú ügyre, ami természetesen a megelőző Fidesz-kormányt érintette -
nem fognak meglepődni, a Magyar Televízió gazdálkodásával kapcsolatos ingatlanügyek,
kiszervezett műsorok, túlszámlázás ügyében folyt -, hogy a pazarló gazdálkodás még nem
bűncselekmény. Szeretném kérdezni, így főleg Budai úr hozzászólása után, hogy akkor ezt
most is fönntartja-e még 2010-ben.

Mindannyian emlékszünk, amikor a Kulcsár-ügy nyomozása idején kikerült egy
videofelvétel az ügyészségi kihallgatásról, nem is tudom másnak minősíteni, egy szégyenletes
videofelvétel, ahol az eljáró ügyészek, köztük a mai budapesti, fővárosi főügyész
gyakorlatilag bratyizik a gyanúsítottakkal, akik a felvételen látható események alapján szinte
maguk irányítják a kihallgatást. Mit kíván tenni az ellen, hogy ilyen a jövőben még egyszer
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elő ne fordulhasson? Nem a kiszivárgásra és nyilván nem a felvétel kikerülésére gondolok,
hanem magára az ügyre, hogy ilyen előfordulhatott.

Szeretném kérdezni, azon túl, hogy szervezeti átalakításokról beszélünk, várható-e
tömeges vezetői elbocsátás, vezetőcsere az ügyészségnél úgy, mint amikor ön először
mandátumot kapott, illetve kinevezésre került az előző megbízatása elején. Tehát várhat-e az
ügyészségi szervezet egy hasonló vezetőváltást a szervezeten belül?

Végül, de nem utolsó sorban, úgy gondolom, az országot, a közvéleményt leginkább
az érdekli, hogy hogy kívánja garantálni a politikamentes, pártatlan, független ügyészséget ön
személy szerint, aki 1993-ban belépett a Fidesz nevezetű politikai pártba, amelynek a nevében
ön politikusként, pártpolitikusként ’94-ben Budapest XVI. kerületében egyéni országgyűlési
képviselőjelöltként elindult. Egyébként 6,88 százalékos eredményével már nem jutott a
második körbe. Tehát ezzel kapcsolatban szeretném kérdezni, bár már ez múltkor is nyilván
felmerülhetett, hogy ezek után hogy kívánja személyében garantálni azt, hogy egy olyan
szervezetnél, amelynek a vezetője nem egy szimbolikus vezető, amely szervezetnél, a
hierarchikus, szinte katonai utasítási rendszerrel működő szervezetnél a szervezet
egyszemélyi felelős vezetésének szinte minden ügyre akár befolyása lehet, hogy kívánja
garantálni a pártpolitika-mentességét ennek a szervezetnek a jövőben.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Schiffer András képviselő úr következik. Jelentkezett
még Ipkovich képviselő úr, ő majd a következő utáni és Staudt Gábor utána.

DR. SCHIFFER ANDRÁS (LMP): Köszönöm szépen. Először is csak egy
megjegyzés. Most olvasom, hogy a szakmai életrajza azzal zárul, hogy 2010-ben védte meg
sikeresen a mentelmi jogi büntethetőségi akadály című PhD-értekezését. Gondolom, ez így
akkor így előrevetíti a következő hónapok tevékenységét.

Négy kérdésem lenne. Az első. Tehát ami számomra mondjuk a legnagyobb problémát
jelentette itt a Legfőbb Ügyészség, az ügyészi szervezet működése szempontjából az utóbbi
tíz évben, hogy főleg az úgymond nagy sajtóérdeklődést kiváltó büntetőügyekben
rendszeresen nyomozati anyagok landolnak a sajtóban. Függetlenül attól, hogy egyébként az
ügyészség milyen szakmai színvonalon látja el a feladatát, önmagában ez a körülmény
alkalmas arra, hogy megingassa az ügyészségbe vetett állampolgári bizalmat. Tehát a nagyon
konkrét kérdésem az, hogy legfőbb ügyészként mit kíván tenni az ellen, hogy különböző
nyomozati anyagok random módon vagy éppen nem is annyira random módon a sajtóban
landolva politikai cirkuszt kreáljanak még a vádemelésig sem eljutott büntetőügyekben. Azt
gondolom, hogy ez egy nagyon komoly probléma, függetlenül attól, hogy adott esetben
melyik sajtóterméknél landolnak ilyen anyagok. Megengedhetetlen az, hogy nyomozati iratok
kiszivárogjanak a nyomozó hatóságtól. Itt természetesen lenne egy olyan alkérdésem is, hogy
van-e elképzelése esetleg arra vonatkozólag, hogy jogszabály-módosítást indítványoz arra
nézvést, hogy a nyomozati iratok bizalmasságát, biztonságát fokozottabb mértékben lehessen
garantálni.

A következő kérdésem az elmúlt pár év szomorú tapasztalataira vonatkozik. Van-e
esetleg azzal kapcsolatban elképzelése, hogy amennyiben egy ügyésszel kapcsolatban merül
fel bűncselekmény gyanúja, milyen olyan, adott esetben alkotmánymódosítást, illetve
eljárásitörvény-módosítást lehetne eszközölni, amely biztosítja azt, hogy adott esetben a
vádhatóság szereplőivel szemben is egy elfogulatlan büntetőeljárást lehessen lefolytatni,
magyarul, adott esetben az ügyésszel szemben ki képviselhesse kellő eréllyel és
elfogulatlansággal a vádat.

A harmadik kérdésem arra vonatkozna, hogy itt a kolontári iszapkatasztrófa
ráirányította az ügyészségnek egy kevéssé közismert feladatára, funkciójára a figyelmet,
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nevezetesen arra, hogy mennyire hatékonyan látta el az ügyészi szervezet az elmúlt években
az általános törvényességi felügyeleti jogkörét. Konkrétan az lenne a kérdésem, hogy milyen
elképzelései vannak azzal kapcsolatban, hogy az ügyészség hogyan tudna hatékonyabban
eljárni például a környezet- és természetvédelmi felügyelőségek törvényes működésének
biztosítása érdekében.

Egyelőre csak ennyi. Köszönöm.

ELNÖK: Staudt Gábor képviselő úr, parancsoljon!

DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik): Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt
Legfőbbügyész-jelölt Úr! Nekem két kérdésem lenne. (Dr. Horváth Zsolt megérkezik az
ülésre.) Ha már egyrészről Gaudi-Nagy Tamást helyettesítem, akkor meg kell kérdeznem,
illetve természetesen a Jobbikot is érdekli, és a 2006-os események kapcsán többször
felmerült az, hogy az ügyészek vagy bizonyos ügyészek nem kellően megalapozottan emeltek
vádat, amik később kiderültek, hogy a legjobb szándékunkkal is a hanyagság merül fel, aztán
nem szeretnék továbbmenni, hogy még milyen okok vezérelhették az ügyészséget. Ezzel
kapcsolatban tervez-e egy átvilágítást vagy áttekintését ezeknek az eseményeknek? Ha a
fennálló jogszabályok alapján megállapítható az ügyészek felelőssége ezekben az
eljárásokban, hogy nem a törvényeknek megfelelően jártak el, akkor tervezi-e, hogy
kezdeményezi a felelősségre vonásukat?

A második kérdésem az lenne, hogy a katonai ügyészségek rendszeréhez hozzá kíván-
e nyúlni vagy lesz-e, várható-e ebben valami változás. Úgy tapasztaljuk, hogy ráférne az
ügyészségen belül kifejezetten a katonai ügyészségek rendszerére, ha áttekinthetőbben…
Főleg itt gondolunk a különböző fegyveres szerveknél elkövetett visszaéléseknél való
hatékonyabb fellépésre vagy ilyen össztársadalmi igény, hogy úgymond a rendszeren belüli
emberek a rendvédelmi szerveknél - és ugyanez igaz lehet akár a titkosszolgálatokra is - ne
kerülhessék el azokat a büntetéseket, amik azért járnak, hogy ők az alkotmányosságot és a
törvényeket áthágják.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Ipkovich képviselő úr jelentkezett.

