
AIÜB-19/2011.
(AIÜB-67/2010-2014.)

J e g y ző k ö n y v ∗

az Országgyűlés Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottságának
2011. május 10-én, kedden, 8.00 órakor

az Országház főemelet 58. számú tanácstermében
megtartott üléséről

                                          
∗A jegyzőkönyv eredeti hitelesített példánya az Országgyűlés Levéltárában megtalálható.



- 2 -

Tartalomjegyzék

Napirendi javaslat 3

Az ülés résztvevői 4

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása 6

Dr. Navracsics Tibor közigazgatási és igazságügyi miniszter meghallgatása 6

Dr. Navracsics Tibor tájékoztatója 6

Kérdések, válaszok 9

Vélemények, reflexiók 12

Dr. Pintér Sándor belügyminiszter meghallgatása 16

Dr. Pintér Sándor tájékoztatója 17

Kérdések, válaszok 18

Vélemények, reflexiók 30

Az egyenruhás bűnözés folyamatát, hátterét és a gyöngyöspatai eseményeket feltáró,
valamint az egyenruhás bűnözés felszámolását elősegítő eseti bizottság felállításáról szóló
országgyűlési határozati javaslat (H/3075. szám); általános vita 35

Hozzászólások 36

Szavazás az általános vitára alkalmasságról 39

Az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 1982. évi 17.
törvényerejű rendelet és az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény módosításáról
szóló törvényjavaslat (T/2942. szám); kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása 40

Döntés képviselői önálló indítványok tárgysorozatba-vételéről, általános vita 40

a) A népszavazási kampányok kiegyensúlyozottságának biztosításáról szóló törvényjavaslat
(T/2359. szám) 40

Szavazás a tárgysorozatba-vételről 43

b) A büntető törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény módosításáról szóló
törvényjavaslat (T/2483.szám) 44

Szavazás a tárgysorozatba-vételről 44



- 3 -

Napirendi javaslat

1. Dr. Navracsics Tibor közigazgatási és igazságügyi miniszter meghallgatása

(A Házszabály 68. § (4) bekezdése alapján)

2. Dr. Pintér Sándor belügyminiszter meghallgatása

(A Házszabály 68. § (4) bekezdése alapján)

3. Az egyenruhás bűnözés folyamatát, hátterét és a gyöngyöspatai eseményeket

feltáró, valamint az egyenruhás bűnözés felszámolását elősegítő eseti bizottság

felállításáról szóló országgyűlési határozati javaslat (H/3075. szám)

(Dr. Kocsis Máté, Németh Szilárd István (Fidesz) képviselők önálló indítványa)

(Általános vita)

4. Döntés képviselői önálló indítványok tárgysorozatba-vételéről, általános vita:

a) A népszavazási kampányok kiegyensúlyozottságának biztosításáról szóló

törvényjavaslat (T/2359. szám)

(Karácsony Gergely, dr. Schiffer András, Szabó Timea, Mile Lajos, Jávor Benedek

(LMP) képviselők önálló indítványa)

b) A büntető törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény módosításáról szóló

törvényjavaslat (T/2483.szám)

(Dr. Dorosz Dávid (LMP) képviselő önálló indítványa)

5. A kormánytisztviselők jogállásáról szóló 2010. évi LVIII. törvény módosításáról,

valamint a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény

módosításáról szóló törvényjavaslat (T/2941. szám)

(Kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása)

(Első helyen kijelölt bizottságként)

6. Az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 1982. évi

17. törvényerejű rendelet és az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény

módosításáról szóló törvényjavaslat (T/2942. szám)

(Kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása)



- 4 -

Az ülés résztvevői

A bizottság részéről

Megjelent

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

Dr. Gyüre Csaba (Jobbik), a bizottság alelnöke
Dr. Bohács Zsolt (Fidesz)
Dr. Budai Gyula (Fidesz)
Dr. Gruber Attila (Fidesz)
Dr. Horváth Zsolt (Fidesz)
Kozma Péter (Fidesz)
Dr. Mátrai Márta (Fidesz)
Dr. Turi-Kovács Béla (Fidesz)
Dr. Varga István (Fidesz)
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Dr. Salamon László (KDNP)
Dr. Bárándy Gergely (MSZP)
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Dr. Lamperth Mónika (MSZP)
Dr. Steiner Pál (MSZP)
Dr. Ipkovich György (MSZP)
Dr. Staudt Gábor (Jobbik)
Dr. Schiffer András (LMP)

Helyettesítési megbízást adott
Dr. Cser-Palkovics András (Fidesz) dr. Mátrai Mártának (Fidesz)
Dr. Molnár Attila (Fidesz) Kozma Péternek (Fidesz)
Dr. Papcsák Ferenc (Fidesz) dr. Vas Imrének (Fidesz)
Dr. Szakács Imre (Fidesz) dr. Balsai Istvánnak (Fidesz)
Dr. Zsiga Marcell (Fidesz) dr. Rubovszky Györgynek (KDNP)
Dr. Gaudi-Nagy Tamás (Jobbik) dr. Gyüre Csabának (Jobbik)

Meghívottak részéről

Hozzászólók
Dr. Navracsics Tibor közigazgatási és igazságügyi miniszter
Dr. Pintér Sándor belügyminiszter
Dr. Eiselt György helyettes államtitkár (Belügyminisztérium)
Dr. Csonka Ernő helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium)
Dr. Gáva Krisztián helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium)
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Megjelentek
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(Az ülés kezdetének időpontja: 8.00 óra)

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása

DR. BALSAI ISTVÁN (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó
reggelt kívánok! Tisztelt Bizottság! Kedves Meghívottak! Úgy látszik, ilyen korán kell
kezdenünk, mert sokkal többen vagyunk, mint egy 9-10 órai kezdésnél. A 8 órai időpont
kiválasztásakor a miniszter úrra voltunk tekintettel.

Tisztelt Bizottság! Ismertetem a helyettesítések eddigi rendjét: Mátrai Márta
helyettesíti Cser-Palkovics Andrást, Gyüre Csaba Gaudi-Nagy Tamást, Vas Imre Papcsák
Ferencet, Kozma Péter Molnár Attilát; jelenleg ez a helyzet.

A napirendi javaslatot új változatban küldtük ki. Eleinte arra gondoltunk, hogy csak a
miniszterek meghallgatása lesz, de az élet közbeszólt, és időközben mindenféle, éppenséggel
párhuzamosan tárgyalt törvényjavaslatokkal kapcsolatos kapcsolódó módosító indítványokat
is, amelyek addig beérkeznek, amíg a bizottsági ülés tart, meg fogunk tárgyalni.

Kérdezem tehát, hogy az így kibővített napirendet ki fogadja el. (Szavazás.) Ez
egyhangú, köszönöm szépen.

Dr. Navracsics Tibor közigazgatási és igazságügyi miniszter meghallgatása

Rátérünk az elfogadott napirend szerint az 1. napirendi pontra. A Házszabály 68. § (4)
bekezdése szerint – felolvasom a rendelkezést – „a bizottság köteles évente legalább egy
alkalommal meghallgatni azt a minisztert, akit kinevezése előtt meghallgatott”. Éppen egy
évvel ezelőtt került erre sor, hogy Navracsics miniszterelnök-helyettes urat a kinevezése előtt
meghallgattuk. Ugyanez a helyzet 9 órától várhatóan Pintér Sándor miniszter úrral
kapcsolatban. Van egy ügyrendi bizottsági határozat is általános érvénnyel, miszerint ez a
meghallgatás nem teljesen formális, ugyanis a meghallgatási kötelezettség célja „a
kormányzati munka ellenőrzésében való bizottsági közreműködés biztosítása”.

Erre tekintettel megbeszéltem Navracsics miniszterelnök-helyettes úrral, hogy ő tart
egy kérdéseket megelőző előadást az eltelt egy évről, amit fontosnak tart elmondani, utána
pedig, akinek van kérdése, fölteheti, ő pedig ezt követően mindegyikre válaszolni fog.

Átadom a szót Navracsics Tibor miniszterelnök-helyettes úrnak.

Dr. Navracsics Tibor tájékoztatója

DR. NAVRACSICS TIBOR közigazgatási és igazságügyi miniszter: Köszönöm
szépen a szót, elnök úr. Tisztelt Bizottság! Tisztelt Képviselőtársaim! Ha megengedik,
viszonylag röviden szólnék az elmúlt egy évről, három szempontból; talán három olyan
szempont merülhet fel, amely a bizottságot különösképpen érdekelheti. Beszélnék általában a
központi közigazgatás átalakításában eddig elvégzett munkánkról; a második részben a
területi államigazgatás területén elvégzett munkáról, itt elsősorban ennek jogalkotási
aspektusáról; a harmadik részben pedig az igazságügyi területen elvégzett munkáról, illetve
ehhez kötődően a jogalkotási munkáról.

Egy évvel ezelőtt, amikor a bizottság a miniszteri meghallgatást tartotta, akkor még
jobbára csak tervekről számolhattam be. Akkor is az egyik első pontként vagy legfontosabb
pontként azt jelöltem meg, hogy a kormány által tervezett nagy szerkezeti átalakítások vagy
reformok közül időben lehetőleg elsőként a közigazgatásé kezdődjön meg, abból adódóan,
hogy úgy gondoltuk, úgy gondoltam, hogy az állam, illetve a közigazgatás átalakítása,
újjászervezése, a hatáskörök tisztázása, a profilok tisztázása az egyik legfontosabb teendő. Én
úgy gondolom, hogy egy önmagával tisztában lévő állam tud segíteni a gazdaságnak, illetve a
társadalompolitikának ahhoz, hogy Magyarország a jövőben erős gazdasággal és szolidáris
társadalommal rendelkező országgá váljon. Ennek jegyében rögtön a ciklus elején
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törvényjavaslatokat terjesztettünk be, amelynek célja volt a központi közigazgatás, illetve a
központi közigazgatás személyzeti politikájának újragondolása, nevezetesen a központi
közigazgatáson belül az eddigi ágazati érdekek integrációjának, illetve az ágazati érdekek
által szétszabdalt kormányzati politika meghaladásának lehetőségét jelentő új kormányzati
struktúra, amely a kormányzati döntéshozatal decentralizálását jelentette és jelenti. Terveink
szerint, amennyiben egy miniszter több, a tárcájához tartozó, azonban egymással logikailag
összefüggő ágazati érdeket és szakpolitikát köteles a saját minisztériumában integrálni, illetve
amennyiben sikeres miniszter akar maradni, akkor ennek az integrációját biztosítani, aminek
következtében a kormány plenáris ülésére és miniszterelnöki kompetenciába már csak azok az
ügyek kerülnek, amelyek vagy a konfliktus súlyossága miatt, vagy a konfliktus kiterjedtsége
miatt nem megoldhatók egy minisztériumon belül.

Ez a decentralizáció, amely kezdetben sokak aggályát váltotta ki – olyannyira, hogy
még jobb sorsra érdemes alkotmányjogászok is arról beszéltek, hogy a miniszteri felelősség
1848-as alakzatával szakított a kormány, amennyiben a miniszterek egyenjogúságát és
egyenrangúságát megszüntette, és helyette hierarchiát vezetett be –, én azt hiszem, az elmúlt
egy évben megnyugtatott minden elemzőt, legalábbis ezzel kapcsolatban panaszokkal már
nem lehet találkozni. Az viszont tény, hogy a kormányzati politikai döntéshozatalban sikerült
erősíteni ezt a logikát, azaz első lépésként, amikor az ágazati érdekek érdekkijáró jellegének
kizárólagos voltát próbáltuk tompítani azzal, hogy az egységes kormányzati politika
érvrendszere és szempontrendszere is megjelenjen, akkor, úgy gondolom, hogy jó döntést
hoztunk. Legalábbis az elmúlt egy év és az elmúlt egy év során más szakpolitikákban
végrehajtott szerkezeti átalakítások is azt jelzik, hogy egy, az eddigieknél összetartóbb
kormányzati politika jelent meg.

A személyzeti politikában a kezdő lépésünk a kormány-tisztviselői törvény
megalkotása volt, illetve azzal a tendenciával való szakítás, hogy a túlságosan bezárt
közszféra, elsősorban abból a szabályozásból adódóan, amely lehetetlenné tette a minőségi
szempontok érvényesítését a közszférában, nem versenyképességet serkentő, hanem
versenyképességet hátráltató tényezővé válik, ennek következtében lehetővé tettük azt, hogy a
kormánytisztviselők és a munkáltatók között szimmetrikus munkáltatói–munkavállalói
viszonyt alakítsunk ki, amelynek keretében mind a két fél számára megteremtettük annak a
lehetőségét, hogy amennyiben a számításai nem váltak be a másikkal szemben, akkor
megváljon akár a munkavállaló a munkahelyétől, akár a munkáltató a munkavállalótól,
amennyiben nem megfelelő munkát végez. Noha itt is nagyon sokan azt mondták, hogy ezt
politikai tisztogatásra kívánja a kormány felhasználni, négyévente ismétlődő vádról van szó,
azt látjuk, hogy a korábbi statisztikai adatokkal szemben – legalábbis, ha hihetünk a
szakszervezetek statisztikai adatszolgáltatásában – elenyésző volt a cserélődés, és szinte
kizárólag azokra a minisztériumokra, illetve kormányzati alegységekre korlátozódott,
amelyek karakterükből adódóan inkább politikai jellegű tevékenységet láttak el; gondolok itt
elsősorban a Miniszterelnöki Hivatalra és részben a miniszteri kabinetekre, amelyek a munka
jellegéből adódóan sokkal nagyobb arányban alkalmaztak és természetesen alkalmaznak most
is politikai munkatársakat. Úgy gondolom, ebből a szempontból is jó döntés volt az, hogy
lehetővé tettük a személyzetcserét, a személyzet frissítését könnyítettebb módon, hiszen
láthatjuk, a közigazgatás azóta is zökkenőmentesen működik, sőt európai uniós partnereink
véleménye szerint az európai uniós elnökség megnövekedett feladatait is jó hatásfokkal tudja
ellátni.

Ezt követően a szerkezeti átalakítás következő lépése volt a területi államigazgatási
rendszer kiépítése, hiszen az elmúlt években a megyei szinten, illetve a regionális
átszervezésnek köszönhetően általánosságban azt mondhatjuk, hogy területi szinten
meglehetősen szétzilálódtak az államigazgatási viszonyok, mind a felelősségi viszonyok,
mind a szolgálati utak, mind a hatáskörök tisztázatlanná vagy áttekinthetetlenné váltak. Ennek
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keretében először szeptember 1-jétől ismét létrehoztuk a megyei közigazgatási hivatalokat, és
ezzel megteremtettük az önkormányzatok törvényességi ellenőrzésének lehetőségét, majd
pedig január 1-jével egy, azóta az OECD által is példamutatónak elismert szervezeti
integráció keretében a területi szinten, megyei vagy regionális szinten létező több mint 30
dekoncentrált szervből 14-et egységes vagy integrált kormányhivatalba vontunk össze,
amelynek élére egy politikai felelősséggel rendelkező, és ezért politikus kormánymegbízottat
neveztünk ki. Ő az a személy, aki a jövőben a politikai döntésekért a politikai felelősséget kell
hogy viselje. Így is, most már megyei szinten is megvalósítottuk a közigazgatás és a politika
kettéválasztását, amikor nem kényszerítünk arra kormánytisztviselőket, illetve
köztisztviselőket, hogy egyébként politikai döntéseket hozzanak, hiszen ők nem arra vannak
kalibrálva, hogy politikai felelősséget vállaljanak, az ő dolguk a szakmai munka
folyamatosságának biztosítása és a szakmai szempontok érvényesítése.

A kormányhivatalok mellett a megyei jogú városokban, illetve a fővárosban több
ponton is úgynevezett kormányablakokat, vagyis integrált ügyfélszolgálati helyiségeket
nyitottunk meg, amelynek célja annak a szemléletváltásnak a kifejezése, miszerint ne a
szakemberek felől ítéljük meg a közigazgatás intézményrendszerének bonyolultságát vagy
éppen átláthatóságát, hanem az állampolgárok felől. Éppen ezért ezek a kormányablakok
lennének azok az érintkezési felületek vagy hasznosítási felületek, amin keresztül az
állampolgárok reményeink szerint az elkövetkező időszakban az informatikai fejlesztésektől
függően egyre bővülő számú ügykörökben gyors, hatékony és barátságos ügyintézésben
részesülnek. Az eddigi visszajelzések azt sugallják, hogy ez is jó döntés volt, a
kormányablakok jól teljesítenek, és valóban több olyan visszajelzés érkezett hozzánk,
miszerint talán a magyar ügyfélszolgálati kultúrában sikerül egy új fejezetet nyitni ezen a
területen.

Ugyanakkor ennek mentén, a területi államigazgatási rendszer kiépítése mentén ez
jogalkotási feladatokat is igényelt. A közigazgatási eljárási törvény módosításával, illetve az
egyes ágazati törvények módosításával próbáltuk kiépíteni azt a jogszabályi hátteret, amely
lehetővé teszi, hogy az eddigieknél integráltabb működést fejtsenek ki a kormányhivatalok,
illetve a kormányablakok.