DR. IPKOVICH GYÖRGY (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Elnök Úr!
Tisztelt Bizottság! Az alábbi kérdéseket tenném fel a jelölthöz. Az új jogszabályi
rendelkezések alapján a legfőbb ügyész csak a határozatlan idejű kinevezett ügyészek közül
választható. Ez a rendelkezés felértékeli a testület politikamentes működését. A kérdésem arra
irányulna, hogy hogy kívánja ezt legfőbb ügyész úr biztosítani. Tehát az ügyészségi
utánpótlásként szóba jöhető jelöltek, illetve ügyészjelöltek semmiféle politikai szerepet nem
vállalhatnak korábban, ha igen, akkor mik azok a kritériumok, amik a maximumot jelentik
ebben a szerepvállalásban, vagy pedig minden politikai pártból egyenlően tetszik majd
meríteni az utánpótlást illetően? Tehát magyarul, az érdekelne engem, hogy ezt a fajta
politikamentességet, ami a leendő legfőbb ügyész politikamentességét is jelentené, milyen
konkrét eszközökkel tetszik majd biztosítani.

A másik kérdésem az lenne, itt már elhangoztak szervezeti kérdések, engem érdekelne,
hogy milyen elképzelése van a legfőbbügyész-jelölt úrnak a bizonyos speciális képzettséget
igénylő szakterületek ellátására. Gondolok itt a fiatalkorúakkal kapcsolatos büntetőeljárásra, a
közlekedési ügyekkel kapcsolatos büntetőeljárásokra. Lesznek-e szervezeti változásai, illetve
szervezeti lenyomatai az ön új működésének a szervezeten belül?

Egyelőre ezeket kérdezném.
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ELNÖK: Gyüre Csaba alelnök úr jelentkezett.

DR. GYÜRE CSABA (Jobbik): Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Bizottság!
Tisztelt Legfőbbügyész-jelölt Úr! Szeretném megkérdezni, hogy mi a véleménye önnek arról,
hogy 2010. január 1-jei hatállyal még a Bajnai-kormány idejében a Magyar Országgyűlés
akként döntött, hogy az ügyészségi szervezeti törvényből kiveszi az ügyészek
alkalmazhatósági feltételei közül a büntetlen előéletet. Tehát ma jelen pillanatban már
büntetett előéletű ügyészek is elláthatják hivatalosan az ügyészi feladatokat. Önnek erről mi a
véleménye? Helyesnek tartja-e, hogy a jövőben büntetett előéletű ügyészek lássák el az
ügyészi feladatokat? Ez lenne az első kérdésem.

Második kérdésem kicsit már elhangzott, de talán nem pontosan így, az
elszámoltatással kapcsolatosan, hogy tervez-e intézkedéseket az elmúlt időszak kormányzati
érájában történt - hogy mondjam - korrupciógyanús és egyéb gyanús ügyekben, az
elszámoltatást kérdésében tervez-e valamit tenni.

Staudt Gábor kérdéseihez szeretnék még csatlakozni, amit az előtt elmondott a 2006-
os eseményekkel kapcsolatban. Tervez-e intézkedéseket azon ügyészek ellen, akik a rendőri
vezetőkkel szemben a feljelentéseket sorban elutasították, elsősorban a katonai ügyészségi
vezetőkkel kapcsolatban? Gondolok itt arra, hogy például a 2006-os eseményeket vizsgáló
parlamenti albizottság 2010. október 3-i ülésén a megjelent Hegedűs Antal dandártábornok,
illetve Bánhegyi Gábor dandártábornok nyilatkozott ezekben az ügyekben, és ők
megerősítették azt, hogy például a szolgálati jelvény hiánya semmiféle bűncselekményt és
semmit nem valósított meg a rendőrségi vezetők részéről. Rengeteg ilyen feljelentés volt,
amely a rendőri vezetők ellen irányult, és ezek sorban, szinte gyakorlatilag mindegyik
elutasításra került. Ezeket kívánja-e felülvizsgálni vagy adott esetben ezen ügyészségi vezetők
ellen eljárást indítani?

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Schiffer képviselő úr még egyszer jelentkezett. Parancsoljon!

DR. SCHIFFER ANDRÁS (LMP): Igen, köszönöm szépen, és elnézést. Lenne még
két kiegészítő kérdésem. Az egyik, hogy még a ’90-es években az ön akkori hivatali elődje
egy újságírói kérdésre - az akkori kormányzat valamilyen gyanús ügyével kapcsolatban tele
volt a sajtó - azt válaszolta, hogy az ügyészség azért nem indít vizsgálatot, mert nem érkezett
feljelentés. Aztán ez a gyakorlat belengte kormányzati ciklusoktól függetlenül az ügyészség
ilyen irányú tevékenységét. Az a kérdésem, hogy nem érzi-e azt, hogy az állampolgári
bizalom erősítése érdekében, ha és amennyiben bármely politikai erővel, közhatalmi
szereplővel, közhatalmi szervvel kapcsolatban a sajtóban különböző találgatások és
célozgatások indulnak meg hivatali visszaéléssel, különböző korrupciós bűncselekményekkel
összefüggésben, akkor nem kellene-e az ügyészségnek hivatalból megindítani a nyomozást.
Ez természetesen nem jelent vádemelést, hiszen pontosan a vizsgálat a megfelelő út arra, hogy
kiderüljön, hogy ezek a találgatások egyébként valós tényeken alapulnak-e.

Arra szeretnék csak célozni, hogy meglátásom szerint az elmúlt húsz évben
nagymértékben erodálta az állampolgári bizalmat, hogy kormányzati ciklusoktól függetlenül
rendre fölmerültek különböző gyanús ügyek, amiket már betéve tudott az állampolgár, és az
ügyészségi gyakorlat legtöbbször az volt, hogy nem történt semmi. Vádemelés nem történt,
vizsgálat nem indult. A kérdésem arra vonatkozik, hogy ezzel, ha úgy tetszik, ügyészségi
politikával kíván-e szakítani.

A másik kérdés az előbbi képviselőtársaimhoz némileg csatlakozva, hogy 2003-2009
között töménytelen mennyiségű olyan gyülekezésijog-sértés történt, tüntetésbetiltás, illetve
tüntetésfeloszlatás, amelyek esetében vagy magyar bíróság, vagy a strasbourgi Emberi Jogi
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Bíróság megállapította a jogsértést. Ez tendencia volt 2003-2009 között. A kérdésem arra
vonatkozna, hogy amennyiben legfőbb ügyész lesz, tervez-e vizsgálatot kezdeményezni a
2003-2009 közötti törvénytelen tüntetésmegtiltások, illetve tüntetésfeloszlatások kapcsán.

Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem, hogy ki kíván még kérdezni a legfőbbügyész-
jelölttől. (Nincs jelentkező.) Nem látok ilyet. Akkor átadom a szót Polt Péter legfőbbügyész-
jelölt úrnak.

Dr. Polt Péter reflexiója

DR. POLT PÉTER legfőbbügyész-jelölt: Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm a
kérdéseket, mindegyik fontos kérdés, szeretném jelezni, hogy ha teljes mélységében kellene
megválaszolnom mindegyiket, akkor holnap ilyenkor is itt ülnénk, de én nagyon remélem,
hogy azért a válaszaim a tartalmi elemeket magukban fogják foglalni, és nem lesz
hiányérzetük. Ha igen, akkor kérem, jelezzék, és akkor holnapig itt ülünk, ha kell, én
legalábbis.

A kérdések sorrendjében válaszolnék. Kérem, hogy ha netán valamit kifelejtenék,
akkor figyelmeztessenek rá. Nem szándékosan teszem, azért is bocsátom ezt előre.

Budai képviselő úr két kérdést tett fel, az egyik, hogy a folyamatban lévő korrupciós
eljárások gyorsítása ügyében tervezek-e valamit. Igen. Igen, és ez kapcsolódik a második
kérdéshez is, hogy valamilyen szervezeti átalakítás lesz-e ebben a körben. Én azt gondolom,
hogy mind a személyi feltételek tekintetében, mind pedig a szervezet tekintetében lesznek
ilyen átalakítások. Valóban föl kell gyorsítani ezeket az ügyeket, és nem egyszerűen
felgyorsítani, hanem ezeket az ügyeket el kell vinni a végéig, tehát biztosan kell tudnunk azt,
hogy történt-e bűncselekmény, és ha igen, milyen bűncselekmények történtek.

Csak szeretném jelezni, hogy az Unióban preferenciaként jelenik meg a korrupció
elleni küzdelem. Évi 1-2 billió dollárra becsülik azt az összeget - ez az összes OECD-ország
éves jövedelmének a tízszerese -, ami a korrupcióból veszteségként jelentkezik. Tehát kiemelt
terület, nagyon fontos terület mind a hivatali, mind pedig a gazdasági korrupció.

Azt gondolom, hogy a személyi feltételek tekintetében jó alap lesz a javításra az a
módosító indítvány, ami most a költségvetéshez érkezett be és további 55 főt pontosan erre a
területre ad az ügyészségnek. Ezek nagyon nehéz ügyek, nagyon képzett személyek kellenek
ide, egyébként nemcsak ügyészek, hanem olyanok is, akik különböző gazdasági kérdésekben
vagy akár számítástechnikai kérdésekben járatosak. Azt gondolom, hogy a személyi
feltételeken ilyen módon javítani lehet és kell.

Javítani kell az együttműködésen. Ez az együttműködés mind nemzetközi, mind pedig
belső együttműködést jelent. Talán a legnagyobb kárt okozó korrupciós ügyekben
megfigyelhető a nemzetközi szál, ha másként nem, akkor olyan módon, hogy az ilyen úton
szerzett bűnös pénzt külföldre viszik ki, és ennek az útját követni kell ahhoz, hogy
megtaláljuk azokat a személyek, akiktől elindult ez az út. Jelenleg nagyon meglassítja ez a
folyamat ezeknek az ügyeknek a felderítését, nyomozását.

Mindenképpen szeretném azt elérni, hogy egyrészt a saját nemzetközi egységeinken
keresztül, másrészt az olyan nemzetközi szervezeteken keresztül, ahol jelen vagyunk - külön
kiemelném az Eurojustot, tehát az Unió ügyészi koordinációs szervezetét, amelyből majd az
európai ügyész fog kinőni, hogyha minden igaz egyszer a lisszaboni szerződés alapján - ez
nagyon sok segítséget jelenthet. Meg fogjuk erősíteni ezt az egységünket, és az ügyészségi
nyomozásokat is így fogjuk megpróbálni változtatni, hogy már az első pillanattól kezdve föl
legyünk készülve a nemzetközi együttműködésre.
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A belső együttműködés ugyanilyen fontos. Meg kell erősíteni elsősorban a
titkosszolgálati eszközöket és módszereket alkalmazó szervezetekkel az együttműködésünket
azért, mert a korrupciós ügyek jelentős részét ilyen módszerekkel kell és lehet felderíteni.

Gyorsítani kell az információcserét. Azokat a jelenlegi struktúrákat erősíteni kell,
amelyek az információcserét szolgálják, és ha kell - ezt át kell tekinteni -, akkor újakat kell
létrehozni. Ugyanez a helyzet egyébként a rendőrséggel, de ugyanez a helyzet a belső ügyészi
struktúrában is. Elsősorban a közigazgatási, magánjogi szektorral kell erősíteni a büntető
szakág együttműködését. Vannak erre nagyon biztató jelek. Több olyan korrupciós ügy van,
amely úgy került büntető nyomozati szakba, hogy a közigazgatási, magánjogi szakág hívta fel
a figyelmet bizonyos érthetetlen jelenségekre. Azt gondolom, hogy ez egy jó út, ezen tovább
kell menni.

A szervezeti átalakításokat bizonyos tekintetben érintettem. Egy konkrétumot
szeretnék mondani azzal is összefüggésben, ami most ebben a módosító indítványban
megjelent. A nyomozó ügyészségeknél és elsősorban a Központi Nyomozó Főügyészségnél
külön szervezeti egységeket kívánok létrehozni a korrupciós ügyek lefolytatására. Azt
gondolom, hogy ez gyorsítani fogja az eljárást. Nagyon fontosnak tartom, hogy minél előbb
az első lépéstől az utolsóig ezek az eljárások befejeződjenek és eredményesen fejeződjenek
be.

Nem tudom, kielégítő-e a válasz. (Dr. Budai Gyula: Igen.)
Harangozó képviselő úr elméleti kérdéseket is feltett, amelyek hosszú évek, sőt azt

tudom mondani, hogy évtizedek óta napirenden vannak az ügyészség alkotmányos
helyzetével, függetlenségével kapcsolatban. Az első ilyen az interpellálhatóság
megszüntetése. Én azt gondolom, hogy ha az Országgyűlés, amely a törvényhozó hatalmat
gyakorolja, úgy döntött, hogy az ügyészi szervezet függetlenségét kívánja megerősíteni…
Zárójelben azt gondolom személy szerint, hogy ez egy jó döntés volt és megfelel az európai
trendeknek. 2010-ben ünnepeljük a tízéves évfordulóját az Európa Tanács 19. számú
ajánlásának, amely az ügyészségek függetlenségéről szól. Ebben az évben egyébként sok
adatot is összegyűjt az Európa Tanács, majd ezt jövőre közzé is teszik, de azért én is sokat
ismerek, hiszen tevékeny részese vagyok ennek. Az ügyészségek helyzetéről Európában az a
tendencia, hogy az ügyészségek függetlenségét szervezeti módon is erősítik, lásd például
Lengyelország példája, ahol az igazságügy-miniszter töltötte be a korábbiakban a legfőbb
ügyészi posztot is, ezt éppen most, ebben az évben változtatták meg és egy ügyészi
függetlenség felé tértek el, úgy gondolom, hogy helyesen és sok okból.

Tehát ha visszatérek, emellett döntött a törvényhozás, az interpellálhatóságot kivette,
márpedig az alkotmánymódosítás és az ügyészségi szervezeti törvény módosítása ezt
bizonyítja, akkor nem is tehetek mást. Az interpellálhatóság - többször beszéltünk róla - egy
olyan átmeneti helyzetben maradt benne a jogi szabályozásban, amikor nem lehetett még
tudni 1989-1990-ben, hogy vajon az ügyészség a kormány alá rendelt szervezet lesz vagy
pedig független szervezet lesz. Nem tekintették át akkor még teljes körűen a szabályozást,
ugyanakkor az az ideiglenes helyzet, ami akkor kialakult, megmaradt.

Úgy vélem, hogy a kérdést teljes mértékben rendezte és meg is adta az irányt az
Alkotmánybíróság 3/2004-es határozata, amely a legfőbb ügyész alkotmányjogi helyzetével
foglalkozik, kitérve az interpellálhatóságra is. Ebből a határozatból kiolvasható az, hogy az
interpellálhatóság igazándiból nem egyeztethető össze a független státusszal - ezt
megmutatták egyébként az interpellálás eredményei is -, hiszen egészen el lehet jutni odáig,
hogy egy bizottság vagy egy parlamenti plénum azt mondja egyébként szakmai kérdésekről -
és ezt az Alkotmánybíróság nagyon helyesen kifejti -, hogy ez egy lehetetlen állapotot teremt,
tehát kimondja azt, hogy nem ért egyet az ügyészség véleményével, és itt meg is állt a dolog.
Tehát sem alkotmányjogilag, sem praktikusan az interpellálhatóság nem segítette a jogállami
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értékek megőrzését, tehát én ezt egy logikus lépésnek tartom, és úgy gondolom, hogy ezáltal a
jogállamiság csak erősödött.

A 70. életév betöltésével foglalkozott képviselő úr második kérdése. Van arra példa a
világban, hogy kvázi nem is ilyen módon szabályozzák a hivatalban maradást, hanem
mondjuk életfogytiglan. Például az amerikai legfelsőbb bíróság tagjait így nevezik ki, de én
nem akarok erre hivatkozni. Én azt gondolom, hogy ez egy olyan megoldás, aminél a
törvényalkotó lehetséges szándéka - mivel nem én alkottam ezt a szabályt, ezért csak azt
tudom mondani, hogy lehetséges szándéka - az volt, hogy a legfőbb ügyészi, tehát a független
ügyészséget vezető legfőbb ügyészi poszt legitimitása minél nagyobb legyen. Tudniillik ha a
legfőbb ügyész mandátuma lejár és nem választ helyére újabb legfőbb ügyészt a parlament,
akkor megvannak a helyettesítési szabályok, az ilyen helyettesítési szabályokkal előtérbe lépő
helyettesek. Ez mehet akármeddig is, és ez az ügyeknek a napi vitelét, mint ahogy erre volt is
példa az elmúlt időszakban, nem befolyásolja.