Terveink szerint itt a következő lépés államigazgatási szinten 2013. január 1-jétől
majd a járási szint bevezetése lesz. A mostani terveink szerint a járási szinten az ügyek
ellátása, illetve a hatáskörök nem kis mértékben függenek attól, hogy az önkormányzati
rendszer átalakítása a jövőben hogyan fog alakulni, illetve az önkormányzati államigazgatási
feladatmegosztás hogyan alakul a jövőben. Most értelemszerűen a feladatoknak az a része,
amelyeket már most a megyei kormányhivatalok ellátnak, területileg a feladatok egy része
delegálva a járási kormányhivatalok által ellátott lesz, illetve amennyiben az önkormányzati
rendszerből újabb feladatok kerülnek át ellátásra az új szabályozás értelmében, akkor
természetesen készen kell állnunk arra, hogy 2013. január 1-jétől ez is megtörténjen.

Ami az igazságügyet és a jogalkotást illeti, itt az elmúlt egy évben meglehetősen nagy
volumenű törvények születtek, sok is, és meglehetősen mélyreható volt a törvényhozás.
Kezdve az alaptörvénnyel, amelyben a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
kodifikációs hátteret adott, kezdettől fogva ez volt a célunk, ez is volt az ambíciónk. Hiszen
úgy gondoltuk, hogy az alaptörvény optimális esetben egy olyan alapdokumentuma egy
jogrendnek, illetve egy nemzetnek, amelyben meg kell teremteni minden politikai szereplőnek
a lehetőséget, hogy a megalkotásából kivegye a részét, illetve érvényesítse a szempontjait. Az,
hogy magának az alaptörvény megalkotásának a folyamata belpolitikai vagy pártpolitikai
okokból nem úgy alakult, ahogyan mi ezt szándékoztuk, ezt én sajnálom, azonban nem
változtatott a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumnak azon az alapvető feladatán, hogy
mindenki számára rendelkezésre álljon, azaz aki kodifikáltatni akart vagy kodifikációs
igénnyel jelentkezett az alaptörvény vagy akár az alkotmány koncepciójának vitája során, azt
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a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium pártpolitikai hovatartozásra való tekintet nélkül
természetesen kiszolgálta és segítette a munkáját.

Emellett olyan alaptörvények módosítása történt meg, mint a büntető eljárási törvény,
a büntető törvénykönyv, illetve a jövőben fog megtörténni, mint az alaptörvény elfogadása
után, azoknak a sarkalatos törvényeknek a módosítása, amelyek részben az alaptörvény
elfogadásából adódnak, és amelyeket ennek megfelelően még december 31-éig szeretnénk
elfogadni. Vannak olyan törvények ezek közül, amelyeknek már folynak az előkészítő
munkálatai, kisebbségi törvény, egyházügyi törvény, vannak olyan törvények, amelyek
vélhetően a politikai egyeztetések miatt az év második felében lesznek majd elfogadva, illetve
akkorra készülnek el, nyilvánvalóan itt a minisztériumnak meg kell várnia a politikai
egyeztetések végét, és akkor tudja elkészíteni a szövegeket. Illetve vannak olyan alapvető

fontosságú törvények, amelyek már előzetesen is szerepeltek a törvényalkotási tervünkben, és
amelyek szintén mostanában fognak majd elkészülni. Itt kiemelném a polgári törvénykönyvet,
amelynek a kodifikációs bizottsága most már a kodifikációs munka vége felé jár, és
reményeink szerint az Országgyűlés elé is be tudjuk terjeszteni a jövőben az új polgári
törvénykönyvet, és nyilvánvalóan az új büntető törvénykönyv megalkotása is így a szakmai
ambícióink közé tartozik.

Elnök úr, röviden ebben foglalnám össze az elmúlt egy évet. Tudom, hogy nem volt
teljes körű, nem volt kimerítő, sőt sokak számára bizonyára nem volt kielégítő sem ez a
bevezetés, kérem képviselőtársaimat, hogy ezt a bevezetést inkább annak fogják fel, amelyben
témákat vetettem fel, de természetesen nyitott vagyok minden kérdésre. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen, miniszter úr. Elfelejtettem az elején mondani, hogy elég
sok változás volt a bizottság tagságában, úgyhogy sokan most hallották először ezeket. A
megállapodásunk értelmében tehát akkor most kérdéseket lehet feltenni, és az volt még az
igény, hogy a kérdésekre adandó választ követően még a frakciók nevében észrevétel vagy
valamilyen véleményalkotás történjen.

Szeretném a kérdezőket megkérdezni, hogy most tudják-e jelezni, hogy kik akarnak
kérdezni. Lamperth Mónika képviselő asszony!

Kérdések, válaszok

DR. LAMPERTH MÓNIKA (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Miniszter
Úr! Március elején az ön államtitkára, Gál András Levente államtitkár úr bejelentette a
nyilvánosság előtt, hogy március 20-a körül hozzák nyilvánosságra a Magyary-programot,
amely a közigazgatás átalakításáról, illetve az életpályamodellről szól majd. Azóta már eltelt
egy kis idő, és még nem tudunk erről semmit. Mi lesz a sorsa ennek a programnak, mikor
ismerhetjük meg?

ELNÖK: Köszönöm szépen. Bárándy Gergely képviselő úr!

DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP): Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt
Bizottság! Tisztelt Miniszter Úr! Az lenne a kérdésem, hogy önök az alkotmánytervezetben
hallgatnak arról, hogy megszűnik vagy nem szűnik meg az Országos Igazságszolgáltatási
Tanács. Az lenne a kérdésem, hogy tervezik-e a sarkalatos törvényekben az OIT
megszüntetését? Ha erre nincsen hivatalos Fidesz-álláspont vagy kormányálláspont, akkor mi
miniszter úr személyes véleménye erről? Szükséges-e ezt megszüntetni vagy nem?

Illetve az lenne még a kérdésem, hogy a bírák kinevezése vonatkozásában, ha
megszűnik az OIT, ha marad az OIT, tervezi-e a kormány azt, hogy a bírák kinevezésébe és
elsősorban a bírósági vezetők kinevezésébe a kormányzat bármilyen módon bele kíván-e
szólni? Tehát kíván-e szerepet vállalni ebben? Köszönöm szépen.
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ELNÖK: Köszönöm. Gyüre Csaba alelnök úr!

DR. GYÜRE CSABA (Jobbik): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Tisztelt Miniszter
Úr! Tisztelt Bizottság! Nekem is hasonló kérdésem lenne. Tehát várható-e bírósági reform a
jövőben, illetve zökkenőmentes lesz-e az átállás a nyugdíjazás miatt, hogy a bírák 15
százaléka január 1-jétől nyugdíjba fog vonulni, illetve az OIT-nek mi a jövője, vagy van-e
jövője egyáltalán?

A másik kérdésem pedig: azt hiszem, hogy már egy évvel ezelőtt is felmerült ez a
kérdés, ez pedig a szlovák–magyar lakosságcsere, a Beneš-dekrétumok. Ezzel kapcsolatban
szó esett már, úgy emlékszem, egy évvel ezelőtt is arról, hogy van egy olyan kötelezettsége a
magyar államnak, a kárpótlás, kárrendezés ezzel kapcsolatban, hogy ennek lesz-e jövője, van-
e jövője, vagy mit tervez a minisztérium.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm. Ipkovich képviselő úr!

DR. IPKOVICH GYÖRGY (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Miniszter
Úr! A kérdésem arra irányul, hogy az elfogadott jogalkotási jogszabályoknak megfelelő

jogalkotási folyamat mikor veszi kezdetét. Időről időre kerülnek elénk olyan, viszonylag
jelentős jogszabály-módosítások vagy jogalkotási tervezetek, amelyek még mindig képviselői
indítványként vagy más technikával kerülnek benyújtásra; legutóbb éppen a Btk.-nak egy elég
lényeges reformja a Széll Kálmán-terv kapcsán került elénk.

Tulajdonképpen sok vita megspórolható lenne, ha magát a jogalkotási folyamatot az
egyébként általunk is jónak tartott jogalkotási törvény rendelkezései alapján folytatnánk le.
Tervezi-e a tárca, hogy végre rátérünk erre a fajta jogalkotási rendszerre?

Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm. Van-e még, aki kérdezni kívánna? (Nincs jelentkező.) Nem látok
ilyet.

Akkor visszaadom a szót a miniszterelnök-helyettes úrnak, és utána lesznek majd még
észrevételek.

DR. NAVRACSICS TIBOR közigazgatási és igazságügyi miniszter: Köszönöm
szépen a szót, elnök úr.

Képviselő asszony, valóban, március közepére a Magyary-program, amely a kormány-
tisztviselői életpályaprogram lényeges elemeit tartalmazza, március közepére-végére
tulajdonképpen belső munkaanyagként kész volt. Ami történt időközben, az az, hogy a
mostani elképzeléseink szerint a Magyary-program egy közszolgálati életpályaprogram
részévé válik, azaz reményeink szerint, amennyiben a Belügyminisztérium is meg tud egyezni
a Belügyminisztérium alá tartozó személyi állománnyal, a rendőrség, amennyiben a
tűzoltósággal meg tud egyezni, akkor a tűzoltóság, illetve amennyiben a Honvédelmi
Minisztérium meg tud egyezni a katonai életpályaprogramban, akkor ezek egységes
közszolgálati életpályaprogram elemeiként jelennének meg. Természetesen a külön program,
a Magyary-életpályaprogram a kormány-tisztviselői életpálya specialitásait jeleníti meg. S
ezért úgy gondoltuk, hogy ez az időpont a késő tavasz, kora nyár – a mostani emlékeim
szerint június elején lenne együttes bemutatója mindegyik életpályaprogramnak –, úgyhogy
ezért csúszik talán a nyilvános bemutatása. Egyébként az alapelemei már szakmai
konferenciákon is szerepeltek, én magam is nyilatkoztam róla, és készülnek folyamatosan,
egyeztetés is lesz az ügyben.
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Bárándy képviselőtársam kérdésére, miszerint az Országos Igazságszolgáltatási
Tanács megmarad-e vagy nem, ez valóban egy olyan kérdés, amely azóta, amióta létrejött az
Országos Igazságszolgáltatási Tanács, folyamatosan felmerül. Sokan, akik akkor támogatták,
azt mondják, hogy mára bebizonyosodott, hogy rossz lépés volt az Országos
Igazságszolgáltatási Tanácsot létrehozni; hogy mást ne mondjak, az ön édesapja is egy
szakmai konferencián például azt mondta, hogy most már szerinte inkább meg kellene
szüntetni az Országos Igazságszolgáltatási Tanácsot. Én ennyire radikális nem lennék; nyilván
családon belül könnyebben rendezhető ez a vita. (Derültség.) Az alaptörvény úgy fogalmaz
mindenesetre, hogy valamilyen önigazgatási formának kell lennie. Mi megnéztük az európai
példákat egyébként: vannak olyan országok, ahol létezik akár az Országos
Igazságszolgáltatási Tanácshoz hasonló, akár másmilyen önigazgatási forma, de számos olyan
európai ország, nyugat-európai ország is van, ahol nincs ilyenfajta önigazgatási testület.

Én úgy gondolom, tekintettel arra, hogy az igazságszolgáltatás reformjára – és ez
Gyüre képviselőtársamnak is már válasz – éppen azért az év második felében fogunk rátérni,
mivel egy nagy politikai vitát kell lefolytatnunk erről, politikai vitát a szó szakpolitikai
értelmében – nyilván lesz ennek pártpolitikai vonzata is, de alapvetően úgy gondolom, hogy
szakpolitikai értelmében –, hiszen szólnak érvek amellett, hogy maradjon önigazgatási testület
az igazságszolgáltatáson belül, szólnak érvek amellett is, hogy ne legyen ilyen. Szerintem
ezeket meg kell majd vitatni. Én úgy gondolom, hogy ilyenkor a végrehajtó hatalom
képviselőinek nem meg kell mondania a pártoknak a tutit, hanem segíteni kell ebben a
vitában, és ami a vita végeredménye, azt a végrehajtó hatalomnak végre kell hajtania. Vagyis
ebből a szempontból – és itt szerintem érdektelen az én személyes véleményem – én nyitott
vagyok mindegyik álláspontra. Természetesen van olyan megoldás, amely számomra
szimpatikusabb, de ha nem a szimpatikusabb megoldás lesz a végső megoldás, akkor
természetesen ezzel is minden gond nélkül együtt tudok működni.

A bírák kinevezése tekintetében a kormányzatnak szerintem semmilyen szerepe nincs.
A köztársasági elnök nevezi ki a bírákat, és ennek így is kell maradnia. Én úgy gondolom, ez
föl sem merült, hogy bármilyen formában a bírák kinevezésében a kormány szerepet játsszon;
vagy esetleg önöknél merült föl, de nálunk biztosan nem, így pontosítom.

Gyüre képviselőtársamnak: a bírósági reformra tehát az év második felében kerül sor.
Én úgy gondolom, nyilván élénk vita is lesz erről. De szerintem jó is, hogy lesz ilyen élénk
vita – évtizedek óta nem volt a magyar igazságszolgáltatásról megalapozott szakmai politikai
jellegű vita, miközben tudjuk, hogy nagyon sok kérdés merül fel függetlenség, felelősség,
hatékonyság kérdéskörében. Ezeket szerintem érdemes végigvitatni az igazságszolgáltatással
kapcsolatban, azért, hogy jó megoldás szülessen. Nekünk az az érdekünk, hogy jó megoldás
szülessen.

Ami a bírák nyugdíjazását illeti, én úgy gondolom, a bírák nyugdíjazása nem január 1-
jétől kell hogy bekövetkezzen, hanem a felmentési időnek kell január 1-jétől kezdődnie. Én
tehát nem azt gondolom, hogy január 1-jétől érvényesíteni kell ezt, hanem az alaptörvény
hatálybalépésével a felmentési idők kezdődnek, és ez nyilván ad egy átmeneti időt is.

A szlovák–magyar lakosságcsere vonatkozásában valóban, már a miniszteri
meghallgatásomon is volt szó, Gaudi-Nagy Tamás képviselőtársam vetette fel ezt a kérdést.
Itt a nemzetközi jogi előkészítő munkálatok folynak. Mi akkor is abban maradtunk a miniszter
meghallgatáson, hogy képviselőtársam pontos adatokat ad majd, hogy az ő kalkulációi szerint
hány embert érint ez. Nem titkolom: alapvetően költségvetési kérdésről kell van szó.
Amennyiben ki tudjuk számolni, hogy ennek körülbelül mekkora költségvetési hatása van, és
ezt meg tudjuk tenni, akkor szerintem mindenképpen indokolt ezt megtennünk.

Ipkovich képviselőtársam a jogalkotási törvény betartására intett minket. A jogalkotási
törvény alapvetően a kormány által előterjesztett jogszabály-alkotási folyamatot szabályozza,
illetve ezekre a törvényekre vonatkozik. Amit ön példaként említett, az a képviselői önálló
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indítvány, amely a mandátum elidegeníthetetlen része. Esetleg az Országgyűlés dönthetne az
öncsonkolás mellett, tehát dönthetne úgy, hogy képviselő törvényjavaslatot nem nyújthat be,
ez azonban példátlan lenne, nemcsak a parlamentarizmusban, hiszen elnöki rendszerben is
alapvető jog a képviselői indítvány. Én úgy gondolom, hogy mint a végrehajtó hatalom
képviselője, nincs jogom beleszólni abba, hogy a képviselők mikor élnek és hogyan élnek a
mandátum adta lehetőségekkel, jelen esetben a képviselői önálló indítvánnyal is. Ami a mi
tevékenységünkre és a jogalkotási törvényre vonatkozik, az a kormány által előterjesztett
jogszabálytervezetek.

Elnök úr, köszönöm szépen a lehetőséget.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Ahogy jelezték, Lamperth Mónika kíván észrevételt
tenni.

Vélemények, reflexiók

DR. LAMPERTH MÓNIKA (MSZP): Köszönöm szépen. Tisztelt Miniszter Úr!
Elöljáróban szeretném elmondani, hogy mi azt gondoltuk, legalábbis akik itt ellenzéki
képviselők megszólaltunk, nagyon tisztességes hangnemben tettük ezt, és szeretnénk ezt
fönntartani továbbra is. Ennek fényében különösen ízléstelen az, ahogy ön Bárándy
képviselőtársammal a családon belül elintézendő jogvitákról beszélt. (Moraj a kormánypárti
képviselők között.) Szuverén képviselőkről és szuverén politikusokról van szó, nyilván
mindenki szabadon alkot véleményt arról, hogy egy-egy jogkérdésben milyen álláspontja van.
Bár ezen jól szórakoztak a fideszes képviselők; ugyan tartalmi kérdésük nem volt a
miniszterhez, de ezen itt viccesen elmosolyogtak.