De ugyanakkor azt látni kell, hogy ha a jogállam szemszögéből tekintjük át a kérdést,
akkor a legitimitása azoknak a vezetőknek, akiket nem a parlament választott egy független és
az Alkotmánybíróság meghatározása szerint önálló alkotmányos tényező ügyészség élére,
hosszabb távon valóban legitimitási és jogállami problémát okozhat. Ez az én meglátásom.
Erre lehet egyfajta válasz a jogalkotónak ez a lépése, ami, ha úgy tetszik, kikényszeríti a
parlamenttől azt, hogy konszenzussal határozzon arról, hogy legyen ennek az önálló
alkotmányos tényezőként szereplő ügyészségnek vezetője. Tehát én ezt tudom mondani. Ez
egy lehetséges válasz rá, és a legitimitás érdekében azt gondolom, egy lépés.

Ehhez kapcsolódott a következő kérdés, amely a 65. életévre vonatkozik. Ez
tulajdonképpen visszaállítása egy régebbi szabálynak, hiszen menet közben merült fel, az már
régóta úgy van, hogy 70. életév betöltéséig dolgozhatnak az ügyészek. Korábban 65. életév
után lehetett úgy dönteni, hogy nyugdíjba lehet helyezni, aztán ez most megváltozott, és
megint visszatérünk a korábbi szabályozáshoz. Ezt én elválasztanám az előző kérdéstől,
tudniillik azért, mert itt operatív ügyészi munkáról van szó és nem legitimitási kérdésről. Az
operatív ügyészi munkában fellelhető az, hogy valaki képes-e arra az operatív ügyészi
munkára, ami az ő feladatköréül van szabva. Lehetséges, hogy nem képes, ezt a korábbiakban
is az ügyészi szervezeten belül el lehetett dönteni, és akkor egy ilyen lehetőséget adott vissza
a jogalkotó.

Még egyszer mondom, hogy ez éppen akkor nem lenne lehetséges - és ezzel
válaszolok is a ki nem mondott kérdésre -, hogy na de hát mi a különbség, a legfőbb ügyész
is, ha letölti, akkor most képes lesz vagy nem lesz képes, azért lehet ezt megtenni, mert itt
legitimitási probléma nem merül fel. Ha felmerülne itt is legitimitási probléma, akkor ezt sem
lehetne megtenni abban az esetben sem, ha esetleg nem lenne képes a feladatát megfelelő

szinten ellátni.
A régi ügyek megítélése. Itt két nevet is említett képviselő úr. Én nem szeretnék

neveket említeni. Azt gondolom, hogy azok az ügyek megfelelő módon és a legjobb
lelkiismeret és szakmai tudás alapján lettek lenyomozva. Ha már az első ügyről van szó,
megjegyzem, ott vádemelések történtek, és a bíróság ezekben az ügyekben úgy döntött, hogy
felmentő határozatot hoz. Ez az első üggyel kapcsolatos.

A második üggyel kapcsolatban pedig vannak itt bizonyos félreértések, amiket
érdemes eloszlatni. Szeretnék egy ítéletet idézni. Ez az ítélet 2009 májusában lett jogerős.
Azért vagyok egy kicsit a dátumban bizonytalan, mert csak az első fokot tartom a kezemben,
de a másodfok helybenhagyta ezt. Felolvasom. Ezt polgári bíróság hozta és nem
büntetőbíróság. Ez úgy szól, hogy nem felel meg a tényeknek az az állítás, hogy a Magyar
Fejlesztési Bank 450 millió eurós kötvénykibocsátását is úgy ítélte meg a rendőrség, hogy a
nyomozás adatai alapján - nem említek nevet - volt vezérigazgatóval szemben vádat kell
emelni. Az ügyészség ellenkezőképpen látta, és kötelezte a rendőröket az ügy lezárására.



14

Tulajdonképpen ezt mondta képviselő úr is. Jogerős bírói ítélet van arról, hogy ez nem felelt
meg a valóságnak. Az ügyészség ebben az ügyben is a legjobb szakmai tudása szerint járt el,
és én úgy vélem, hogy ez az ítélet ezt megerősíti.

A pazarló gazdálkodással kapcsolatban MTV-székház ügyét említette képviselő úr. Én
azt gondolom, hogy a pazarló gazdálkodás lehet bűncselekmény, természetesen abban az
esetben, ha a büntető törvénykönyvben előírt feltételek teljesülnek. Az ügyészség nem tud
másként dolgozni, mint hogy előveszi a hatályos büntető törvénykönyvet, és az abban
található törvényi tényállást összehasonlítja a történeti tényállással. Ez történik minden
esetben. Én azt remélem, hogy az esetek tényleg döntő többségében helyesen is látja és
helyesen is mérlegel e tekintetben az ügyészség. Nyilván nem zárom ki, hogy egyes esetekben
tévedhet, de most egy elvi kérdésről van szó.

Azt tudom mondani, hogyha konkrét esetekben a pazarló gazdálkodás kimeríti
valamely bűncselekmény törvényi tényállását, az ügyészségnek kíméletlenül föl kell lépnie
ezzel szemben, és ezt személyemben is garantálom. Ha viszont nem, tehát ha úgy tetszik,
hétköznapi módon úgy tekintünk egy eseményre, hogy itt túlköltekeztek, nem kellett volna,
de ez nem fér bele egyetlen törvényi tényállás, büntetőtörvényi tényállás keretei közé sem,
akkor én azt gondolom, hogy itt nem tud mit tenni az ügyészség.

Hozzáteszem, hogy át kell tekinteni a közigazgatási, magánjogi szakág ebbéli
tevékenységét, és most a jogi keretekre gondolok, ha kiegészíthetem ezzel is a kérdésre adott
válaszomat. Tudniillik a jelenlegi keretek nem biztosítják azt - és erre több példa volt -, hogy
az ügyészség a közérdek védelmében, tehát még egyszer mondom, a közérdek védelmében -
később is lesz a közigazgatási, magánjogi kérdés, talán Schiffer képviselő úr kérdezett erre rá
- megfelelően eljárjanak akár polgári vagy közigazgatási bíróságok előtt is. Nagyon szigorú és
korlátozott lehetőségei vannak az ügyészségnek jelenleg. Azt gondolom, hogy ezeken a
korlátokon így enyhíteni kell. Más tekintetben viszont az ügyészségnek olyan törvényességi
felügyeleti jogköreinél, amit el tud látni más is, más eszközökkel, ott viszont talán nem
kellene ezt a szabályozást hatályban tartani. Az erőket át kell csoportosítani a közérdek
védelmére. Itt lehet olyan szabályozást hozni, amikor az ügyészség, ha büntetőügyként nem is
tud fellépni, de polgári vagy közigazgatási ügyként fel tud lépni.

Az úgynevezett Kulcsár-videó ügyében. Nagyon sokszor fölmerült ez a kérdés, 2006-
ban, illetve azt megelőzően sokszor válaszoltam is rá. Természetesen különböző kihallgatási
technikák létezhetnek, ezt akkor is elmondtam, ezt krimináltaktikailag lehet helyeselni és
lehet elvetni. Ha megnézünk bármilyen tévécsatornán bármilyen krimit, ami Amerikában,
Németországban vagy akárhol máshol játszódik, és különböző kihallgatási jeleneteket nézünk,
akkor nyugodtan elszörnyedhetünk azon, hogy milyen típusú kihallgatások vannak.

A Kulcsár-üggyel kapcsolatban folyt egy vizsgálat annak idején a Legfőbb
Ügyészségen, hogy történt-e jogszabálysértés az adott ügyben. Ez a vizsgálat azt tárta fel,
hogy nem történt jogszabálysértés. Hogy ezt az ügyészi szervezet komolyan is gondolta, és
nem volt semmi félnivalója ebben az ügyben, arra én most nem térek ki, hogy helyes volt-e a
kihallgatási taktika vagy sem, ez egy belső szakmai kérdés. Lehet, hogy nem volt helyes.
Kriminalisztikai szakemberek különbözőképpen nyilatkozhatnak ebben a kérdésben. Ami
viszont a mi feladatunk volt, az az volt, hogy van-e jogszabálysértés. Jogszabálysértés nem
volt ebben az ügyben.

Még egyszer mondom, az, hogy az ügyészség nyugodtan aludt ebben a tekintetben, azt
mutatja, hogy ezt az inkriminált videót - erre is lesz kérdés - ellentétben azokkal az
anyagokkal, amelyek úgymond kiszivárogtatás útján kerültek ki a közvéleménybe, az
ügyészség maga csatolta ahhoz a nyomozati anyaghoz, amit átadott utána a védelemnek,
illetve a bíróságnak. Tehát egyébként ez nem lett volna kötelessége, mint ahogy nem lett
volna kötelessége az sem, hogy videót készítsen ezekről az eseményekről. Ha úgy látta volna
az ügyészség, hogy ebben bármilyen szabálytalanság van, nem is készít videót vagy



15

megsemmisíti, és főleg nem adja át másnak. Ezt csak azért mondom, mert ez egy bizonyíték
arra, hogy a jogszabályok teljes mértékben itt betartásra kerültek. Még egyszer mondom, ezt
lehet vitatni, hogy krimináltechnikai és krimináltaktikai szempontból ez helyes volt-e, de azt
gondolom, hogy nem ez a fő kérdés.

Vezetői elbocsátások, vezetőcserék lesznek-e? Én úgy gondolom, hogy a szervezet
egy folyamatban létezik. Ebben a folyamatban mindig az van, hogy az egyes posztokat meg
kell vizsgálni és az egyes szervezeti egységeket meg kell vizsgálni, hogy azok milyen módon
illeszkednek ebbe a folyamatba. Lesz szervezeti változtatás, erre utaltam Budai képviselő

úrral kapcsolatban, ez nyilvánvalóban magával fog hozni személyi kérdésekben is újabb
döntéseket.

Át fogom tekinteni azt is természetesen, hogy a meglévő és nem változtatandó
szervezeti egységeknél milyen vezetési struktúrák alakultak ki, illetve a személyi vezetés
milyen hatékonysággal és milyen felelősséggel dolgozik. Ennek fényében lehet arról dönteni,
hogy további vezetőváltások lesznek-e vagy nem lesznek. Szeretném azt mondani, hogy
nagyon magas követelményeket kívánok felállítani a vezetőkkel szemben. Tehát nagyon
magas szakmai és nagyon magas vezetői képességekre lesz szükség; ilyenek vannak az
ügyészi szervezetben, lehet találni ilyen embereket, ők lesznek a vezetők, ezt személyesen
biztosítom.

A politikamentességet hogyan lehet garantálni? Én úgy gondolom, hogy az ügyészség
politikamentesen dolgozik. Ez egy régi és újra és újra visszatérő téma. Így dolgozott 2000-
2006 között is az én vezetésemmel, így dolgozik az a főosztály is, amely jelenleg a vezetésem
alatt áll, és ha a parlament bizalma alapján újra legfőbb ügyészi posztra kerülhetek, így fog
tovább dolgozni az egész ügyészi szervezet is. Az említett alkotmánybírósági határozatból
kiderül, hogy a legfőbb ügyész nem politikai, hanem szakmai vezető is.

Nem szeretnék teljes mértékben itt idézetekbe bocsátkozni a múlttal kapcsolatban.
Egyetlenegy megjegyzést azért hadd tegyek. Valahogy 1995-2000 között ez a kérdés soha
nem merült fel. Én már akkor is felelős voltam országgyűlési biztosi helyettesként, de még be
se léptem az ügyészi szervezetbe, amikor ezt már bizonyos sajtóorgánumok, illetve személyek
elkezdték hangoztatni. Tehát én azt gondolom, hogy nem a tények alapján történtek ezek a
megnyilatkozások, mert akkor talán egy kicsit várni kellett volna. De ennél sokkal súlyosabb
megint csak az az érvem, hogy vannak itt megint bírói ítéletek, amely bírói ítéleteket én nem
tartok lényegtelennek, sőt döntőnek tartok, mert a jogállam híveként ezeket tiszteletben
tartom.

Például valótlan az az állítás, hogy „az új büntetőeljárási törvénnyel Polt Péter ölébe
olyan szisztéma hullott, amely nem az ő esetére lett kitalálva, viszont amelynek előnyeit a
maga párthasznára fordíthatta”. Másik. „Valótlan az az állítás, mindeközben Polt Péternek és
az egészében az általa vezetett ügyészségnek a napi gyakorlatban esze ágában sincs úgy tenni,
mintha független lenne, mintha nem húzna félre egyértelműen Orbánék javára. Elegendőnek
véli, hogy újra és újra kinyilatkoztatja a pártoktól, kormányoktól való függetlenségét, aztán
azzal ellentétes gyakorlatot folytat.” Ez a konkrét válaszom az ön konkrét kérdésére, mert
nyilván az én számból ez talán nem hangozna hitelesen; kérem, fogadja el, hogy a Magyar
Köztársaság bírósága szájából ez elhangzott.

Schiffer képviselő úr kérdéseire a válaszom. A kiszivárogtatás a sajtóban, ami
bizalomhiányt okoz, egy súlyos probléma. Én kétfelé osztanám. Olyan kiszivárogtatás is van,
ami valójában nem kiszivárogtatás abban az értelemben, hogy az ügyészi szervezet vagy
általában a nyomozó hatóság vagy általában az eljáró hatóság annak részese lehetne. Csak
egyetlen példát említek erre. A jelenlegi jogi szabályozás szerint a védelmi jogosultságok
olyan széles körűek, hogy abban a pillanatban, amint történik például egy gyanúsítottkénti
kihallgatás, egy tanúkénti kihallgatás, az ügy nem tud az eljáró hatóság keretein belül
maradni. Azok a tények, amelyek ott elhangzanak, általában már írásbeli formában is kijutnak
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ezen a csatornán keresztül az eljáró hatóság, így az ügyészség kezei közül is, és semmi nem
akadályozza meg azt, hogy ezt közzé is tegyék. Ez is a napi sajtóban úgy jelenik meg, hogy
kikerült az az ügyészségi jegyzőkönyv, kikerült az a tanúkihallgatási jegyzőkönyv, kikerült az
a gyanúsítottkénti kihallgatás, amit az ügyészség folytatott. Ez igaz, hogy az ügyészség
folytatja, de az már nem, hogy az ügyészség az, amely a kiszivárogtatást tette. Egyszerűen
nincs lehetősége ezt megakadályozni, azért, mert ilyen a jelenlegi szabályozás. Azt döntse el
mindenki, hogy ez helyes vagy helytelen szabályozás, nyilvánvalóan itt érték-összeütközésről
van szó. A jogalkotó tud ebben valamit tenni.

Más az - mert ilyen is van, én ezt nem vitatom -, amikor különböző nyomozati
cselekmények, amelyek nem ilyen formában történnek, vagy egy pillanat, még visszatérve az
előzőhöz, a videódolog is, ami kiszivárogtatás volt, tehát az se volt kiszivárogtatás az
előbbiek szerint, tehát ez ellen föl kell lépni, nagyon komolyan föl kell lépni. Én személyesen
gondolkodom azon, hogy ezzel kapcsolatban lehetséges, hogy külön törvényi tényállást is
kellene alkotni. Ez természetesen a jogalkotó kompetenciája, de ebben partner lennék én
személy szerint, mert valóban, lehetnek olyan esetek, amikor a végkifejletet is, egy megfelelő

és az igazsággal egyező végkifejletet is megakadályozhat egy ilyen jelenség. Ez ellen
komolyan fel kell lépni. Vannak bizonyos szegmensei a büntető törvénykönyvnek, amelyek
most is lehetőséget adnak, például a hivatali visszaélés vagy akár valamelyik
adatbűncselekmény, de ezek speciálisan nem erre vonatkoznak. Tehát el tudok képzelni, még
egyszer mondom, egy ilyen jellegű törvényi változtatást.

A második kérdés, amit itt felvetődött, hogy ha ügyész egy adott bűncselekménynek a
gyanúsítottja, akkor vajon vele szemben hogy lehet eljárni. Én azt gondolom, hogy ebben az
esetben már nem az ügyészi minőség a lényeg, hanem a gyanúsítotti minőség vagy ha később
már ezt elmondhatjuk, akkor bűnelkövetői minőség. Azok az ügyek, amelyek napvilágra
kerültek és a sajtóban is széles nyilvánosságot kaptak, azt mutatják, hogy az ügyészség
általam teljes mértékben támogatottan, sőt erősítetten is a jövőben különösen nagy szigorral
jár ilyen esetekben, és ez nem is lehet másként. Hivatalos személyekre egyébként is ebben a
tekintetben más szabályok vonatkoznak.