Miniszter Úr! Amikor a közigazgatással kapcsolatban a Magyary-programról én
először hallottam, akkor abban az államtitkári megszólásban nem volt benne, nem jelezte
akkor az államtitkár úr a tartalmat. És lehet, hogy én csak szerettem volna belelátni, hogy ez
egy, a közigazgatás átalakításáról szóló koncepció lesz majd, amelyben végre
megismerhetjük, hogy milyen elvek mentén kívánja a kormány az új munkamegosztást
kialakítani az állam és az önkormányzatok között. Merthogy egy ilyen koncepcióra szükség
lenne. Most már megértettem a nyilatkozatokból is meg az ön által itt elmondottakból, hogy a
Magyary-program az életpályamodellről szól majd. Tehát továbbra sem látszik az, hogy a
kormánynak lenne valamilyen politikai vagy szakpolitikai koncepciója a közigazgatás
egészének – beleértve az államigazgatást és az önkormányzati igazgatást – átalakítására.

Az irányokat és a hatalmi szándékot persze látjuk. Tehát az, hogy egy elképesztő

hatalomfoglalást akar megvalósítani, ez szinte minden egyes lépéséből látszik. Látszik a
„Damoklész kardja” törvényből, mert én így hívom a kormánytisztviselőkről és a
köztisztviselőkről szóló törvények átalakítását, minden módon az itt dolgozó szakemberek
fenyegetettségi helyzetbe kerültek, és a legutóbbi módosítás, aminek a vitáját most nem
akarom idehozni, hiszen ez is éppen a parlament előtt van, a bizalomvesztés intézménye
egészen rémes példája ennek.

Ugyancsak azt kell mondanom, hogy a kormányhivatalok átalakításánál azt, hogy
pártpolitikust ültettek a kormányhivatalok élére, mi persze erősen kritizáltuk a parlamenti
vitában is, semmi nem mutatja azt, hogy ott pártpolitikai döntéseket kellene meghozni,
miniszter úr. Ön azzal érvelt, és az ön államtitkára is a parlamenti vitában azzal érveltek, hogy
a köztisztviselőkre nem lehet politikai döntéseket kényszeríteni. De ott nincsenek politikai
döntési igények, ott államigazgatási, szakmai döntések vannak. Vannak önkormányzatok,
megyei és nagyvárosi önkormányzatok is, ahol persze, lehet politikai döntéseket hozni. Tehát
semmi mást nem szolgál ez, mint azt, hogy ezt az elképesztő hatalomkoncentrációt, ennek az
eszközrendszerét kialakítsák és megvalósítsák.
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Egyébként, amit a személyzeti ügyben ön elmondott, hogy ez egy szokásos
négyévenkénti és létszámában még azt sem elérő csere, ha a területi államigazgatással is
összevetjük, akkor ez nem felel meg a valóságnak. Miniszter úr, hadd mondjam az én
megyémből a példákat. A korábban dekoncentrált szerveknél, most összevont vagy integrált
kormányhivatalnál szinte kivétel nélkül minden vezetőt leváltottak, indokolás nélkül. Olyan is
volt, hogy például aki korábban a munkaügyi központ vezetője volt, hosszú éveken keresztül,
még az önök kormánya alatt nevezték ki, és végig megmaradhatott, mert jó szakember,
helyettesként ott tartották és egy fideszes szatelit szervezet, a Traianus Lovagrend vezetőjét
nevezték ki a munkaügyi hivatal élére. Bocsánatot kérek, ez mi, hogy ha nem politikai
hatalomfoglalás?

Utolsó gondolatként: önmagában az a szándék, visszatérve a közigazgatás
átalakítására, hogy önök járási kormányhivatalokat akarnak kialakítani, ez önmagában nem
ördögtől való. Tehát az lehet része egy értelmes közigazgatás-átalakításnak, hogy az
államigazgatási és önkormányzati feladatok szétválasztásának egy racionálisabb
munkamegosztását alakítják ki. Húsz évvel a rendszerváltás után lehet arról beszélni, hogy
értelmesen új munkamegosztást csináljunk. Nekünk is volt erre koncepciónk, nekünk is volt
erre javaslatunk, de tekintettel arra, hogy kétharmados felhatalmazás kellett volna hozzá, és
önök akkor ehhez nem adtak támogatást, ebben nyilván lassabban haladtunk.

Már csak egy zárójelet nyitok: az azért örömteli nekem, hogy Tállai András most azzal
kampányol, hogy kötelező társulások lesznek, amit először én terjesztettem be a parlament
elé, és önök nagyon hangosan kiabálva utasítottak el. De úgy látszik, hogy az idő meghozta a
bölcs belátást, úgyhogy Tállai úr már megvilágosodott, lehet, hogy ez a kormány többi
területére is majd ki fog terjedni. Zárójel vissza.

Tehát önmagában az, hogy kormányhivatalokat akarnak létrehozni az állami
feladatellátásra, és jobban szétválogatják az önkormányzati és állami feladatokat, ez
önmagában akár jó is lehet. De szeretnénk látni egy koncepciót. Tehát a legkomolyabb
kritikája az ön által vezetett tárca egyéves tevékenységének a közigazgatási részről az, hogy
az előre nem látható, koncepcióba nem foglalt, kizárólag a hatalomkoncentrációt szolgáló
lépésekből nem látszik, hogy egyébként szakmailag, szakmapolitikailag merre akart haladni a
kormány. Egy látszik, hogy teljes hatalomfoglalást akarnak megvalósítani.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. A miniszter úr most kíván reagálni, vagy megvárja
Bárándy képviselő úr hozzászólását, mert ő is jelentkezett. (Dr. Navracsics Tibor:
Megvárom.) Akkor Bárándy képviselő úr következik.

DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP): Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt
Bizottság! Tisztelt Miniszter Úr! Én azért azt gondolom, hogy tiszteletben tartva azt és sokra
értékelve azt a hozzáállást, amit eddig egyébként nem tapasztaltunk kormányoldalról, hogy a
kormány bizonyos kérdésekbe, amiben az Országgyűlés felelős, nem kíván beleszólni és
véleményt nyilvánítani, én azért azt gondolom, hogy nem szerencsés és nem jó az, hogy ha
bizonyos kulcskérdésekben az igazságszolgáltatást érintő, az igazságszolgáltatás struktúráját
érintő kulcskérdésekben nem ismerhetjük meg az igazságügyért felelős miniszter véleményét.
Tehát én továbbra is nagyon kíváncsi lennék arra, hogy miniszter úr az OIT-ról mit gondol
mint az igazságügyért felelős miniszter.

Természetesen az Országgyűlés dönthet másként, de azért az szerencsés, ha a
miniszter úr véleménye a nyilvánosság előtt is ismert ebben a témában.

A másik kérdésemre vonatkozóan pedig: miniszter úr, természetesen értem, és nem
tudom másként értelmezni, mint a válasz megkerülésének, értem, hogy a köztársasági elnök
fogja kinevezni a bírákat továbbra is. Ez bennem sem merült fel, hogy másként lesz. Azt



- 14 -

kérdeztem, hogy a bírói kinevezési folyamatban a kormánynak szán-e bármilyen szerepet?
Tehát például azt, hogy a kormány terjessze elő - mostani rendhez képest másként - a bírák
kinevezésére irányuló javaslatot. És rákérdeztem a bírósági vezetők kinevezésére is, és itt is
kifejezetten kérdezném még egyszer, tehát a bírósági vezetők kinevezésében szán-e szerepet
miniszter úr a kormánynak, akár személyes véleményként, akár kormányálláspontként?

Az utolsó megjegyzésem pedig, tisztelt miniszter úr: tudom én, hogy a magyar
jobboldalon nehezen értelmezhető, de nálunk nemcsak a politikai családon, hanem a családon
belül is érvényesül a gondolati szabadság. Speciel most én kérdeztem önt, nem pedig az
általam nagyon tisztelt édesapám, úgyhogy én megtiszteltetésnek venném, ha az én
kérdéseimre reagálna és az én véleményem fogadná el, mint véleményt, vagy akceptálná,
hogy ez az enyém, nem pedig máséval hasonlítaná össze. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Miniszter úr, parancsoljon!

DR. NAVRACSICS TIBOR közigazgatási és igazságügyi miniszter: Köszönöm
szépen. Előrebocsátom, hogy bocsánatot kérek, hogy a Bárándy családon belül beszélgetést
próbáltam indukálni, nyilvánvalóan nem szükséges erről beszélni, de akkor megjegyzem,
hogy Bárándy Gergely képviselő úr is az alkotmány koncepcióját előkészítő bizottság ülésén
amellett érvelt, hogy a kormánynak nagyobb beleszólást kell kapnia az igazságszolgáltatás
működtetésébe a jövőben. (Dr. Bárándy Gergely: Igen.) Nem tudom, hogy Bárándy Gergely
mint képviselőtársam arra gondolt-e, hogy a bírák kinevezésének folyamatában, az Országos
Igazságszolgáltatási Tanács megszüntetésében vagy az igazságszolgáltatáson belüli
önigazgatási struktúrák felszámolásában kell a kormánynak nagyobb szerepet játszani. Úgy
gondolom, és nem is kívánom megítélni ezeket a véleményeket, ezek mind értelmes
felvetések. Ugyanis ha megnézzük az európai országokat, és egyik európai országról sem
mondanám azt, hogy kevésbé demokratikus vagy inkább demokratikus, mint Magyarország,
mindegyik a maga megoldását alkalmazza, és mindenre találunk példát. Találunk példát
olyanra, ahol van önigazgatási testület, hasonlóan nagy önállósággal, mint Magyarországon,
van olyan, ahol van önigazgatási testület, sokkal kevesebb önállósággal, és van olyan, ahol
nincsen önigazgatási testület. Hogy mást ne mondjak, a szomszédos Ausztriában nemcsak
hogy nincsen bírósági önigazgatási testület, de például ott az igazságügyi miniszternek egyedi
utasításadási joga van az ügyészségre vonatkozóan. Van itt a bizottságban, aki azt mondja,
hogy Ausztria megrekedt a demokrácia fejlődésének egy korábbi szakaszán, mint
Magyarország? Nem hiszem.

Azt szeretném, ha nem válna ez az egész egy kölcsönös kiszorítósdivá, amikor az
igazságszolgáltatás szervezeti reformjáról beszélünk. Tételezzük fel egymásról, hogy azok is,
akik amellett érvelnek, hogy az igazságszolgáltatásnak önigazgatási struktúrákkal kell
rendelkeznie, és azok is, akik azt mondják, hogy ne legyen önigazgatási struktúra,
mindannyian demokraták. És akkor szerintem nincsen probléma, akkor egy értelmes
párbeszédet tudunk folytatni. De ha kezdődik a sarokba szorítása a másiknak, amit úgy vélek
egyes hozzászólásokból, hogy van, akinek kedvenc időtöltése, akkor szerintem nem fogunk
tudni értelmes vitát folytatni.

Úgy gondolom, hogy mindegyik megoldás mellett lehet érvelni. Mindegyiknek
vannak rossz megoldásai és mindegyiknek vannak jó megoldásai. Nyilvánvalóan rossz
megoldás egy önigazgatási testület hiánya akkor, ha a kormány ezzel direkt beleszólást kap az
igazságszolgáltatás mindennapi működtetésébe, és nyilvánvalóan rossz megoldás egy
önigazgatási testület létének akkor, ha ezáltal az igazságszolgáltatás oly mértékben zárttá
válik, amely egyben felelőtlenséget okoz a működésében. Vagyis mindegyik mellett vannak
végpontok, ahol találunk rossz megoldást, és mindegyik megoldásban találunk jó megoldást
is. Ezért vagyok kénytelen ismételt, sürgető kérdésére azt mondani, hogy az én személyes
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véleményem, noha közigazgatási és igazságügyi miniszter vagyok, harmadrangú. Én egy jó
megoldást szeretnék. Egy olyat szeretnék, akár önigazgatási struktúrában, akár önigazgatási
struktúra nélkül, amely egyrészt bírja az Országgyűlés többségének a támogatását, másrészt
pedig elégséges garanciát nyújt a függetlenségre és a hatékony működésre. Ezt a két
szempontot kell valahogyan énszerintem összeegyeztetni. S ebből a szempontból nyitott
vagyok minden tekintetben, mind az önigazgatásos, mind pedig az önigazgatás nélküli
megoldásra.

S ugyanez vonatkozik a bírák kinevezésének a folyamatára is. Magyarországon volt
olyan időszak, amikor a bírák kinevezése formálisan a kormány előterjesztése alapján történt.
Most arra van példa, amikor nem. Nem volt rosszabb az igazságszolgáltatás akkor sem, mint
most, vagy nem volt jobb, vagy mindegy, hogy honnan nézzük. Szerintem önmagában nem a
megoldás típusától függ, hanem a megoldás megvalósításától függ, hogy milyen, és ebből a
szempontból is szerintem sokkal fontosabb lenne az, hogy egy racionális és értelmes vitát
folytassunk le, mint hogy eleve megkössük magunkat egyik vagy másik megoldás mellett. A
minisztérium készséggel áll az önök rendelkezésére abban, hogy az európai modelleket
bemutatja, anélkül, hogy állást foglalnánk, ezt a bizottságnak szívesen a rendelkezésére
bocsátja. Én ajánlom, hogy vitassák meg vagy vitassuk meg ennek az alapanyagnak az
alapján, hogy milyen megoldási lehetőségek vannak. Szerintem a démonok elkergetésében
nagyon nagy szerepet játszik az, ha körülnézünk Európában, és látjuk, hogy milyen
megoldások vannak, amelyek máshol működnek. Szerintem ez mindennél fontosabb lenne.

Lamperth képviselőtársamtól is elnézést kérek, amennyiben a Bárándy család
belviszonyait megsértettem; természetesen nem volt szándékomban. Lehet, hogy rosszul
sikerült a tréfa; egész egyszerűen arra gondolok, hogy amennyiben a családon belül
nézeteltérés van, akkor azt rendezzék az emberek, a konyhában, a nagyszobában, beszélgetés
során; vagy, mint ahogy a bűnügyi krónikákból értesülök, vannak olyan családok, ahol
késeléssel rendezik ezt (Derültség.) – én ezt nem tételezem föl semmiképpen sem. (Dr.
Bárándy Gergely: Még jó!)

Viszont önmagában nagyon érdekes, amellett, hogy nem tudok úgy megszólalni, hogy
Lamperth Mónika ne háborodna föl, és nem tartaná iszonyatosan szemtelennek azt, amit
mondok, de kénytelen vagyok megjegyezni: a „hatalomfoglalás” mint fogalom számomra
tisztázatlan jelentésű. De miután ilyen sokat használta képviselő asszony, ezek után biztos
vagyok benne, hogy ez valahogyan az ő koncepciójának a középpontjában helyezkedik el.

Annyit azért kell mondanom, hogy félreértett, amikor én azt mondtam, hogy
pártpolitikai döntéseket kellene hozni a kormányhivatalokban – nem ezt mondtam. Számomra
beszédes egyébként ez a félreértés – én politikai döntésekről beszéltem. S politikai döntés és
pártpolitika döntés között szerintem alapvető különbség van. Ezek nem szinonimák,
alapvetően nem szinonimák. A pártpolitikai döntések részérdeket képviselnek, részérdek
logikája mellett születnek. A politikai döntések, legalábbis céljukat tekintve, a közjó
megvalósítását szolgálják. Szerintem fontos, a mindennapi életben is fontos a kettőt
megkülönböztetni egymástól, mert ha a politikát és pártpolitikát összekeverjük, akkor sosem
fogunk dűlőre jutni – akkor magát a politikát járatjuk le. A politika nem csak pártpolitika,
hanem annak van egy nagyon komoly olyan tartománya is, amely logikájából adódóan nem
pártpolitikai ismérvek mentén rendeződik.

Ami újabb vádként fogalmazódott meg velem szemben, hogy nem mondtam igazat,
amikor azt mondtam, hogy lényegesen kevesebb ember cserélődött a közigazgatásban, mint a
Gyurcsány-kormány idején, amennyiben hinni lehet a szakszervezetek adatközlésének. A
helyzet az, hogy én akkor a központi közigazgatásról beszéltem, tehát ismét elcsúszott a
jelentés, és nagyon sajnálom, hogy ismét félreértette a képviselő asszony, amiről beszéltem.
Másrészt pedig ha a területi közigazgatást is belevesszük, én azt hiszem, még akkor is bőven
versenyképesek vagyunk. A szakszervezetek adatai szerint, legalábbis ha hinni lehet a
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sajtónyilatkozatoknak, a Gyurcsány-kormány idején 12-13 ezer köztisztviselőt küldtek el. Én
azt hiszem, mi bőven belül vagyunk ezen, bőven belül vagyunk. Tegyük hozzá, hogy akkor
egyik szocialista kormány váltotta a másik szocialista kormányt, most pedig azért egy,
szándékaink szerint meglehetősen gyökeres kormányzati politikai váltás is történt.