Gyakorlati példával tudok szolgálni. Az a vesztegetési ügy, amely most az
ügyészségen ismertté vált, nagyon komoly elsőfokú ítélettel zárult, és ebben nagyon tevékeny
része volt az ügyészi szervezetnek, nemcsak a vádemelésben, hanem az ügy lenyomozásában
is, hiszen ezt ügyészség nyomozta, ügyészség gyűjtötte a bizonyítékokat és így emelt vádat is.
Tehát én azt gondolom, hogy ez belső szervezéssel, mint ahogy jelenleg is van, nem jelent
problémát, sőt, azt tudom mondani, hogy a törvény teljes szigorát az ügyészség is alkalmazza
és alkalmaznia is kell ezekben az ügyekben.

A vörösiszap-szennyezés, Kolontár. Igen, itt az ügyészségnek is van feladata. Az én
tevékenységemnek egy jelentős részét képezte 2000-2006 között, hogy az ügyészség
környezetvédelmi tevékenysége gyökeres fordulatot vett, hiszen külön az ügyészségen
környezetvédelmi osztály alakult, és valamennyi megyei főügyészségen ki lettek jelölve a
környezetvédelmi specialisták e tekintetben. Nyilván ezt erősíteni kell. Szeretnék visszatérni
arra a gondolatra, amikor azt mondtam, hogy az ügyészségnek a közigazgatási, magánjogi
területen történő feladatvállalását és tevékenységét át kell gondolni. Például ez egy olyan
terület, ahol a köz érdekében nagyobb jogosítványokat kellene kapnia az ügyészségnek, és
persze itt a személyi feltételeket és az infrastrukturális feltételeket is biztosítani kell, abban az
esetben juthat erő, energia és persze jogszabályi lehetőség arra, hogy hatékonyabban lépjünk
fel az ilyen ügyek megelőzésében is, mint ami Kolontáron, illetve Devecserben történt.

Staudt képviselő úr a 2006-os eseményekre, az abban játszott ügyészi szerepre
kérdezett rá. A következőt tudom erre válaszolni. A sajtóból ismerem én is azokat a
jelentéseket, amelyek ebben az ügyben születtek. Az én ügyészi munkám egy teljesen más
terület, tehát sem a jelentés elkészítésében, sem annak revideálásában nem vettem részt
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ennélfogva. Nyilvánvalóan, ha megválasztanak legfőbb ügyésznek, abban az esetben az
összes ezzel kapcsolatos jelentést át fogom tanulmányozni, meg fogom nézni, össze fogom
vetni, és amennyiben szükségesnek mutatkozik, akkor újra meg fogjuk vizsgálni ezt a kérdést.
Az pedig teljesen természetes, hogy ha ügyész felelőssége törvénysértésért vagy fegyelmi
kérdésben felvetődik, bár az már az időmúlás miatt nem lehetséges, de ha törvénysértés
bármilyen módon, más módon felvetődik, akkor ezért a törvénysértésért a legtermészetesebb
módon felelősségre vonás is jár.

A katonai ügyészség. A katonai ügyészség egy speciális szervezet az ügyészi
szervezetben. Azt gondolom, hogy a katonai ügyészség szerepét, annak az átvilágítását nem
lehet külön kezelni az egész ügyészség szervezeti kérdéseinek átvilágításával és az új
szervezeti struktúrák kialakításával. Azt látni kell, hogy az elmúlt években változtak a
viszonyok, változott a katonai ügyészség hatásköre is, ezeket mind figyelembe kell venni.
Egyetlenegy dolgot itt most tudok mondani, ami már régebb óta a fejemben van. Ezek a
szervezeti kérdések az átvilágításnak a következményeként vethetők fel, de egyet biztosan
tudok mondani, hogy bizonyos tekintetben meg kell szüntetni azt az elkülönültséget, ami
abból áll, hogy a katonai ügyészségek csak az ő hatáskörükbe tartozó ügyekkel
foglalkozzanak. Én úgy gondolom, hogy a katonai ügyészek is ügyészek, és ha úgy tetszik, a
civil ügyekben is - ugyanúgy, mint ahogy a bíróságoknál az eljáró katonai tanácsok - nagy
részt, nagyobb részt kell vállalni. Aztán hogy ez milyen szervezeti formában fog
megvalósulni, ez ennek a bizonyos átvilágításnak lehet a következménye.

Ipkovich képviselő úr arra utalt, hogy legfőbb ügyész és legfőbbügyész-helyettes csak
határozatlan időre kinevezett ügyész lehet, és hogy akkor ezzel kapcsolatban
politikamentességet hogyan lehet az újonnan belépőknél biztosítani. Én azt gondolom, hogy a
törvények biztosítják a politikamentességet, bizonyos komoly előírások kapcsán is, például
ügyész nem lehet politikai pártnak tagja, illetve olyan politikai tevékenységet nem folytathat,
amely nyilvánvalóan ezt a nagyon fontos neutrális munkát, az ügyészi munkát bármilyen
módon befolyásolja. Tehát vannak ilyen szervezeti előírások törvényekben. Természetesen itt
nem arról van szó, hogy az ügyész nem szavaz vagy nincs esetleg politikai meggyőződése. Itt
arról van szó, hogy az ügyészi munkát kizárólag a törvények alapján és semmifajta politikai
motívumtól befolyásoltan szabad csak végezni. Én úgy gondolom, hogy a szervezeti keretek
mind a mai napig rendelkezésre állnak, és az ügyészi hierarchiában pedig olyan döntés nem
születhet - többszörösen fölülvizsgált döntésekről van szó -, amely bármilyen módon is ezt
megengedné, hogy politikailag befolyásolt legyen az ügyintézés.

A második kérdése a speciális szakterületek, közlekedés, fiatalkorúak. Ezek részben
szervezeti keretekben is elkülönülnek. Az előbb említettem a környezetvédelmet, például a
fiatalkorúaknál is ez a helyzet, de már a gazdasági ügyeknél is ez a helyzet. Nagyon fontos a
szakosodás. Ezt ugyancsak időről időre, ahogy a bűnözés változik, ahogy az ország helyzete
változik, ahogy a nemzetközi helyzet változik, át kell tekinteni és hozzá kell igazítani az
igényekhez. Ez ugyancsak meg fog történni, ha én leszek megválasztva legfőbb ügyésznek.
Az ügyészi képzést e tekintetben rendkívül fontosnak tartom. Ha megnézzük a statisztikákat,
azt látjuk, hogy nagyon sok ügyész rendelkezik szakképesítéssel ezeken a területeken, például
gazdasági szakterületen, például közlekedési szakterületen, és lehetne folytatni a sort. Ezt én
kifejezetten támogatni kívánom a jövőben, sőt erősíteni is kívánom. Erre a forrásokat és a
lehetőségeket meg kell teremteni és meg is fogom teremteni.

Gyüre Csaba képviselő úr. Büntetlen előélettel kapcsolatban azt gondolom, hogy az
teljesen világos, hogy az ügyészi kinevezésnek megvannak a komoly feltételei is. Tehát olyan
ügyész, aki bármilyen módon is támadható lenne azzal, hogy a másik oldallal szemben
folytatott tevékenységét úgy végzi, hogy ő maga is idetartozik, ez lehetetlen. Itt azért
természetesen kell egy bizonyos disztinkciót tennünk. Ha valaki például közlekedési vétséget
követ el - mert erre volt példa -, az azért nem egészen ugyanaz a helyzet, mintha lop, csal,
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sikkaszt, hivatali visszaélést követ el, és akkor folytathatnám a továbbiakat. Tehát itt egyrészt
a szándékos, gondatlan bűncselekmények közötti különbségtétel talán indokolt lehet. Én a
magam részéről a fedhetetlen ügyésznek vagyok a híve, ezzel egyetértek, ugyanakkor viszont
azt gondolom, hogy bizonyos gondatlan cselekményeknél, amelyek főként az ilyen jellegűek,
mint amilyet a közlekedési cselekményeknél említettem, előfordulhat az, hogy esélyt lehet
adni valakinek az ügyésszé válásra, de nagyon szigorúan kell ezt venni, és minden esetben
egyenként megvizsgálni, hogy ennek a feltételei fönnállnak-e.