Egyébként valóban, a területi közigazgatás területén, és különösen a területi
államigazgatás területén szerintem alapvető fontosságú az, hogy személycserék is történjenek,
mint ahogyan történtek is. A területi államigazgatás, a dekoncentrált szervek működtetési
területén óriási problémák voltak; de ennek a részleteibe most nyilvánvalóan nem tudunk már
belemenni. De azért azt meg kell jegyezni, hogy a mi szándékaink szerint ez az integráltabb
működés átláthatóbb működést is fog jelenteni a jövőben. Vagyis én úgy gondolom, hogy
összességében – és ezt nagyon fontosnak tartom; nagyon fontosnak tartom képviselő asszony
figyelmét is felhívni erre, mert azt látom, hogy azonos fogalomként kezeli az önkormányzati
igazgatást és az államigazgatást – nagyon fontos, hogy az államigazgatás a jövőben
hatékonyabb legyen.

Ami az önkormányzati rendszerre vonatkozó kérdéseit és szemrehányásait illeti, én
azokat szívesen meghallgatom, de arra kérem, hogy majd a negyedóra múlva következő
Pintér Sándor belügyminiszter úrnak legyen szíves föltenni ezeket a kérdéseket, hiszen a
Belügyminisztériumhoz tartoznak az önkormányzatok, mint ahogy az önkormányzati rendszer
reformja is a Belügyminisztériumhoz tartozik. És a mi részünkről nem sumákolás az, hogy
meg kívánjuk várni a Belügyminisztérium koncepcióját ezzel kapcsolatban. Természetesen
vannak folyamatos egyeztetések ezen a területen, de én úgy gondolom, hogy nem az én
posztom és nem az én tisztem az, hogy elmondjam az önkormányzati rendszer reformját,
amelynek szakmailag nem én vagyok a gazdája. Ezt a Belügyminisztérium elmondja, mint
ahogyan idézte is Tállai képviselőtársamat, államtitkár urat, beszél is róla. Tehát akkor,
amikor az önkormányzati rendszerrel kapcsolatos kérdései vannak, úgy gondolom, őtőle
viszonylag gyors és pontos választ kap ezekre a kérdésekre.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Miniszter úr, kérem, az említett, kilátásba helyezett
európai kitekintő anyagot előre is nagyon köszönjük. Kérjük szépen, hogy majd bocsássák
rendelkezésünkre.

Tisztelt Bizottság! A miniszter úr meghallgatása és a kérdésekre a válaszadása
megtörtént. Megköszönöm miniszter úrnak, az államtitkár uraknak, munkatársainak a
jelenlétet. A bizottságunk, mint azt mindenki tudja, elég szoros együttműködésben van a
KIM-mel, a munkatársakkal és miniszter úrral is, úgyhogy nem búcsúzunk túl hosszú időre,
úgy gondolom. Köszönöm szépen.

Kint van Pintér miniszter úr, úgyhogy mindjárt folytatjuk is az ülést. Köszönjük
szépen. (Dr. Navracsics Tibor és munkatársai távoznak az ülésről. – Dr. Pintér Sándor belép
az ülésterembe.)

Dr. Pintér Sándor belügyminiszter meghallgatása

Tisztelt Bizottság! Valamennyiünk nevében üdvözlöm a miniszter urat. Naptárilag, azt
hiszem, pontosan egy évvel ezelőtt került sor a meghallgatására. Azóta a bizottság tagjai
sorában voltak változások, tehát van, akinek ez az első találkozása ilyen minőségben a
miniszter úrral.

A meghallgatást – még egyszer ismertetem – a Házszabály vonatkozó 68. §-a
értelmében a korábban, miniszteri kinevezése előtt meghallgatott miniszterek tekintetében
évente írja elő a Házszabály, erre kerül most sor. Ennek a meghallgatásnak a célja és a
tartalma a bizottsági munkát illetően a kormány ellenőrzése közvetlen módon ilyen
értelemben.
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Arra kérem miniszter urat, hogy amit az eltelt egy évről fontosnak tart, mondja el, és
utána kérdések fognak elhangzani és azokra majd választ kapunk. Köszönöm szépen.
Parancsoljon!

Dr. Pintér Sándor tájékoztatója

DR. PINTÉR SÁNDOR belügyminiszter: Köszönöm szépen. Szeretném a
Belügyminisztérium által előterjesztett jogszabály-módosításokkal kezdeni. Itt kiemelném,
hogy előzetesen megígértük azt, hogy a kistelepülések közbiztonsága érdekében a tulajdon
elleni szabálysértések tekintetében jelentős lépéseket teszünk. Ez be is következett, és itt
köszönöm a parlamenti képviselők segítségét is. A tulajdon elleni szabálysértések
tekintetében a rendőrség lett az, aki a felderítést elvégzi, a rendőrség az, aki soron kívül
intézkedik, halaszthatatlan nyomozási cselekményeket tud foganatosítani, őrizetbe tud most
már venni és bíróság elé tudja állítani a személyeket.

Ez a döntés, amely a szabálysértési törvény ilyen jellegű átalakításához vezetett,
rendkívül jó hatást gyakorolt a kistelepülések közbiztonságára, és nem várt eredményképpen a
nagyvárosokban az üzleti lopások visszaszorításában. Ez a nem várt eredmény azt jelenti,
hogy mintegy 40 százalékkal az iparkamarák tájékoztatása szerint a közértekben, különféle
üzletekben, kiskereskedelmi tevékenységet folytatóknál 40 százalékkal visszaesett az ilyen
jellegű szabálysértések száma.

A másik kérdés, amivel foglalkoztunk, az a súlyos bűncselekményeknél a három
csapás törvényének a bevezetése. Ennek a pozitív hatásai is megjelentek már, de ennek az
igazi hatásait majd a későbbiekben lehet lemérni.

Azt gondolom, azok a törvények, amelyeket a Belügyminisztérium terjesztett elő,
mind-mind segítettek a közrend, közbiztonság fenntartásában.

Szeretnék a gyakorlati tevékenységről is néhány szót szólni. Itt kiemelném elsősorban
a rendőri tevékenységet. 30 százalékkal nőtt a rendőri intézkedések száma, 30 százalékkal
nőtt az elfogások száma, amely mind szabálysértési, mind pedig bűncselekményi területeken
következett be. Ez azt mutatja, hogy a rendőrség már felvette a küzdelmet és lényegesen
intenzívebben dolgozik a korábbiaknál.

Hozzá kell tennem azt, hogy ez sok esetben túlórával jár a rendőri területeken, mert a
létszám pótlását most kezdtük meg. 1800 főnek az esküje megtörtént, idén még 900 főt
veszünk fel, és azt a 4200 főt jövő év június 30-áig, amit ígértünk, ki fogjuk képezni.

A következő ilyen terület, amely a belügyhöz tartozik, és el kell mondanom, hogy
jelentős változás történt, ez a büntetés-végrehajtás. Jelen pillanatban itt gondjaink vannak,
mert az intenzívebb rendőri munka eredményeképpen több személy kerül a büntetés-
végrehajtás elhelyezésébe. Ennek megfelelően túlzsúfoltság alakult ki, mintegy 138
százalékos pillanatnyilag a börtönök kapacitás-kihasználása.

Ennek a leküzdése érdekében adtunk át már börtönt Solton és adunk át börtönt még
ebben a hónapban a Gyorskocsi utcában, ahol újjáépítettük, és a kor követelményeinek
megfelelően átalakítottuk a börtönt. A későbbiekben is szükség lesz ezeknek a korábban
bezárt börtönöknek az átalakítására és üzembe helyezésére.

A fogvatartottak foglalkoztatásáról is gondoskodtunk. Jelen pillanatban a
rendőregyenruhák gyártása megkezdődött, a négy korlátolt felelősségű társaság ma még száz
százalékig a büntetés-végrehajtási intézet tulajdonában van. Mintegy 8 ezer egyenruhát
gyártottak már le, és a későbbiekben szeretnénk ezt a gyártási kapacitást még jobban
kihasználni, és annak megfelelően valamennyi egyenruhát, amelyet a rendőrség használ,
valamennyi egyenruhát, amelyet a honvédség használ, és szeretnénk, ha az állami tulajdonban
lévő különféle vállalatoknak az egyenruháit is sikerülne itt gyártani. Az ehhez szükséges
törvénymódosítások, amelyek a közbeszerzési törvényhez kötődőek, szintén megtörténtek, és
ennek is a kivitelezéséhez kellett a képviselő hölgyek és urak segítsége, amelyet köszönök.
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Ha más területeket figyelembe veszünk, itt az Alkotmányvédelmi Hivatal
tevékenységét úgy gondolom, hogy sikerült megfelelő szintre hozni. Itt még vannak
átalakítási gondok, problémák, de ennek a megoldása az első félévben, június 30-ával teljes
egészében megtörténik.

Itt kell elmondani, hogy új egységeket is hoztunk létre, az egyik a Terrorelhárítási
Központ felállítása, a másik a rendvédelmi szervek védelmi szolgálatának az átszervezése.
Mind a két terület befejeződött és a rendvédelmi szolgálat átszervezésénél ki kell emelnem
azt, hogy a szolgálat nagyon gyorsan beállt, és a szolgálat beállásával a közbiztonságot
garantáló szervek fegyelmi helyzete lényegesen javult.

A katasztrófavédelemről kell egy-két gondolatot elmondani. Itt is szeretném
megköszönni a munkatársainknak azt a tevékenységet, amely tavaly júniustól kezdődően az
ország biztonságát szolgálta. Itt elsősorban az élet- és vagyonbiztonság mentéséről volt szó, és
kiemelném az ajkai vörösiszaphoz kötődő katasztrófahelyzet megoldását. Mindkét területen,
mind a Sajó-völgyben az árvíz területén, mind pedig most Kolontár és Devecser térségében
még nem fejeződött be az irányításunk alatt a munka, mert az újjáépítés folytatódik. Tavaly
októberig újraépítettük a Sajó-völgyet, jelen pillanatban a Sajó-völgy gátrendszerét készítjük,
hiszen olyan meteorológiai előrejelzések voltak, hogy zöldár várható, nem szerettük volna,
hogy ha az újonnan felépített házakat elmossa a víz. Reményeink szerint június 30-áig teljes
egészében a Sajó-völgy biztonságát záportározókkal, árvíztározókkal, mederkotrással és a
megfelelő védművek kiépítésével befejezzük.

Itt szeretném elmondani azt, hogy erre mintegy 7,2 milliárd forintot költünk, és a
tavalyi esztendőben csak a mentésnek és az újjáépítésnek a költségei meghaladták a 22
milliárd forintot. Tehát úgy gondolom, hogy ez egy nagyon jó és nagyon előnyös befektetés.

A devecseri és kolontári újjáépítést június 30-áig műszaki átadásig végezzük, itt több
száz ház épül, jelen pillanatban is meg lehet tekinteni, úgy gondolom, hogy az egész ország
büszke lesz erre az újjáépítésre.

A szakszolgálatról kell még szót váltani. A szakszolgálat technikai fejlesztését
befejeztük, jelen pillanatban a karbantartásáról kell megfelelő módon gondoskodnunk.

A Belügyminisztérium központi részeiről sem szeretnénk megfeledkezni. A rengeteg
jogszabály-változáshoz a háttérmunkát ők végezték el, és büszkén mondjuk, hogy nem volt
olyan jogszabályi változásunk, amelyet valamely oknál fogva vissza kellett vonni, tehát
megfelelő módon lettek ezek a jogszabályok előkészítve.

Köszönöm szépen, előzetesen ennyit szerettem volna mondani, és bármely kérdésükre
örömmel válaszolok.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Akkor most csinálunk egy leltárt, hogy ki kíván kérdést
feltenni. Schiffer András, Harangozó Tamás, Staudt Gábor, Gyüre Csaba, Ipkovich György és
Rubovszky György.

Schiffer András képviselő urat illeti először a szó.

Kérdések, válaszok

DR. SCHIFFER ANDRÁS (LMP): Köszönöm szépen. Három kérdésem lenne. Az
egyik, hogy a belügyi tárca rendelkezik-e publikus kimutatással, felméréssel arról, hogy a
három csapás törvény és egyáltalán az elmúlt egy év különböző szintű jogszabályi szigorításai
milyen befolyással voltak, elsősorban a kis értékű tulajdon elleni cselekmények esetében,
tehát milyen összefüggés van, számszerűsíthető összefüggés az elmúlt egy év szigorításai,
illetve a kis értékű tulajdon elleni cselekmények számának alakulása között?

A második inkább egy aggodalom, de kérdés is egyben belügyminiszter úrhoz.
Tekintettel az elmúlt hetek érdekvédelmi tüntetéseire és elégedetlenségeire, lát-e esetleg
kockázatot abban, hogy azok, akik elsősorban a rendőri állomány részéről, akik itt eléggé
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heves elégedetlenségüket fejezték ki, végre fogják-e hajtani akár az elmúlt időszaknak is a
Btk.-módosításaiból rájuk háruló feladatokat?

Harmadikként pedig azt kérdezném meg, hogy hogyan látja a belügyminiszter úr a
hatékonyságát a Terrorelhárítási Központnak. Gondolok itt arra, hogy önmagában a TEK
kialakítása igen jelentékeny költségvetési forrásokat emésztett fel, amit egyébként például
rendőri illetményfejlesztésre is lehetett volna fordítani. Szűk egy év távlatából hogyan látja
ennek a Terrorelhárítási Központ kialakításának a hatékonyságát?

Köszönöm.

ELNÖK: Miniszter úr, az előbbi gyakorlatot követnénk, ha jóváhagyja, hogy a
kérdések után adja meg a válaszokat. (Dr. Pintér Sándor: Rendben.) Akkor következik
Harangozó képviselő úr.

DR. HARANGOZÓ TAMÁS (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Bizottság!
Tisztelt Miniszter Úr! Elöljáróban annyit, hogy amely kérdéseket fölteszek, azok alapvetően
inkább a jogalkotáshoz, jogalkalmazáshoz kapcsolódnak, hiszen lesz alkalmunk a
Honvédelmi és rendészeti bizottság keretein belül majd a rendészeti szakmai kérdésekbe
belemenni.

Első kérdésem az, hogy a jogalkotással kapcsolatban a lex Borkait és a semmisségi
törvényt hogyan ítéli meg miniszter úr. Tett-e bármilyen erőfeszítést a kormányon belül, hogy
ezt a szégyenletes semmisségi törvényt – mármint a rendőrség állománya szempontjából
biztos, hogy szégyenletes semmisségi törvény, nem beszélve a bírák és ügyészek dolgáról –
megakadályozza? Hiszen itt, a bizottsági ülésen a kormány támogatta ezt a törvényt és a
parlamentben is. Maga a belügyminiszter úr és a miniszterelnök küldött ki aztán az elfogadása
után minden rendőrnek egy olyan levelet, amelyben gyakorlatilag mosták kezeiket ezzel a
törvénnyel kapcsolatban, hiszen tudják, hogy minden egyes rendőrnek a megalázásáról szól ez
a törvény.

A második kérdésem miniszter úrhoz, hogy mi a szakmai véleménye a Magyary-
programról. Ön szerint valóban elfogadható-e az, hogy a hivatásos állomány tagjait az
egyébként a közalkalmazottakkal, köztisztviselőkkel, kormánytisztviselőkkel együtt
szabályozott életpályamodellel fogja a kormány megkínálni? Egyszerű a kérdésem. Azok az
emberek, akik életük és testi épségük veszélyeztetésével vagy árán látják el szolgálati
feladataikat, és akik mind fizikai, mind lelki értelemben, minden országban, nemcsak nálunk,
néhány évtized alatt teljesen elhasználódnak, és nem olyan munkát végeznek, hogy délután fél
ötkor le lehet tenni az aktát és hazamenni – ezeknek az embereknek a miniszter úr megítélése
szerint valóban elfogadható-e szakmailag, hogy az összes többi közszolgával együtt lesz az
életpályájuk rendezve?

A harmadik, ez személyes kérdésem is, hogy miért nem tettek az elmúlt egy évben
semmilyen jogszabály-alkotási lépést legalább az önkéntes rendfenntartókkal kapcsolatban az
elharapózó események kapcsán. Hiszen egy évvel ezelőtt én miniszter úrnak küldtem írásban
egy kérdést, akkor jelent meg a Szebb Jövőért Polgárőr Egyesület, akkor lehetett látni, hogy a
polgárőrségről szóló törvény kiskapuit kihasználva, gyakorlatilag a Magyar Gárda
tevékenységét folytatják, és akkor miniszter úr azt írta nekem vissza, képviselőnek, hogy
nincs jogi megoldása a kormánynak. A Btk.-szigorítást most nem venném ide, de hogy a
polgárőrségről szóló törvényt az elmúlt egy évben bármikor módosítani lehetett volna, ha a
kormány komolyan gondolja ezt az ügyet, abban biztos vagyok. Kérdezem, hogy mi az oka a
késlekedésnek. Más dolguk volt, vagy nem tartották fontosnak?