Elszámoltatással kapcsolatban feltett egy kérdést, milyen intézkedések lesznek. Ezt
részben megválaszoltam Staudt képviselő úrral kapcsolatban. Tehát én át fogom tekinteni az
összes ezzel kapcsolatos jelentést, magam is fogok készíttetni ilyen anyagokat, és azután
leszek abban a helyzetben, hogy ezt a kérdést biztonsággal megválaszolhassam. Ugyanez a
helyzet a 2006-os ügyészi részvétellel kapcsolatban. Itt külön kiemelésre került a rendőri
vezetőkkel kapcsolatos ügyészi tevékenység. Én ezt részének tekintem, és ugyanaz a
válaszom, mint a korábbiakban.

Schiffer képviselő úr tett fel még két kiegészítő kérdést. Ez a bizonyos feljelentés
hiánya, újságcikk, illetve a hivatalból indult eljárások. Én nem tudok másra hivatkozni, mint a
büntetőeljárási törvényre. A büntetőeljárási törvény megmondja, hogy mikor lehet
büntetőeljárást indítani: bűncselekmény gyanúja esetén azzal szemben, akit a bűncselekmény
alapos gyanúja terhel. Ha ennek megvannak a feltételei, és ezek kiolvashatók egy újságból,
akkor én azt gondolom, hogy lehet büntetőeljárást indítani, de a probléma az, hogy általában
ezek a feltételek így nem szoktak meglenni, mert hiszen ha beleírnak valamit egy újságba,
akkor nagyon nehéz abból olyan bizonyítékot kihámozni, illetve ha melléteszik a
dokumentumokat, az egy más eset, de azért ilyet nem nagyon látunk és nem nagyon találunk.
De én azt gondolom, hogy ez nem valósulhat meg a jelenlegi törvényi keretek között, amelyet
képviselő úr mond, mert tudniillik akkor milyen alapon indítunk el bármilyen eljárást. Lehet
hivatalból indítani, ez így van, de csak akkor, hogyha ezek a büntetőeljárási feltételek
fennállnak. Általában az újságcikkekben nem szoktak fennállni. De ha fennállnak, akkor azt
mondom, hogy ez alapján indítsunk hivatalból eljárást.

A gyülekezési jog megsértése 2003-2009 között. Azt gondolom, hogy ha elnyerem a
parlament bizalmából ezt a posztot, akkor képviselő úr e tekintetben mint országgyűlési
képviselő a legfőbb ügyészhez fordulhat, és akkor én megígérem, hogy ezt a kérdéskört meg
fogja vizsgálni az ügyészi szervezet, készít erről egy jelentést, és ennek a jelentésnek a
konklúzióit le fogja vonni.

Köszönöm szépen. Nekem ennyi lett volna.

ELNÖK: Köszönöm szépen, legfőbbügyész-jelölt úr. Úgy gondolom, hogy
mindannyian megkaptuk a válaszokat.

Szeretném tájékoztatni a tisztelt bizottságot, hogy folytatjuk az ülésünket. Most
néhány másodpercig technikai szünetet rendelek el. Még ehhez a témához tartozik, hogy
előreláthatólag hétfőn az esti órákban választjuk meg a legfőbb ügyész urat, miután többen
hivatalos kiküldetésben a miniszterelnökkel az élen akkor jönnek haza.

Köszönöm szépen, akkor egy nagyon rövid szünet. (Rövid szünet.)

A nemzeti adatvagyon körébe tartozó állami nyilvántartások fokozottabb
védelméről szóló törvényjavaslat (T/1672. szám) (Kapcsolódó módosító javaslatok
megvitatása) (Első helyen kijelölt bizottságként)

Folyatjuk a bizottsági ülést, a 4. számmal jelölt napirendi pontot, a nemzeti
adatvagyon körébe tartozó állami nyilvántartások fokozottabb védelméről szóló T/1672.
számút tárgyaljuk. Közben ismertetek néhány új helyettesítést. Mátrai Márta Varga Istvánt,
Salamon László éppen nincs itt, Harangozó Tamás Bárándy Gergelyt, Cser-Palkovics András
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Salamon Lászlót helyettesítené, ha itt lenne. Ezekkel a változtatásokkal folytatjuk a
munkánkat.

A vonatkozó törvényjavaslathoz kapcsolódó módosító javaslatként egy bizottsági
módosító javaslatot terjesztenénk elő, ahol a kiosztott szöveg szerinti módosítás alapján
kifejezetten jogtechnikai, helyesírási, nyelvhelyességi kérdések lennének. Kérdezem az
előterjesztőt, hogy ehhez a bizottsági előterjesztéshez kapcsolódóan mi az álláspontja.

VASVÁRINÉ DR. MENYHÁRT ÉVA helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési
Minisztérium): A kormány támogatja.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdés, észrevétel nincs. Kik támogatják azt, hogy
benyújtsuk ezt az indítványt? (Szavazás.) 16-an. Kik tartózkodtak? (Nincs jelzés.) Ellenezték?
(Szavazás.) Öten ellenezték. Köszönöm szépen. Ezzel akkor végeztünk, benyújtjuk ezt az
indítványt.

Egyes büntető tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat (T/1673.
szám) (Kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása) Első helyen kijelölt bizottságként)

Visszatérünk a Répássy államtitkár urat érintő kérdésekre, tehát a Btk.-hoz benyújtott
kapcsolódó módosító javaslatokról van szó. Összesen kettő van, úgyhogy nem kell megijedni.
Dorosz Dávid és Szabó Timea képviselők kapcsolódnak egy korábbi módosításhoz, és
kiegészítést javasolnak a szakértőként eljáró személy tekintetében. Kérdezem akkor az
előterjesztőt, államtitkár urat.

DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium):
Az előterjesztő nem ért egyet a javaslattal.

ELNÖK: Kér-e valaki indokolást? Kérdés nincs? (Nincs jelzés.) Kik támogatják
Dorosz Dávid és Szabó Timea képviselők javaslatát? (Nincs jelzés.) Senki, akkor nem kapott
támogatást.

Bárándy Gergely képviselő úr javaslata az ügyészségi fogalmazókkal kapcsolatos
rendelkezést módosítaná.

DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium):
Igen, elnök úr, valóban a képviselő úr az ön egyik nyilatkozatára hivatkozva nyújtotta be ezt a
módosító indítványt, mondván, hogy a fogalmazók részvétele a tárgyaláson csak ideiglenes
megoldás. Ennek ellenére az előterjesztő nem támogatja a módosító javaslatot, azzal együtt,
hogy egyetért azzal, hogy ez egy idilles megoldás. Én azt értem, hogy majd erre a végleges
javaslatra, a végleges megoldásra akkor térjünk vissza, amikor a jövő évben az új
büntetőeljárási törvényt előkészíti a tárcánk, a módosító indítvány szerint egyébként is egy
olyan hosszú időtartamra, tehát 2013. január 1-jéig kívánja fenntartani ezt a képviselő úr,
hogy addig bőven benyújtásra kerül majd az új büntetőeljárási törvény. Tehát javaslom, hogy
az új büntetőeljárási törvényben térjünk vissza erre a problémára.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Én magam időlegesnek gondoltam, de ezen már ne
vesszünk össze. Tehát mindannyian ugyanazt értjük a szabályozáson. Kérdezem, hogy akkor
ki támogatja Bárándy képviselő úr javaslatát. (Szavazás.) Öten. Kik ellenzik? (Szavazás.) 18.
Köszönöm szépen. Nem kapott elegendő támogatást.
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Az egyes cégjogi és társasági jogi tárgyú törvények módosításáról szóló
törvényjavaslat (T/1810. szám) (Általános vita)

Van két új törvény, amit a kormány benyújtott már, megvan a számuk, a T/1810. szám
alatt a cégjogi és társasági jogi tárgyú törvények módosításával kapcsolatos javaslat szintén az
államtitkár úrékat érinti. Parancsoljon!

Dr. Répássy Róbert szóbeli kiegészítése

DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium):
Igen. Tisztelt Bizottság! Amennyiben még van egy kis idejük, akkor röviden ismertetném a
törvényjavaslat céljait. Öt okból öt területen módosítana a törvényjavaslat. Egyrészt a
cégjegyzékből jelenleg csak a közfeladatot ellátó szervek kérhetnek adatot a cégjegyzékbe
bejegyzett lakóhelyről, tehát a természetes személyek lakóhelyéről. Ez egy múlt évi módosítás
következménye. A gyakorlati tapasztalatok azt mutatják, hogy ez - mármint az, hogy egy
külön eljárásban kell kérni a lakhelyadatot - rendkívüli módon lassítja az eljárást, és
adatvédelmi szempontok nem indokolják, hogy a lakhelyadatokat ne lehessen kikérni, sőt a
forgalom biztonsága indokolhatja, hogy ilyen lakóhelyadatokhoz hozzáférhessenek a
cégjegyzékhez egyébként is hozzáférő vagy azokból adatokat kérő személyek.