Végül egy olyan kérdést szeretnék ismét itt föltenni, amelyet írásban föltettem, de
egyszer sem kaptam érdemi választ a belügyminiszter úrtól rá. A parlament tavaszi ülésszakán
az egyik képviselőtársunk nagy nyilvánosság előtt szabálysértésbe ütköző cselekményt hajtott
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végre. Ráadásul egy olyan szabálysértési tényállást merített ki, amely elzárással is sújtható.
Az önök által tavaly augusztusban módosított törvények szerint – és ezt kérdeztem miniszter
úrtól, a jogértelmezését kérném itt is – a szabálysértési őrizetnél „a rendőrség elzárással is
sújtható szabálysértés esetén az eljárás alá vont személyt gyorsított bírósági eljárás
lefolytatása céljából őrizetbe veheti. A tettenérésre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni
akkor is, ha a szabálysértés helyszínéről elmenekült elkövetőt a rendőrség az elkövetéstől
számított 48 órán belül elfogja.” Akkor is felhívtam a figyelmet rá, hogy ez föllazítja nemcsak
az országgyűlési képviselők, de az alkotmánybírák, bárki másnak a mentelmi jogát, hiszen a
mentelmi jog alól csak a tettenérés számít kivételnek. Magyarul, ha ezt az esetet nézzük, és
rendőrségi feljelentés is született, és belügyminiszter úr személyesen nézte végig ezt a nagy
nyilvánosság előtt elkövetett szabálysértést, a megítélésem szerint ha a házon belül nem
lehetett intézkedni, de utána a rendőrségnek minden jogalapja és milyen jogszabályi
felhatalmazása megvolt arra, hogy ebben az ügyben lépjen. Kérdezem, miért nem lépett a
rendőrség.

Az utolsó pedig, szeretném csak kérdezni, hogy a börtönfelújítások, börtönépítések
költségvetési forrásból…

DR. PINTÉR SÁNDOR belügyminiszter: Képviselő úr, szeretném pontosítani, hogy
konkrétan miről van szó, mert ez így nagyon általános volt – nem tudom, milyen
szabálysértésről volt szó.

DR. HARANGOZÓ TAMÁS (MSZP): A szabálysértési őrizet a 77. §…

DR. PINTÉR SÁNDOR belügyminiszter: A szabálysértési őrizettel tisztában vagyok,
hanem melyik esetről beszél?

DR. HARANGOZÓ TAMÁS (MSZP): Ja, Vona Gábor képviselőtársunk Gárda-
mellényes esetéről beszélek, amely miniszter úrral szemben állva, körülbelül tíz méterre volt
öntől annak idején. (Közbeszólások.)

A harmadik, utolsó kérdésem pedig, hogy a börtönfelújítások, börtönépítések állami
költségvetési forrásból vagy PPP-megoldásban fognak a jövőben történni.

Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Staudt Gábor képviselő úr következik.

DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik): Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök úr. Néhol
már érintették képviselőtársaim azokat a kérdéseket, amelyeket fel szeretnék tenni miniszter
úrnak, inkább szakmai szempontból. Olyan politikai frázisok, helytelen frázisok
puffogtatásába, mint Harangozó Tamás képviselőtársam, nem mennék bele, főleg azért, mert
az téves jogértelmezésből fakad.

Arra lennék kíváncsi, hogy bár érzékelhető valamiféle szemléletváltás a rendőrségen
belül, akikkel beszéltem, azért azt elismerték – tehát hogy igazságos legyek, ezzel kell
kezdenem –, hogy a statisztikai szemlélet részben háttérbe szorulni látszik, és ez egy öröm is
lehetne. Viszont ami itt elhangzott többször, alapvetően ki van véreztetve a rendőrség, mind
anyagilag, mind morálisan. Erre a már sokszor emlegetett életpályamodell lehetne a
megoldás. Én is nyomatékkal kérdezem, hogy van-e erre külön rendvédelmi életpálya-
elképzelése a kormánynak vagy miniszter úrnak. Ha igen, akkor azt mikor fogjuk látni?

A második kérdésem, hogy van-e arra valamiféle információ, hogy hány terroristát
fogtak el a Terrorelhárítási Központ munkatársai. Schiffer képviselőtársam már érdeklődött a
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Terrorelhárítási Központ munkájáról; ha valamiféle számadat rendelkezésre áll, vagy
miniszter úr tud erről nyilatkozni, akkor azt megköszönném.

Rendőri berkekben rebesgetik, és ennek a megerősítését vagy cáfolását szeretném
kérni, hogy a tavasszal felszerelt 1800 rendőrnek egy jelentős része, 20-30 százaléka
állítólagosan le is szerelt, tehát jelentős fluktuáció figyelhető meg. Ezzel kapcsolatban
szeretném, ha miniszter úr nyilatkozna.

Köszönöm.

ELNÖK: Ipkovich képviselő úr következik.

DR. IPKOVICH GYÖRGY (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Miniszter
Úr! A tűzoltók járandóságával kapcsolatban szeretném megkérdezni, hogy várható-e ennek
viszonylag rövid rendezése. Megmondom, hogy miért. Szombathely talán az egyedüli olyan
település – igaz, hogy először jogerős ítélet a tűzoltók igényének kielégítésére Szombathelyen
született –, ahol ki is fizettük a járandóságot. Ezt nem igazán szokta a sajtó elmondani.
Nálunk a tűzoltók az utolsó fillérig megkapták a bíróság által megítélt ügyeleti díjukat. Az is
igaz, hogy ezt az összeget mi a kormány által akkor rendelkezésre bocsátott központi
forrásából teljesítettük, amit ideiglenesen azért kaptunk meg, hogy az összes eljárás
lezárásával, illetve jogegységi döntés megszületésével véglegesítsék ezt a pénzeszközátadást.
Meglepődve hallom, hogy most viszont a tárca visszakérte ezt az összeget, amit annak idején
a tűzoltók jogos igényének, illetve bírósági ítélet által megállapított igényének kifizetésére
költöttünk. Ez azt jelzi, hogy a tárca abszolút elzárkózik a tűzoltóigények érvényesítésétől?
Mert ennek van egy ilyen üzenete is szerintem, úgyhogy erre is várom miniszter úr válaszát.

A másik. Tetszett említeni az északkeleti területeken a kistelepülések biztonságának
javítását és az ott megjelenő rendőri erőket. Ezek nagyrészt a nyugati, nyugat-dunántúli
részekről elcsoportosított erők voltak, és nálunk a legnagyobb meglepetésre megjelentek a
borsodi és nyírségi utazó bűnözők. Csak jelezni szeretném tisztelt miniszter úrnak, hogy úgy
intézkedjünk, hogy máshol kárt ne okozzunk, mert nálunk viszont meggyengült a
közbiztonság ezeken a nyugati területeken, pontosan az átcsoportosított rendőri erők miatt.

Kérem miniszter urat, hogy figyeljen oda, hogy ilyen helyzet ne álljon azért elő.
Köszönöm szépen.

ELNÖK: Gyüre Csaba alelnök úr!

DR. GYÜRE CSABA (Jobbik): Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Miniszter Úr!
Lenne néhány kérdésem. Az első, hogy látjuk azt, hogy a polgárőrökkel szemben
folyamatosak a megszorítások, új jogszabályok, rendőri zaklatások figyelhetők meg, őrizetbe-
vételek. Terveznek-e önök hasonló szigorú fellépést a bűnözőkkel szemben is, vagy pedig
kétféle módon fog történni ezentúl is a hozzáállás, tehát keményebben a rendkövetőkkel
szemben, és kesztyűs kézzel a bűnelkövetőkkel szemben?

A második kérdésem, hogy hogyan haladnak a tárgyalások a rendvédelmi
dolgozókkal, a szakszervezetekkel.

A harmadik kérdésem: a gyöngyöspatai, illetve hajdúhadházi eseményekkel
kapcsolatban kérdezném, ahol véleményem szerint a rendvédelmi dolgozók sorozatosan
túllépték a jogszabály adta lehetőségeiket, hogy ezeket utasításra tették-e vagy pedig
önszorgalomból tették? Tehát itt gondolok azokra a folyamatos zaklatásokra, amit a
polgárőrökkel szemben elkövettek, a folyamatos igazoltatásokra, a folyamatos motozásokra,
illetve az őrizetbe-vételekre, amelyek alapján az igazságszolgáltatás egyértelműen azt mondta,
hogy alkotmányos jogaikat gyakorolták az utcán, amikor kint voltak. Terveznek-e
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intézkedéseket ezeknek a rendőri túllépéseknek a kivizsgálására, illetve a rendőrök
felelősségre vonására?

A következő kérdésem az, hogy tervezi-e a minisztérium olyan bűnügyi nyilvántartás
létrehozását, illetve jelenlegi módosítását, ahol úgy, mint régen, a bűnelkövetőket a
származásuk szerint is nyilvántartják? Tehát erre vonatkozóan vannak-e tervek?

Tervezik-e azt, hogy az olyan településeken, mint Gyöngyöspata, ahol jelenleg az
egyelőre még kisebbséghez tartozók folyamatosan zaklatják – ezeknek egy része – a jelenleg
még többségi társadalomhoz tartozókat, de majd ezek az arányok valószínűleg felborulnak, ha
így folytatódik 20-30 év múlva, ahol folyamatosan hídpénzt szednek, ahol minden termény
eltűnik, ahol minden fémet ellopnak, ahol az idősek már nem mernek egyedül kimenni az
utcára? Tervezik-e a jogkövető állampolgárok védelmét is hatékonyabban, mint eddig, mert
ez eddig szerintem nem történt meg.

Ön két héten belüli rendteremtést ígért, amikor közel egy évvel ezelőtt meghallgattuk.
Ezzel szemben álláspontunk szerint a közbiztonság ebben az egy évben megromlott, és itt
elsősorban élet elleni, illetve erőszakos bűncselekményre gondolok. Ma már oda jutottunk,
hogy vidéken – elsősorban Kelet-Magyarországon, Északkelet-Magyarországon - szinte
kéthetente, hetente, havonta gyilkolnak meg idős embereket a saját otthonukban, és ez a fajta
bűncselekmény úgy látszik, hogy kezd elharapózni. Én elhiszem, hogy a bolti lopások száma
csökkent, és ennek tényleg örülök is, és ha ez eredményes volt, akkor ennek örülök, azonban
sokkal súlyosabb a társadalomra, amikor idős embereket, magatehetetlen embereket ölnek
meg. Van-e olyan tervük, amellyel ezeket a vidéki embereket, ezeket a magukra maradt
embereket tudják megvédeni? Azaz tapinthatóvá, érezhetőbbé válik-e a jövőben, tehát
lesznek-e olyan intézkedések, amelyekből érezhetővé válik a közbiztonság javulása, vagy
lesz-e egyáltalán javulás?

Az utolsó kérdésem pedig a rendőrség és a polgárőrség jövőbeni együttműködésére
vonatkozik, annak a fényében, amilyen jogszabályok jelen pillanatban megszülettek, illetve
várhatóan a jövő héten megszületnek.

Azt kérdezném ezzel kapcsolatban, hogy a Belügyminisztérium tervezi-e korlátozni
azt, hogy a rendőrség milyen polgárőrséggel köt majd megállapodást, vagy lesz-e erre
iránymutatás, vagy ezt a rendőrségek fogják szuverén jogkörükben eldönteni? Köszönöm
szépen.

ELNÖK: Rubovszky György képviselő úr!

DR. RUBOVSZKY GYÖRGY (KDNP): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Tisztelt
Miniszter Úr! Én két rövid kérdést szeretnék feltenni önnek.

Az egyik kérdés az egy évvel ezelőtti kormányalakítással kapcsolatos, amikor
bizonyos hatáskör-átrendezéseket fogadott el az Országgyűlés, a kormány előterjesztéseit,
például gondolok arra, hogy a büntetés-végrehajtás az igazságügyi tárcától a belügyi tárcához
került. De anélkül, hogy én ezeknek a kérdéseknek a kritikáját megfogalmaznám, a kérdésem
tulajdonképpen arra irányul, hogy azt látjuk, ismerjük és arról viszonylag sokat hallottunk,
hogy ezeknek a feladatoknak az átcsoportosításával kapcsolatosan milyen személyi
kérdésekben tett intézkedéseket a minisztérium, és itt milyen eredményeket ért el? Azt
szeretném tudni, és ez az egyik kérdésem, hogy ezekkel a feladatokkal kapcsolatos dologi
feltételek, különösen az ingatlanokkal kapcsolatos tulajdonjogi kérdések, hogy ezek is olyan
simán megtörténtek-e, folyamatban vannak-e, vagy egyáltalán ezek a kérdések hogy állnak?
Ez az egyik kérdés.

A másik inkább egy jövőre irányuló kérdés. Az Országgyűlés elfogadta április 18-án a
Magyar Köztársaság új alaptörvényét. Az alaptörvénnyel kapcsolatos alkotmánybírósági
módosítás, már korábbi alkotmánybírósági módosítás bizonyos változtatásokat eredményez az
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önkormányzati rendeletekkel kapcsolatos későbbi jogorvoslati eljárások terén. Ön elmondta a
meghallgatásának az elején, hogy a minisztérium milyen komoly munkát fejtett ki a
jogalkotás terén. Én ezekkel az önkormányzati rendeletekkel kapcsolatos hatálybalépési és
jogorvoslati eljárásokról szeretnék elképzeléseket hallani. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Még ketten jelentkeztek, Steiner képviselő úr és Turi-
Kovács képviselő úr. Most Steiner képviselő úr következik.

DR. STEINER PÁL (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Miniszter Úr! Az
első kérdésem az lenne, hogy miközben az ellenzék részéről támogattuk a Véderővel
szembeni fellépést, mert néhány képviselőtársam véleménye ellenére azt gondolom, amit
gondoltam, és amit el is mondtam, hogy senkinek nincs joga ilyet csinálni, aközben tekintettel
arra, hogy a parlament közösen módosította a büntető törvénykönyvet, és egy nagyobb szigor
várható ezeknél a cselekményeknél, az első kérdésem az lenne, hogy hogyan készült fel a
miniszter úr apparátusa ezeknek az ügyeknek a kezelésére, milyen típusú intézkedéseket
tettek, már ami egy nyilvános ülésen elmondható.

A második kérdés: engedje meg, hogy kihasználjam az alkalmat, én miniszter úrhoz
korábban benyújtottam egy interpellációt, amelyre Kontrát államtitkár úr válaszolt. Ennek az
interpellációnak az volt a lényege, hogy azon az ominózus demonstráción, ahol a Károlyi-
szobor fejére kipát raktak országgyűlési képviselőtársaim (Dr. Staudt Gábor: Ennek nincs
más témája?), arra milyen intézkedést tett a Belügyminisztérium. Kontrát képviselő úr akkor
azt mondta, ami őszintén szólva egy kicsit megmosolyogtató volt, hogy garázdaság jogcímen
ismeretlen tettes ellen elindult az eljárás. Az ismeretlen tettes azért volt egy picit
megmosolyogtató, mert az ország médianyilvánossága előtt zajlott, név szerint lehetett tudni,
hogy kik azok a képviselők, akik ezt elkövették, sőt büszkén vállalták a parlamentben. Ebből
következően nem olyan nehéz nyomozati munka lenne a tettesek személyét megállapítani.
Nem találkoztam még olyan indítvánnyal, vagy nem hallottam róla, ami efelé irányította
volna a cselekményeket.

Tehát tudom, hogy folyamatban lévő ügyben nem lehet kérdezni a tartalmát illetően,
de amennyit el lehet mondani ebben a kérdésben, azt nagy tisztelettel szeretném meghallgatni.

Végül van egy általánosabb kérdésem, miniszter úr. Az elmúlt időszak nagy vihart
kavart politikai korrupciós ügyei szerepelnek 1. számú tételként a médiában. Egy kicsit
kiegyensúlyozatlanul, mert kezd most már nagykoalíciós lenni és más képviselők is
megjelennek itt az elsőfokú ítélet kapcsán a magyar sajtóban. De emellett úgy érzem - és ezt
szeretném megkérdezni -, hogy a nagy médianyilvánosság szintjén a celebügyek mellett
kevesebbet lehet hallani a korrupció más világában végzett eredményességről.

Ezért kérdezem a miniszter úr tapasztalatait, hogy hogyan látja a helyzetet például a
bankszektor világában; hogyan látja az igazságszolgáltatás egyéb területein, a hatósági
munkában; és hogyan látja ezt a helyzetet a magánvilágban is, ahol természetesen, ha átverik
a tulajdonost egy szimulált szerződéssel, az ugyanolyan korrupció, mint bármilyen más
korrupció, csak nem az igazságszolgáltatás rendje elleni támadás. Tehát ebből következően
azt szeretném megkérdezni, hogy ilyen tapasztalatai vannak-e a miniszter úrnak, és mik
lennének azok az általános és itt elmondható intézkedések, amelyek ezen a területen hatnának.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Turi-Kovács Béla képviselő úr, parancsoljon!

DR. TURI-KOVÁCS BÉLA (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Miniszter
Úr! Két rövid kérdésem van.
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A korábbi meghallgatása során utalt arra, hogy az elzárásos büntetésre ítéltek esetében
fontosnak tartaná, hogy az elítéltek ne csak a zárka magányában üldögéljenek – és netalántán
testépítéssel foglalkozzanak, teszem én hozzá –, hanem munkát is végezzenek. A kérdésem
arra irányul, hogy sikerült-e esetleg más tárcák közreműködésével is előrelépést elérni ezen a
téren. Megítélésem szerint is ugyanis akkor lehet hatásos, különösen a kisebb
bűncselekmények elkövetőivel szemben a büntetés-végrehajtás, ha az nem egyszerűen téli
melegedőt, hanem netán munkavégzést is eredményezhet.

A másik kérdésem arra irányul, hogy azon a területen sikerült-e, vagy vannak-e olyan
tervek, amelyek esetleg ezt előmozdíthatják, valamilyen eredményt, illetve pozitív eredményt
– talán inkább így fogalmaznék – elérni, hogy a rendőrségnek és a rendőröknek a társadalmi
megbecsülése nőjön. Ez egy társadalmi közös érdek, és nem elsősorban és kizárólag csak
anyagi szempontokat jelent, hanem sokkal inkább azt is, hogy mit jelent az emberek számára
a rendőr, mit jelent az emberek számára a rendvédelem.

Megítélésem szerint – és ezt talán inkább véleményként hadd mondjam el – szükség
lenne arra, hogy az a fajta sajtó-közreműködés, amely egy-egy ügyet kísér, talán nagyobb
figyelmet szenteljen annak, hogy a rendőrség egy-egy területen milyen eredményeket ér el.
Ezek rendszerint elsikkadnak, és nagyon gyakran kizárólag csak a fogyatékosságok kerülnek
elő. Ez egyfajta PR-munka, kérdezem, ezen a területen tervez-e miniszter úr valamilyen
változást.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Miniszter urat illeti a szó; ezt követően, ha lesz még
észrevétel, arra képviselőtársamnak természetesen van még lehetőségük. Parancsoljon!

DR. PINTÉR SÁNDOR belügyminiszter: Köszönöm szépen. A kérdések sorrendjében
igyekszem válaszolni.

Schiffer képviselő úr kérdései, hogy publikusan a három csapás törvényéhez és a
szigorításokhoz milyen jellegű statisztikai kimutatások vannak. A három csapás törvényéhez
nagyon kevés még a tapasztalatunk. Jelen pillanatban jogerős bírói ítéletek halmaza itt még
nem áll fenn, tehát statisztikára, statisztikai következtetés levonására nincs lehetőségünk.

Ugyanakkor viszont a másik területen, a tulajdon elleni szabálysértések területén van
statisztikai adatunk már, és itt két részre bontanám a kérdést. Az első rész az, amikor
beléptettük a törvényt, és rögtön megindult a rendőrség ebbe az irányba, az nyilvánvalóan a
tulajdon elleni szabálysértések felfutását jelentette, és ez azért következett be, mert
lényegesen több rendőr volt szolgálatban, és a rendőrök intézkedtek, nem pedig a jegyzők
folytatták le az eljárást. Az első időszakos felfutást követően az eredeti számokhoz mérten
körülbelül a harmadik hónaptól kezdve először 10-12 százalékos, majd 20-25 százalékos
csökkenés volt tapasztalható. Ez a csökkenés a későbbiekben a januári időszakra még
magasabb lett a bázisidőszakhoz képest. És azt remélem, hogy ha a teljes évet tudjuk
összehasonlítani idén június és tavaly június között, akkor több mint 30 százalékos lesz az
ilyen jellegű cselekményeknél a különbség. Úgy lesz 30 százaléknál több a különbség, hogy
több a rendőr a területen, hamarabb felismerik az ilyen jellegű cselekményt, és a hamarabbi
felismerést követően egy biztos befejezése is bekövetkezik a cselekményeknek. Tehát
egyértelmű a számomra, hogy ez meghozta a kívánt hatást. S akkor még hozzáteszem azt,
hogy az iparosok, kereskedők véleménye szerint a bolti lopások száma mintegy 40
százalékkal csökkent.

Aggodalom van az érdekvédelmi kockázat tekintetében a rendőri elégedetlenség
kapcsán. Úgy gondolom, itt az elégedetlenség kétirányú. Az egyik az, hogy társadalmi
megbecsülést szeretnének a kollégák, ami mellett maximálisan ott vagyok, és támogatom. A
társadalmi megbecsülést a kollégáknak meg kell adni. A másik dolog, hogy olyan módszert is
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választottak, amely módszer számomra elfogadhatatlan, ezt a szakszervezeteknek is
elmondtam. Ezen, a heves elégedetlenségnek az ilyen jellegű kifejezésén változtatnunk kell.

Ugyanakkor természetes, hogy az életpályamodellel és a jelenlegi helyzettel
valamilyen módon orvosolni kell azokat a hiányokat, ami annak a következménye például,
hogy az elmúlt több mint négy esztendőben semmilyen fizetésemeléshez nem jutottak a
kollégák, nem volt illetményalap-emelés, nem volt más sem e tekintetben. Ami emeléshez
jutottak, az gyakorlatilag az volt, ami az adótörvények következtében a gyermekeket nevelők
tekintetében nem kis összegként megjelent ezen a területen. Rosszabbul senki nem járt, mert
akinek az adókulcs miatt kisebb lett volna a jövedelme, a vonatkozó döntések alapján a
különbséget természetesen mindenki megkapja. Tehát egyértelmű, hogy itt a későbbiekben
még feladatunk van, és ezt valamilyen módon javítani kell.

A TEK központtal kapcsolatban. Kérem, egy új szervezetet állítottunk fel, ez a
Terrorelhárítási Központ. A Terrorelhárítási Központ tevékenysége, amely kézzelfogható,
kimutatható és publikus, az azoknak a fegyveres bűnözőknek az elfogásában nyilvánul meg,
amelyek egyértelműen veszélyt jelentettek volna az átlagos bűnügyi tevékenységet kifejtő
kollégákra az elfogás esetén. Több mint harminc ilyen esetről tudunk számot adni. Azonkívül
nagyon jó és eredményes tevékenységet folytatott a központ a Papp István-ügyben, ahol az
egész koordinációt, a nemzetközi terrorelhárítókkal való kapcsolattartást lefolytatta.
Azonkívül remekül megszervezte a líbiai kitelepítését azoknak a magyar és Európai Unióhoz
tartozó diplomatáknak és kint tartózkodóknak, akik el kívántak onnan jönni. További
kapcsolatok, nemzetközi kapcsolatok kiépítése, belső elhárítási feladatok várnak rájuk. A
feladatokat a célkitűzésnek megfelelően jól végezték el.

Ennek az illetményfejlesztésre való fordítása kapcsán én úgy gondolom, kétféle
feladata van a rendőrségnek. Az egyik az, hogy a közrendet, közbiztonságot szolgálja, ehhez
kell technikai fejlesztés, szervezeti fejlesztés és egyebek. Ezeket nyilvánvalóan az
idevonatkozó pénzeszközökből kell megvalósítani, és más a humán erőforrásra fordítandó
pénz. A kettőt nem kell semmilyen szinten összekeverni.

Harangozó képviselő úr kérdéseire, a semmisségi törvény kapcsán: a rendőrségnek a
belügyminiszter és a miniszterelnök levelet írt, amelyben kifejti, hogy továbbra is elvárja és
kéri a rendőröktől az együttműködést. És nem a rendőrség valamennyi állományáról
beszélünk itt, ez egyértelmű volt. Ezt a levelet, úgy gondolom, önök is megkapták, kézbe
kapták; minden rendőr ugyanúgy megkapta.

Hogy a Magyary-program keretén belül a hivatásos állomány tagjai életpályamodellje
hogyan alakul, ez jelen pillanatban áll kidolgozás alatt, tehát erről még nem tudok részleteket
mondani. Az élet és a testi épség kockáztatásával történő feladatellátás a későbbiekben is
benne lesz a hivatásos állománynak mind az esküjében, mind az irányukban mutatott
elvárásban.

Tehát itt még várni kell, nem az elmúlt időszakról, hanem a jövőről beszélünk, ennek a
jövőnek a kialakításában nyilvánvalóan nemcsak a Belügyminisztériumnak, hanem jelentősen
szerepe lesz a gazdasági lehetőségeinknek és a képviselők tevékenységének, hogy az
átalakítás során mit fognak megszavazni.

Minden ország elhasználódását, nem tudom, hogy képviselő úr ezt megnézte-e, hogy
más országokban ez hogyan van vagy hogyan nincs, de hadd mondjam el például, hogy ha
megnézzük a Német Szövetségi Köztársaságot, ha a tűzoltókat vesszük figyelembe, 62 év a
nyugdíjba vonulási lehetőségük akkor, ha effektíve 22 év szolgálati viszony már van
mögöttük. Tehát 62 év. Ha ezt figyelembe vesszük, a magyar jogszabályok ezen nem
kívánnak túllépni a jelenlegi ismereteim alapján semmilyen szinten, majd meglátjuk, hogy a
későbbiekben ez hogyan fog alakulni.

A következő ilyen kérdés az önkéntes rendfenntartók kérdése, a Magyar Gárda, a
Szebb Jövőért Polgárőr Egyesület. A Magyar Gárda esetében betiltott egyesületről van szó, és
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minden esetben, aki ezekben az egyenruhákban valahol megjelent, esküt tett, a rendőrség
intézkedéseket foganatosított. Ha megnézzük a történéseket, a Nyugat-Balkán diszkó előtti
indokolatlan megjelenésnél mind a 15 fő elő lett állítva, ha megnézzük a Hősök terén
indokolatlan megjelenést, ők is elő lettek állítva. Tehát azt gondolom, hogy itt semmilyen
módon a törvénysértést a rendőrség nem tolerálta.

A Szebb Jövőért Polgárőr Egyesület jelen pillanatban egy bejegyzett polgárőr
egyesület. Itt a kérdés az, hogy ennek a bejegyzése a társadalmi elvárásoknak és a
törvényességnek megfelel-e. Nem a Belügyminisztérium tiszte ezt megnézni. Úgy tudom, a
Legfőbb Ügyészség ezt vizsgálja.

Egészen pontosan: a szabálysértés a Házban. Én erre azért írásos választ is adtam,
amely írásos válasz egészen pontosan kifejti, hogy a belügyminiszternek az Országház és az
Országgyűlési Irodaház utasításaira, a Házszabályra kell kitérni, meg kell nézni a Házszabályt
és meg kell nézni a Házon belüli rendet. Nem a Belügyminisztérium kérdése. Azt gondolom,
hogy a Házszabályon belüli és az üléstermen belüli rendet a képviselő uraknak közös
megegyezés alapján kell megoldani.

Tehát ezeknél a szabálysértési kérdéseknél: először itt, a Házon belül kell eldönteni a
kérdéseket, nem a rendőrséget felelősségre vonni ahhoz, hogy az ülésteremben mi történik.
Az utcán ilyen nem történt, az utcán ilyen jellegű történéseknél a rendőrség minden esetben
megtette a szükséges intézkedéseket.

A börtönfelújításokkal kapcsolatban: a börtönfelújítások tekintetében jelen pillanatban
nem kívánunk PPP-t igénybe venni. A börtönfelújítások jelentős részét magukkal a
fogvatartottakkal kívánjuk végrehajtani. Ilyen például jelen pillanatban a Gyorskocsi utcai
belső felújítás teljes egészében, ahol a megfelelő szakképzettséggel rendelkező, büntetésüket
töltő szakemberek végzik ezeket a munkálatokat. Itt szeretném azt is elmondani, hogy
nemcsak ezen a területen, hanem általánosságban a későbbiekben is egy kicsit előremutató az,
amit válaszolok, szeretném, ha a büntetés-végrehajtás területén a fogvatartottak a teljes belső

ellátást biztosítani tudnák. Ez lenne a célkitűzésünk, hogy ne az államnak kerüljön pénzbe az,
hogy fogva tartjuk őket, hanem saját maguk gondoskodjanak a fogva tartásukról.

Van rá lehetőség, elkezdtük ezt a munkát, és ha megnézzük, ez az egyenruhavarrás
már egy ilyen lehetőség, ami ezt biztosítja. A mezőgazdasági termelés felkutatását
megkezdtük, elkezdtük a szervezését, az élelmezést, ami eddig teljesen indokolatlanul külső
megrendelőktől függött a teljes ellátás, belső ellátássá szeretnénk átalakítani, van akkora
földterülete a büntetés-végrehajtásnak, hogy mind állattenyésztésben, mind
növénytermesztésben képes legyen saját magát teljes egészében ellátni.

Tehát ez a célkitűzés, PPP-t nem kívánunk igénybe venni, nem kívánjuk ezt a
módszert fejleszteni.

A következő, a jobbikos képviselő úr kérdésére: szemléletváltozás. Szemléletváltozás
és az életpálya-módosítás, ki van a rendőrség véreztetve, talán szó szerint ez hangzott el. Én
úgy gondolom, hogy valóban nem volt jó állapotban a rendőrség, kifejezetten rossz állapotban
volt a rendőrség, amikor átvettük az irányítást. Ezt bizonyítja a létszámhelyzete, ezt bizonyítja
a rendkívüli hiánya, és bizony, egyes fellazulás is tapasztalható volt, amikor már beléptünk.
Egyértelmű, hogy ez a kivéreztetés, amit ön használt, azért ez egy enyhe túlzás, de az biztos,
hogy a létszámhelyzetet helyrehozzuk. Az is biztos, hogy a közterületre történő vezénylés már
megtörtént, olyan mértékig vezényeltük a kollégákat közterületre, hogy a korábban elmondott
feladatokat minden esetben el tudták végezni.

A terrorelhárításban kit fogtak el. Elmondtam, hogy több mint 30 elfogásuk volt, és
egyértelmű, hogy a feladatukat ez idáig hibátlanul látták el. Egy esetben volt tűzharc a
terrorelhárítástól kiérkezettek, a helyi rendőrök és a bankrablók között. A tűzharc eredménye
közismert: nem sérültek meg a rendőrök. Sajnálatos módon a bűncselekmény elkövetői közül
viszont halálos áldozat is volt.
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Az 1800 rendőrnek 20-30 százaléka leszerelt, ez az információ téves információ, nem
szerelt le a 20-30 százalék. Aki nem bírta a kiképzés fáradalmait, olyan leszerelő volt, de ez
egy pár emberre vonatkozik, de a fizikai adottságok nélkülözhetetlenek a rendőri munkához.

Ipkovich képviselő úr kérdezett a tűzoltók járandóságával kapcsolatban. A tűzoltók
járandósága kérdésében már sajtótájékoztatót is tartottunk mintegy három héttel ezelőtt,
amelyben kimondtuk, hogy a tűzoltóknak a tűzoltó szakszervezetekkel történő számítási
módszernek megfelelően ki fogjuk fizetni a 2004-2006 között keletkezett járandóságát.

Szeretném még egyszer elmondani, hogy a 2004-2006 közötti járandóságról
beszélünk, tehát ha ezeket figyelembe vesszük, ha 2004-ben ezek nem keletkeznek, akkor
2010-ig a mintegy hat évre kiterjedően a kamatterhek nem sújtanának bennünket, amely
kamatterhek jelen pillanatban magasabbak, mint a kifizetendő összeg.

És ha már itt vagyunk a szombathelyi kérdésnél: kölcsönt kaptak a
Belügyminisztériumtól, amelyet egy szerződés is mutat, amely szerződés alapján a
kölcsönszerződés idén jár le. Az önkormányzatnak ezt ezen kölcsönszerződés alapján vissza
kellene fizetni most, a 2011. évben. Tehát azt gondolom, hogy ez nem tekinthető kifejezetten
jó példának. Sem az, hogy 2004-től nem történt meg a kifizetés, sem az, hogy a kamatterhek
mostanra többek, mint eredetileg a tőke volt, sem az, hogy arra hivatkozunk, hogy
Szombathely kifizette egy kölcsönből.

Ennek ellenére, miután Szombathely pillanatnyilag nem tudja visszafizetni ezt a
kölcsönt, meghosszabbítottuk, de mi meg fogjuk oldani a későbbiekben azt, hogy ezek a
kifizetések megtörténjenek.

 A kistelepülésekre történt átcsoportosítás. Itt van egy kis tévedés. Jelen pillanatban
átcsoportosítás Kelet-Magyarországra Nyugat-Magyarországról nem történt. A készenléti
rendőrségnek a szolgálatait vezényeltük Északkelet-Magyarországra egy úgynevezett gördülő

akcióval, amely gördülő akció során eleinte megmondtuk, hogy hol és mikor lesznek ott a
rendőrök, a későbbiekben, amikor már tudták, hogy a rendőri jelenlét biztos, nem mondjuk
meg, hogy melyik település az, amelyet nappal vagy éjjel ellenőrzés alá vonunk. Tehát
Nyugat-Magyarországról ilyen nem történt.