A másik iránya a módosításnak szintén egy lakóhellyel kapcsolatos intézkedés volt.
2009-ben úgy döntött az Országgyűlés, hogy össze kell vetni a cégjegyzékbe bejegyzett
lakóhelyet a személyiadat- és lakcímnyilvántartást vezető hatóság adataival, ez azonban
gyakorlatilag megvalósíthatatlan, ez egy végrehajthatatlan szabály, nem is beszélve arról,
hogy ezeket a nyilvántartásokat nem lehet összekötni, nem lehet ilyen módon kezelni. Ezért
azt javasoljuk, hogy ezt a végrehajthatatlan szabályt vegyük ki a törvényből. Egyébként
természetesen büntetőjogi felelősségük tudatában nyilatkoznak, a cégjegyzékbe bejegyzett
adatokért büntetőjogi felelősséggel tartozik az, aki nyilatkozik, nem is beszélve itt a kötelező
ügyvédi közreműködésről is.

A harmadik ilyen része a javaslatnak, hogy a cégbejegyzés elektronikusan zajlik, de az
elutasító végzés elleni jogorvoslati eljárás pillanatnyilag nem elektronikus, ez pedig
következetlen megoldás. Tehát azt javasoljuk, hogy a jogorvoslati eljárás is elektronikusan
történjen, ha már az alapeljárás, tehát az elsőfokú eljárás elektronikus.

A negyedik egy EK-irányelv átültetése, mégpedig a 2009/109-es EK-irányelv, amely
az egyesülések és szétválások esetében alkalmazandó jelentéstételi és dokumentációs
kötelezettségről szól. Ezt ültetjük át.

Az ötödik ilyen szempont a csődtörvény módosítása. A csődtörvényben egy olyan
hatályos rendelkezés van, amely szerint 2011. január 1-jétől, tehát egy hónap múlva át kellene
térni a felek és a bíróság közötti elektronikus kommunikációra. Erre gyakorlatilag a bíróságok
nem készültek fel. Az OIT Hivatala azt jelezte, hogy nem áll készen ez a rendszer, ezért egy
féléves halasztást javasolunk ebben a törvényjavaslatban.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Hozzászólás? Kérdés? (Nincs jelentkező.) Nincs. Csak
egy döntést kell hoznunk. Tehát az általános vitára való alkalmassággal ki ért egyet?
(Szavazás.) 19. Ki az, aki ellenezte? (Nincs jelzés.) Tartózkodás? (Szavazás.) 5. Köszönöm
szépen. Ezzel a napirendi ponttal végeztünk. Jövő hét után kezdjük tárgyalni ezt a törvényt,
úgy tudom.

Egy nagyon rövid technikai szünetet tartanánk, mert a Nemzetgazdasági
Minisztériumból várunk a 6. napirendi ponthoz előterjesztőt. Pár percen belül nyilván itt van,
úton van. (Dr. Répássy Róbert jelentkezik.) Igen, államtitkár úr?
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DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium):
Érdeklődnék, elnök úr, hogy akkor napirendre vesszük a tárgysorozatba-vételt vagy nem, mert
mi még azért maradtunk volna, Schiffer képviselő úr javaslatát.

ELNÖK: Nem, nem fogjuk, mert ő elkéredzkedett, elment, és mondta, hogy majd
hétfőn tárgyaljuk.

A társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény módosításáról szóló
törvényjavaslat (T/1812. szám) (Általános vita)

Folytatjuk akkor ezzel a napirendi ponttal. A 6. napirendi pont a társasházakról szóló
2003. évi CXXXIII. törvény módosításával kapcsolatos 1812. számú törvényjavaslat. Az
előterjesztő képviseletében át is adom a szót.

Dr. Kardkovács Kolos szóbeli kiegészítése

DR. KARDKOVÁCS KOLOS helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium):
Köszönöm a szót, elnök úr. Kardkovács Kolos vagyok, a Nemzetgazdasági Minisztérium
helyettes államtitkára. Nagyon röviden összefoglalnám a törvény leglényegesebb
rendelkezéseit.

Az első csomag, amit a törvény tartalmaz, hogy 2009-ben volt egy módosítás, ez
bevezette a könyvvizsgálatot és a gazdasági ellenőrzési feladatot ellátó személyről szóló
rendelkezéseket. Ezzel kapcsolatban gyakorlati problémák merültek fel. A javaslat egy része
ezeket a gyakorlati problémákat kívánja orvosolni. Ezzel egyidejűleg a javaslat megszünteti
az ellentmondást a társasházi törvény, illetve az időközben módosult számviteli törvény
rendelkezései között, és világossá teszi, hogy a gazdasági ellenőrzést segítő személy
igénybevételére vonatkozó törvényi rendelkezés a beszámolóhoz kapcsolódik.

A javaslat a társasházak működésének egyszerűsítése érdekében ennek a gazdasági
ellenőrzést segítő személynek az igénybevételét a 10 milliós éves pénzforgalmi értékhatárról
20 millióra emeli az 50-et meghaladó albetétszám megtartása mellett. Ezzel egyszerűsödik a
törvényjavaslat.

A következő nagy csoport, amit a törvényjavaslat tartalmaz, hogy segíti a
vállalkozások működését. Ezt annyiban tartalmazza a törvény, hogy a nem lakáscélú
helyiségek használatához, illetve azok módosításához jelenleg a társasház hozzájárulása
szükséges. Ezt úgy tágítja egy picit a vállalkozások érdekében a törvényjavaslat, hogy az
engedélyköteles tevékenységek esetében jelenleg is fennálló véleményezési jogot fönntartja a
társasház közgyűlése részére, azzal a kiegészítéssel, hogy most már az esetleges tiltó vagy
korlátozó rendelkezést indokolniuk kell, illetve bevezeti azt, hogy a szexuális áruk forgalmára
vonatkozó szabályok körébe tartozó esetben, illetve a szerencsejáték-törvény hatálya alá
tartozó esetben szmsz-ben, illetve közgyűlési határozatban megtiltható az ilyen tevékenység
folytatása. E két kivételen kívül azonban fő szabályra emelnénk azt, hogy a társasház
hozzájárulása nem kell a nem lakáscélú helyiségek használatához.

Új elem az is, hogy felhatalmazást ad a törvény a települési önkormányzatnak, hogy
városképi vagy kereskedelmi szempontok alapján rendeletben meghatározzon nem lakás
céljára szolgáló helyiségek használatára, hasznosítására vonatkozó rendelkezéseket.

Végül, de nem utolsó sorban a társasházban tapasztalt fizetési fegyelem erősítése
érdekében a javaslat plusz jogosítványokat ad a képviselőnek és az intézőbizottság elnökének
a hatékonyabb és gyorsabb fellépésre, és a 6 hónapnak megfelelő közösköltség-tartozás
helyett már lehetővé teszi a 3 hónapnak megfelelő közösköltség-tartozás esetén jelzálog
bejegyzését.

Egy utolsó gondolat. Problémát okoz az, hogy amikor jelzálog bejegyzésre kerül,
akkor a személyazonosító számot nem tartalmazza az okirat. Ezt úgy hidalná át a
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törvényjavaslat, hogy ha ilyet észlel a földhivatal, akkor ezt hivatalból majd beszerzi, tehát ez
nem lesz elutasítási ok a bejegyzés során.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdés, észrevétel? (Nincs jelzés.) Általános vitára való
alkalmasságról döntünk. Ki tartja a törvényjavaslatot általános vitára alkalmasnak?
(Szavazás.) 19. Ki az, aki ellenzi? (Nincs jelzés.) Tartózkodott? (Szavazás.) 3. Köszönöm
szépen. Köszönöm a megjelenést.

Tisztelt Bizottság! Hétfőn fogunk találkozni, most úgy néz ki, hogy 11 óra körül.
Egyébként most még átalakulunk az Alkotmány-előkészítő bizottság összegző bizottságává,
tehát aki a munkacsoportban érdekelt, kérem, maradjon itt, egyébként pedig köszönöm szépen
a jelenlétet.

(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 5 perc)

Dr. Balsai István
a bizottság elnöke

Jegyzőkönyvvezető: Földi Erika