Ugyanakkor hozzá kell tegyem azt, hogy a schengeni határok belépése és a határőrség
felszabaduló létszáma következményeként nem történt meg az diszlokációváltás a
határőröknél, amely egyenlővé tette volna a százezer lakosra jutó rendőri létszámot. Ebből
következően, a schengeni határok miatt Nyugat-Magyarországon százezer lakosra lényegesen
több rendőr jut jelen pillanatban, mint a kelet-magyarországi területeken, ahol a schengeni
határok nem léptek be, és a határőrök továbbra is határőri feladatokat látnak el a rendőrség
keretén belül.

Tehát azt gondolom, nagyon kiváló jelen pillanatban Nyugat-Magyarországnak mind a
rendőri ellátottsága, mind a közbiztonsága, és nem szándékozunk a későbbiekben sem
elvezényelni onnan rendőröket, hanem Kelet-Magyarországon szeretnénk a rendőri létszámot
megemelni. Ennek két alapja van. Az egyik az a létszámnövekedés, amelynek a szétosztása
ezt jelenti, ez 4200 rendőr lesz jövőre; a másik alapja az, hogy nagyon bízunk abban, hogy
mihamarabb Románia is schengeni ország lesz, és a schengeni határterületen szolgálatot
teljesítő rendőrök is beljebb tudnak jönni a határon belülre, és a közrend, közbiztonság
fenntartásában részt tudnak venni.

Azt mondja: a polgárőrökkel szemben intézkedünk, a bűnözőkkel szemben nem. Hát,
én azt gondolom, hogy akik nem sértik meg a jogszabályokat, azokkal szemben mi nem
intézkedünk – legfeljebb ellenőrzés alá vonjuk őket. (Dr. Staudt Gábor nevetve: Ez jó!) A
polgárőrök, amikor megszegik a jogszabályt, de ez lehet polgárőr, lehet hivatásos állományú
vagy bármely más személy, aki a törvényt megszegi, megmondtam, lehet bármilyen pártnak a
tagja, bármilyen hivatásos állományban lévő, mindenkivel szemben a törvény erejénél fogva
fogunk eljárni.
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A rendvédelmi szakszervezetekkel folynak a tárgyalások. Ezek a tárgyalások
nyilvánvalóan nem azonos platformról indulnak. A szakszervezetek szeretnének még több
lehetőséghez hozzájutni; ezek a lehetőségek mind az anyagiakról, mind pedig a jogszabályi
lehetőségekről, nyugállományhoz való hamarabb hozzáféréstől kezdve minden másról
szólnak. Hét pontban foglalták össze a szakszervezetek az elvárásaikat, ezek között van olyan,
amelyikben teljesen egyetért a szakszervezetekkel a belügyi vezetés, ebből a hétből kettővel
egészen biztosan; kettőben vannak viták; és van olyan, amelyikről nem tudunk tárgyalni, mert
olyan mértékű az elvárás.

Gyöngyöspata kapcsán, a polgárőrök igazoltatása, őrizetbe vétele. Itt a bírósággal
kapcsolatban, hogy az igazságszolgáltatás mást mondott ki, jogértelmezési problémánk volt.
Ha egy népcsoportot valaki megfélemlít, mi úgy gondoljuk, hogy az a garázdaságnak a
törvényi tényállásába beletartozik. Ennek megfelelően intézkedtünk. De intézkedtünk azokkal
szemben is, akik garázdálkodva, felfegyverkezve, csoportosan megtámadták ezeket a
félelemkeltőket. Tehát mind a két fél részéről voltak a rendőrségnek őrizetbe vételei, mind a
két fél részéről. Aki a megítélésünk szerint a törvényt megsértette, azt őrizetbe vettük,
előállítottuk, bíróság elé állítottuk. Jelen pillanatban is három személy előzetes
letartóztatásban van, és nem a polgárőrök közül, hanem azok közül, akik megtámadták őket,
akiket mi védtünk. Kérem, egyértelmű a számomra: aki a törvényt megsérti, azzal szemben a
magyar rendőrség el fog járni.

Rendőri túlkapásról nem tudunk. Egyetlenegy olyan jellegű atrocitás sem történt,
amely felvetette volna ezt a kérdést. Hiszen mindenki – hozzáteszem, ez az állampolgári
fegyelemnek a növekedését is jelentette – mind a két oldalról alávetette magát a rendőri
intézkedésnek, ellenállás nélkül. Egyetlen olyan személy volt, akivel szemben a rendőrök nem
is intézkedtek, aki viszont megtámadta a rendőrséget; ellene hivatali személy elleni erőszak
miatt büntetőeljárást kezdeményeztünk. Az ügyészség ezt az eljárást folytatja.

A bűnügyi nyilvántartással kapcsolatban annak a felvetése, hogy hova tartoznak,
milyen származásúak az illetők, ez jelen pillanatban is van: magyar állampolgár vagy nem
magyar állampolgár. Ez tehát egyértelmű, ez létezik, minden magyar állampolgárt és külföldi
állampolgárt állampolgársága szerint nyilvántartunk.

Gyöngyöspata, hogy minden eltűnt. Kérem, jelen pillanatban biztos, hogy nem tűnik el
semmi, olyan rendőri erőkkel vagyunk jelen, hogy ott, még ha leejtik a gombostűt, azt is
megtaláljuk.

Az, hogy korábban itt történtek problémák, és történtek gazdálkodási tevékenységek a
Kecskekőnél, remélem, hogy ezt a helyzetet vissza tudjuk állítani. Van egy elképzelésünk,
amiről még nem egyeztettünk a helyi önkormányzat képviselőivel; pénteken nagy
valószínűséggel ez az egyeztetés meg fog történni, és ha ők is egyetértenek vele, akkor meg
fogjuk lépni. Ne sértődjenek meg, ha az önkormányzati képviselőkkel történő egyeztetés előtt
ezt nem kívánom elmondani. Azonban hozzá kell tegyem, hogy a különféle
víkendterületeknek, a házikerteknek, amelyek ilyen településen kívüli térben voltak, a
feladása nem csak abból eredt, hogy onnét terményt loptak; sok esetben ott is feladták ezeket
a termelési lehetőségeket, víkendterületeket, ahol ilyen jellegű probléma nem volt. Tehát volt
egy gondolkodásváltás ebben a tekintetben a társadalomban. Ez a zártkertben történő
termelés, ez a hétvégi termelés nagyon sok helyen megszűnt. Ez problémát is okozott. Ne a
Kecskekőre gondoljunk; gondoljunk Lyukóvölgyre, ahol ezeket a víkendterületeket utána
teljes egészében elfoglalták, nemkívánatos személyek foglalták el. Amikor megtörtént a
kormányváltás, és ismét áttekintettük a helyzetet, Lyukóvölgyben háromezerre tették azoknak
a létszámát, akik bejelentés nélkül, teljesen vad körülmények között ott éltek. Kérem, nyolc
hónapunkba telt, amíg Lyukóvölgyet teljes egészében kitakarítottuk! És most azt várom el az
önkormányzatoktól – és ezt ők tudják, mert szerződésünk van rá –, hogy most a május-júniusi
időszakra egyrészt derítsük föl ismét, milyenek ott a tulajdonviszonyok, másrészt tartsák
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karban a környezetet. Nem szeretném, hogy mi megtettük a kitisztítását, kitakarítását, és egy
olyan dzsumbuj alakulna ki, ami a későbbiekben nem lenne kezelhető.

Kérem, azért maradjunk a tényeknél! Tények, életveszély. Elfogadja azt, hogy
tulajdon elleni szabálysértésben, kisebb bűncselekményeknél eredményt értünk el. Nézzük
meg az életellenes cselekményeket! Az életellenes cselekmények is jelen pillanatban –
hangsúlyozom, jelen pillanatban, az első negyedévet összehasonlítva – kevesebbek a korábbi
éveknél. Mintegy harminccal kevesebb életet kioltó cselekmény történt az első negyedévben
hozzávetőlegesen, mint korábbi időszakban. De hozzá kell tegyek egy általános képet is: ez
pedig az, hogy az országban 1921 óta évente átlagosan háromszáz emberölés történik,
háromszáz emberölés, plusz-mínusz 15-20 százalék. Nagyon örülnék, ha ezt vissza tudnánk
szorítani kétszázra, de 1921 óta ez nem sikerült. Nem tudjuk megmagyarázni, nem ismerjük a
kriminológiai-kriminalisztikai okait ennek – de nem sikerült visszaszorítani. Tehát én azt
gondolom, hogy jelen pillanatban jobban állunk az átlagnál. Nagyon bízom benne, hogy ezt
sikerül megoldanunk. Az egyik legnehezebb feladatnak tartom, és azt remélem, hogy ha ezt
kétszázra vissza tudnánk fogni, akkor egy történelmi átszakítást érnénk el ebben a tekintetben.

Milyen polgárőrökkel fog együtt dolgozni a rendőrség? Nincs meghatározva jelen
pillanatban. A rendőrség megvizsgálja, hogy kivel kíván együtt dolgozni. Azt hiszem, hogy a
rendőri vezetők alkalmasak ennek az eldöntésére. Ha nem, akkor majd utána szólunk, addig
nem.

A hatáskör-átrendezés, az Igazságügyi Minisztériumtól a BM-hez került a büntetés-
végrehajtás. Azt gondolom, hogy ez egy jó döntés volt, hiszen bezárul a dolog. A
bűncselekmény megelőzése, az elkövetett bűncselekmény felderítése, feldolgozása,
vádjavaslat, az ügyészség megteszi a dolgát és nálunk fejeződik be a kör a végrehajtásban. Az
is egy jelentős lehetőséget biztosít, hogy ha többszörös visszaesőről van szó, a szabadulásakor
tudják a rendőrhatóságokat értesíteni, hogy szabadlábra került, hogy ha esetleg hasonló
jellegű bűncselekményeket követnek el ismét, mint a szabadlábra helyezés előtt, akkor
figyelemmel tudják kísérni az elkövető magatartását.

Tehát azt gondolom, hogy ez egy jó döntés volt, és az is egy jó döntés, hogy a
későbbiekben a rendőrségnek és a büntetés-végrehajtásnak az együttműködése a
háziőrizetesek tekintetében szintén egy előrelépést fog jelenteni. Nem fog lekötni annyi
rendőri erőt, itt technikai fejlesztésben is gondolkodunk. Szeretnénk, ha olyan lehetőséget
biztosítanánk a háziőrizeteseknek, hogy a központból ellenőrizhető legyen, hogy elhagyja-e a
lakhelyét vagy sem, és nem a rendőrnek kell az ajtaja előtt állni vagy posztolnia, ami
lényegesen drágább, mintha a büntetés-végrehajtási intézeten belül lenne.

Az ingatlanokkal kapcsolatos kérdések. Jelen pillanatban mi nem adtunk még el
ingatlant. Szeretnénk visszatérni egy-egy ingatlanunkba, hiszen a létszámfejlesztéshez minden
bizonnyal szükségünk lesz elhelyezési körletekre. Azokat, amelyeket korábban a Magyar
Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-nek átadtunk, kértünk vissza, és reményeink szerint kapunk is
vissza, ahol a jobb elhelyezési körülményeket tudjuk majd biztosítani.

Az önkormányzati területtel kapcsolatban felmerült a kérdés, hogy az alkotmány
milyen segítséget nyújt nekünk. Az önkormányzatok területén is van alkotmányos kérdés és
alkotmányos módosítás. Reményeim szerint ezek a kialakult változások segítenek. Nagy
kérdés majd, hogy a sarkalatos törvények keretén belül az önkormányzati döntések,
határozatok és rendeletek felülbírálására milyen gyorsan kerülhet sor a későbbiekben.

A következő kérdés Steiner képviselő úrtól érkezett. Támogatták a Véderővel
szembeni fellépést és az új jogszabályokat. Úgy gondolom, hogy ezt köszönöm, de nemcsak
én köszönöm, hanem köszöni az egész társadalom, hiszen rendnek kell lennie az országban és
sem Véderő, sem más ezt a rendet nem bonthatja meg. Egyértelmű számunkra, hogy az ország
nyugalmát elő kell segíteni ahhoz, hogy a fejlődésünk töretlenül meginduljon.
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A Károlyi-szobor fejére kipát tettek. Az az igazság, hogy sok ügyet ismerek fejből,
mint ahogy most is elmondtam, ennek az ügynek a fejből való ismeretét nem tudom most
prezentálni, meg kell néznem, hogy mi történt. Sok mindenre számítottam, erre a kérdésre
nem, megmondom őszintén.

A médianyilvánosság, hogy melyik terület az, amelyik médianyilvános, és melyik
nem. Ezt szeretném befolyásolni, de úgy gondolom, hogy a törvények nem adnak nekem erre
lehetőséget. Viszont itt is a teremben van a média, kérem, hogy ezeket a kérdéseket a média
irányába tegyük meg. Mi az általunk felderített bűncselekményekben válogatás nélkül, az
általunk tett lépéseket válogatás nélkül vagy közleményben, vagy pedig sajtótájékoztató
keretén belül közzétesszük.

Ha a korrupciós ügyeket nézzük, mindenféle korrupciós ügynek a vizsgálata jelenleg
folyik nálunk. Jól látható, hogy itt sem teszünk különbséget. Nem teszünk különbséget abban,
hogy ezeket önkormányzat tette, milyen jellegű önkormányzat, milyen összetétele volt ennek
az önkormányzatnak, nem teszünk különbséget azáltal, hogy kik hozták ezeket a döntéseket.
Meg kell nézni, hogy milyen önkormányzati vezetőket körözünk éppen pillanatnyilag, akik
például nem hajlandók bemenni börtönbe.

Meg kell nézni azt, hogy minden ilyen bejelentésnek a kivizsgálása megtörténik.
Hozzáteszem, hogy jelen pillanatban több mint száz olyan vizsgálat van folyamatban, amely
az államigazgatás keretén belül – az önkormányzati államigazgatást is beleszámítva –
korrupció gyanújával folyik. Minden ügyben együttműködünk az ügyészséggel, és azt
gondolom, hogy ki lesz vizsgálva.

Más területeket, amiket említett, banki szektorok, magánvilág, a magánvilágban a
korrupció elég nehezen fogalmazható meg, de a csalás igen. Tehát ezeken a területeken azt
gondolom, hogy minden ügyben, vagyis most már odáig eljutottunk, hogy néhány ügyet át is
adtunk vádemelési javaslattal. Remélem, hogy ebben az évben december 31-éig újabb 30-40
ügy kerül át vádemelési javaslattal az ügyészség területére.

Az utolsó kérdezőként: itt válaszoltam a sajtó közreműködésére. Közösen kérjük meg
a sajtót, közösen nézzük meg, hogy melyek azok az események, amelyek a sajtó és a
médiumok érdeklődésére is számot tartanak. Nincs olyan terület, ahol mi befejeztük az
eljárást, hogy ne lennénk készek átadni a teljes ismeretanyagunkat a sajtó részére.
Nyilvánvalóan a folyamatban lévő ügyekben nem kívánunk sajtótájékoztatást tartani a
későbbiekben sem.

Az elítéltek munkavégzése. Én ezt nagyon nagy eredménynek tartom, és ha eljutunk
odáig, hogy a büntetés-végrehajtást teljes egészében saját ellátásból el tudjuk látni, az egy
újabb lépés lesz ahhoz, hogy nagyobb rend lesz, nagyobb biztonság lesz a bv-n belül is. Nem
az új bűncselekményeket fogják tervezni, valóban, ahogy ön is mondta, hanem arról lesz szó,
hogy eltöltik a napjukat, és talán azt tervezik, hogy szabadulásukat követően milyen módon
illeszkednek be a társadalomba.

A rendőrség társadalmi megbecsüléséért közösen kell tennünk. Közösen kell tenniük a
rendőröknek, közösen kell tenni valamennyiünknek, akik a rendőrségnek a felszereltségében,
anyagi javaiban és a hétköznapi elismertségében tudunk tenni. Itt hozzáteszem: nyilvánvalóan
a jövedelmi viszonyaik javításában is.

Köszönöm szépen. Azt gondolom, hogy minden kérdésre választ adtam, és ha valaki
úgy érzi, hogy nem, szívesen kiegészítem.

Vélemények, reflexiók

ELNÖK: Köszönjük szépen, miniszter úr. Akkor a korábbi gyakorlatot követve, most
már nem kérdések, hanem észrevételek hangzanak el. Bárándy Gergely, Schiffer András,
Gyüre Csaba, Harangozó képviselő úr jelentkezett. Az a kérésem, hogy ezeknél az
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észrevételeknél kérem, hogy takarékosan bánjunk az idővel, mert vannak még feladataink, és
még egy albizottsági ülés is van. Parancsoljon!

DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP): Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt
Bizottság! Tisztelt Miniszter Úr! Észrevétel lesz, de nem bánom, ha reagál is rá miniszter úr,
sőt nagyon örülnék neki.

Az a helyzet, hogy én úgy értettem, sajnos, hogy miniszter úr indirekt módon
gyakorlatilag azt mondta, hogy érdemes az Országgyűlésben bűncselekményt elkövetni, mert
annak nincs vagy nem lesz következménye. Hiszen ön kifejtette a válaszában Harangozó
képviselőtársam egyik kérdésére, hogy eljártak több esetben, amikor a Magyar Gárda
egyenruháját viselte valaki, és gyakorlatilag azért nem jártak el Vona Gábor frakcióvezetővel
kapcsolatban, mert az ön megítélése szerint a rendőrség nem felelős azért, ami az
Országgyűlésben történik. Ha jól értettem miniszter úr válaszát. Akkor ebből önmagában
következik mondjuk egy olyan válasz, hogy ha valakit leszúrnak az Országgyűlés folyosóján
és megölnek, akkor az megússza a dolgot, mert a rendőrség nem felelős azért, ami ott történik,
tehát nem fog eljárást indítani ellene.

Miniszter úr, tehát nem a jogsértést vagy a bűncselekmény elkövetésének a tényét
vitatta Vona Gábor esetében, hanem az eljárási jogosultságot.

Volt egy olyan törvényjavaslat, amire Harangozó képviselőtársam is utalt,
messzemenőkig nem értettünk vele egyet, hiszen többek között azt vetettük fel, hogy igenis, a
mentelmi jogot például erősen sérti, és emiatt vélhetően egyébként ez a rendelkezés
alkotmányellenes is, de jelen pillanatban hatályban van. Ha 48 órán belüli az elkövetés, akkor
tettenérésnek minősül. Márpedig ha tetten érnek egy országgyűlési képviselőt, akkor erre az
esetre a mentelmi joga nem terjed ki.

Nem azt vitatjuk tehát, és nem azt vitatta képviselőtársam sem, azt gondolom, én
biztos nem azt vitatom, hogy önöknek az Országgyűlés épületében el kellett-e járni. De Vona
Gábor frakcióvezető úr 48 órán belül elhagyta az Országgyűlés épületét, és azt gondolom, az
önök által meghozott jogszabály rendelkezései szerint bizony eljárást kellett volna indítani,
hiszen ebben az esetben a frakcióvezető úr mentelmi joga nem állt fenn. Tehát ha ez a szabály
él, ön nem vitatja a jogsértés tényét – azt gondolom, nem is nagyon lehet –, akkor vajon miért
nem intézkedett a rendőrség? Ötig számoltam körülbelül, ahányszor miniszter úr elmondta
azt, hogy aki a törvényt megsérti, azzal szemben el fognak járni, bárki is legyen az, bármelyik
párthoz tartozzon is. Hát, frakcióvezető úr a törvényt megsértette, él egy olyan szabály, mely
szerint 48 órán belül tettenérésnek minősül; olyan szabály is létezik a magyar jogrendszerben,
hogy a rendőrség hivatalból köteles az eljárást megindítani abban az esetben, ha észleli a
bűncselekmény elkövetését – ez mégsem történt meg.

Azt gondolom, ha azt a logikát követjük, amit miniszter úr mond, akkor gyakorlatilag
el tudunk oda jutni, hogy az Országgyűlés épületében érdemes bűnözni, mert azzal
kapcsolatban a felelősségre vonás el fog maradni. Én őszintén remélem, hogy rosszul értem
ezt és rosszul követem, de akkor még egyszer – bár elnök úr fölhívta a figyelmet, hogy ne
kérdezzünk, de az észrevételhez mégiscsak tartozik a kérdés megismétlése –, hogy ha ön
szerint is történt bűncselekmény, van a 48 órás szabály, hivatalból észlelték azt, hogy
megtörtént a bűncselekmény, akkor miért nem indult eljárás?

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Schiffer András képviselő úr!

DR. SCHIFFER ANDRÁS (LMP): Köszönöm. Tisztelt Miniszter Úr! Két
megjegyzésem, kérésem lenne. Az egyik, hogy a közösen elfogadott, legutóbbi Házszabálytól
eltéréssel elfogadott Btk.-módosítás mellett az LMP is beterjesztett egy Btk.-módosítást
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ugyanebben az irányban, amely némiképpen túl is mutat a konkrét gyöngyöspatai
eseményeken, és általában kínálna megoldást a csoportos erőszak-bűncselekmények
megelőzésére. Én igazából csak azt kérném, hogy tekintsék át, és ha van rá mód, támogassák,
mert ez a, hogy úgy mondjam, politikai áthallású erőszakos cselekményeken túlmenően adna
lehetőséget a rendőrség kezébe, hogy általában a csoportos erőszakot már akkor, amikor
információ van ennek előkészületéről, meg tudják akadályozni.

A másik megjegyzésem összefügg az egyik kérdésemmel, mert úgy érzem, nem
igazán kaptam választ. Bennem továbbra is aggodalom van, hogy elég szerencsétlenül
egybeestek események; gondolok itt az érdekvédelmi tiltakozásokra és a gyöngyöspatai
eseményekre. S van egy olyan aggodalom, látva itt a tiltakozások felhangját, hogy adott
esetben nem biztos, hogy kellő mértékben lehet számítani a rendvédelmi szervekre, azokra,
akik tiltakoznak, abban, hogy az elfogadott büntetőjogi szabályokat a kellő
következetességgel végre fogják hajtani. Tehát azt az aggodalmamat szeretném kifejezni,
hogy akkor, amikor számos vidékén az országnak van egy közbiztonsági válsághelyzet, és ez
egybeesik egy szociális elégedetlenséggel a rendvédelmi szervezeteken belül, akkor ez
nagyon könnyen eredményezhet egy olyan helyzetet, hogy nem tudja a kormányzat
ellenőrzése alatt tartani a folyamatokat.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Gyüre Csaba alelnök úr!

DR. GYÜRE CSABA (Jobbik): Köszönöm szépen. Tisztelt Miniszter Úr! Hát, néha
úgy éreztem, amikor a kérdésekre válaszolt, mintha nem is egy országban élnénk, és teljesen
másként látjuk a helyzetet. Lehet, hogy ez csak abból adódik, hogy én elsősorban olyan
területeken jártam az elmúlt hónapokban, ahol bizony ezek az elkövetett bűncselekmények
nagyon megszaporodtak, és a lakosság éppen azt érezte, kézzelfoghatóan és a saját bőrén
tapasztalhatóan, hogy bizony nagyon sokfajta bűncselekmény nagyon elszaporodott
Magyarországon. És amikor a legszegényebb embereknek az utolsó kis vagyonkáját, élelmét
is ellopják, és folyamatosan nincs meg az a közbiztonság náluk, s arról panaszkodnak nekem
idős nénik, hogy most már rettegnek éjszakánként, hogy mikor törnek rájuk, mikor viszik el
tőlük is az utolsó javakat, és életben hagyják-e őket egyáltalán a bűnelkövetők, bizony akkor
az embernek kicsit összeszorul a szíve. Én tehát úgy gondolom, kézzelfoghatóan nem
érezhető a közbiztonság javulása, sőt, az emberek éppen azt érzik, hogy romlott.

Nagyon fontosnak tartom a rendőrség megítélését a lakosság körében, és sajnos azt
látjuk, hogy az elmúlt nyolc év szocialista kormányzása ideje alatt, amikor is már eltelt
tízegynéhány év a rendszerváltásnak mondott, az elhazudott rendszerváltás óta, és amikor a
rendőrség megpróbált magáról kialakítani egy olyan képet, hogy pozitív képe legyen a
lakosságnak a rendőrökről, a rendőrségről, az egyszerű rendőrről, ez abban a nyolc évben
teljesen megváltozott, és gyakorlatilag a lakosság, a polgári, civil lakosság jó részében a
rendőrség ellenségképként jelent meg, ami szerintem egy normális jogállami demokráciában
elfogadhatatlan. Én azt vártam a Fidesz-KDNP-kormányzás első évétől, hogy elsősorban ezt
az ellenségképet megpróbálja megfordítani, és a polgári lakosság, a civil lakosság szemében a
rendőr egy közfeladatot ellátó, köztiszteletre méltó személy lesz, aki a jogszabályoknak, a
törvényeknek van alárendelve, amelyet mindenkivel szemben egyformán tart be. Azt láttuk,
hogy a Szocialista Párt kormányzása idején ezt felrúgták, egyértelműen felrúgták, és sajnos
politikai célokra használták föl a rendőrséget.

Én azt látom, hogy ebben sincs előrelépés, és ezzel kapcsolatban éppen a miniszter úr
szavait szeretném cáfolni, amikor is azt mondta, hogy nem volt szükség akár a gyöngyöspatai,
akár a hajdúhadházi eseményekkel kapcsolatban semmilyen rendőri intézkedésnek a
megvizsgálására. Hiszen én magam is voltam Hajdúhadházon olyan események tanúja,
amikor a rendőrök úgy intézkedtek és úgy vettek őrizetbe polgári személyeket, hogy azok
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semmilyen cselekményt, sem büntető törvénykönyvbe ütköző, sem szabálysértési törvény
hatálya alá tartozó cselekményt nem hajtottak végre, mégis őrizetbe vették őket, mégis
fogdában kellett tölteniük az éjszakát, és bizony másnap a bíróság megállapította, hogy csak
és kizárólag alkotmányos alapjogaikat gyakorolták, és ezért vette őrizetbe őket a rendőrség.
Én magam is jelen voltam ennél az eseménynél; még olyan embert is vittek el egyébként, aki
nem volt ott – mert az ominózus aláírásgyűjtésről van itt szó, amikor aláírást gyűjtöttek –, a
mellettem lévő autóból kiszálló, később odaérkező fiatalembert is őrizetbe vették, aki
egyébként sem aláírást nem gyűjtött, sem semmit nem tett az utcán. Azt gondolom, akkor,
amikor a rendőrök túllépik a jogszabályi kereteiket, és teljesen nyilvánvalóan semmilyen
törvénybe ütköző tevékenységet nem végző embereket visznek el az utcáról, motozzák őket
folyamatosan, ezzel túllépnek a rendőrség hatáskörén, és igenis ezeket az eseményeket ki kell
vizsgálni, és a megfelelő fegyelmi vagy büntetőjogi eszközökkel velük szemben is fel kell
lépni. Én tehát azt látom, hogy bizony itt nagy változás nincs.

Elfogadhatatlannak tartom azt, hogy a rendőrök sokkal keményebb eszközökkel
lépnek fel a polgárőrökkel szemben, mint a bűnelkövetőkkel szemben. Ezt maguk a rendőrök
ismerték el az igazoltatások, a motozások, a zaklatások során, személyesen ők, és azt
mondták, hogy szégyellik emiatt magukat, hogy sajnos parancsra nekik sokkal keményebb
eszközökkel kell fellépni ezekben az esetekben, amikor semmilyen bűnelkövetésnek még a
gyanúja sem merül fel, sem szabálysértésnek.

S még egy dolog, amit én negatívumként értékelek az elmúlt egy év belügyi
kormányzásával vagy irányításával kapcsolatosan, ez az, hogy egy év alatt önöknek sikerült
szembefordítani teljes mértékben a rendvédelmi dolgozókat a kormányzattal, a
Belügyminisztériummal. Ezt mutatják azok a demonstrációk, tüntetések, amelyek
folyamatosan zajlanak az elmúlt hetekben, például itt, a Parlament épülete előtt is.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Harangozó Tamás!

DR. HARANGOZÓ TAMÁS (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Miniszter
Úr! Nagyon rövid próbálok – ezek után meg pláne – lenni. Először is köszönöm azokat az
érdemi és részletes szakmai válaszokat, amelyeket kaptunk, és mindjárt szóvá teszek
néhányat, amire viszont nem kaptunk.

Először is szeretném mondani miniszter úrnak, hogy nagyon jól hangzik, hogy a
rendőrség kivéreztetése csak és kizárólag az előző ciklusban alakult ki és azon múlott.
Nyilvánvalóan az önök pártja, az önök kormányát támogató pártok ezzel a szlogennel, hogy
két hét alatt rendet tesznek és megerősítik a közbiztonságot, nyerték meg többek között ilyen
nagy arányban a választásokat.

Miniszter Úr! Önök 23 milliárd forint pluszpénzről beszéltek a költségvetés
tárgyalásakor, majd 35 milliárdot vettek el nem egészen két hónappal később ettől a területtől,
illetve nem ön, hanem öntől vették el, de azért ezt szögezzük le, hogy ez azt jelenti, hogy még
a tavalyinál is cudarabb helyzet van költségvetési szempontból jóval a tárcánál; főleg úgy,
hogy csináltak még egy ilyen szuper Terrorelhárítási Központot is, amibe számolatlanul öntik
a dologi és a személyi juttatásokat is, miniszter úr, mert a mai napig 450 százalékos pótlékot
kapnak az ott ülő emberek, nem tudjuk pontosan, hogy mire is.

Navracsics miniszter úr elmondta itt az előző meghallgatáson, tehát ő itt konkrétan
bejelentette, hogy itt június elején az egységes közszolgálati életpályamodellt be fogják
mutatni. Azt kérdeztem miniszter úrtól, hogy mi az ön személyes véleménye, szakmai
személyes véleménye arról, hogy a rendvédelmi szerveket, a hivatásos szervek állományát
egy egységes közszolgálati életpályába be lehet-e tuszakolni ön szerint. A példákat csak azért
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mondtam, hogy nyilvánvalóan meg lehet különböztetni ezt az életpályát az elvárt teljesítmény
és az elvárt dolgok miatt a többitől.

A harmadik pedig, amire nem kaptam választ, továbbra sem semmilyen választ, hogy
az elmúlt egy évben ezekkel az, akár a polgárőrökhöz is kötődő tevékenységekkel szemben
miért nem csinált semmit a kormány, legalább még jogalkotási kezdeményezésnek a látszatát
sem tették meg, de ebben nem megyek tovább. Ez volt a kérdésem: az elmúlt egy évben miért
nem tettek semmit?

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Hátra van még Staudt Gábor.

DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik): Köszönöm szépen. Nekem két rövid megjegyzésem
van. Szépen hangzik, hogy betartják a jogszabályokat, de ennek ellenére nekünk úgy tűnik,
hogy ha nem kívánják ezeket valójában mégsem betartani, vagy túl kívánnak rajta
terjeszkedni, akkor a jogértelmezési problémák mögé bújnak. Azt vártuk volna el, hogy
először megváltoztassák a jogszabályokat, még ha azzal nyilván számos esetben nem is értünk
egyet, de a jogszabályok mindenkire vonatkoznak, és utána járjanak el az új jogszabályok
alapján, nem a már meglévő jogszabályokkal kapcsolatban vessék fel a jogértelmezési
problémákat, és ezeket el is ismerjék azáltal, illetve hogy az Országgyűlésnek törvényt kell
módosítani, az azt jelenti, hogy korábban ezekre az eljárásokra nem lett volna lehetőség.
Tehát itt a sorrend néha felcserélődött.

Hallottuk itt, hogy harminc embert fogott el a Terrorelhárítási Központ. Véleményem
szerint nem kaptam választ a kérdésemre, hogy ebből hány terrorista volt, hiszen mondjuk,
egy bankrabló nyilván egy veszélyes bűnöző, de hát eddig is voltak bankrablások, és a
rendőrségnek eddig is fel kellett lépnie ezzel szemben. Úgyhogy itt még mindig a
Terrorelhárítási Központnak a konkrét célját nem látjuk, vagy akkor elég alacsony hatásfokkal
működik, ha harminc ember itt az egész mérlege.

Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Kíván miniszter úr még reagálni ezekre? Mert megadom
a szót, ha gondolja. (Dr. Pintér Sándor: Nagyon röviden.) Igen.

DR. PINTÉR SÁNDOR belügyminiszter: Azt szeretném legelőször is, ha az
Országházban, az ülésteremben kialakult problémákat nem a rendőrségnek kellene megoldani.
Nem lenne szerencsés, semmilyen szín alatt egy demokráciában, hogyha az ülésterem
gondjait-problémáit rendőri eszközökkel kezelnénk – ez más rendszerekhez tartozik, ez nem a
demokratikus magatartás. Azt gondolom, a képviselő uraknak ezt a Házszabály keretén belül
saját maguknak kellene rendezni, és nem kell ehhez rendőrség. Ha rendőrség kell, akkor a
Ház elnöke megfelelő módon járjon el, és tegyen feljelentést. Úgyhogy mi nem szeretnénk
beavatkozni; mert holnap ezért avatkozunk be, holnapután amazért avatkozunk be, holnapután
esetleg jogértelmezési vitáink lesznek egyes cselekmények elkövetésénél, és esetleg
olyasvalakit viszünk el, akit később a bíróság felment. Nem ide való ez a kérdés, és azt
gondolom, nem így kell és nem a rendőrséggel megoldani.

Schiffer képviselő úrnak az LMP által kiterjesztett törvénymódosítását át fogjuk
vizsgálni, meg fogjuk rá adni a szakmai választ. Ez nem kérdés.

A második kérdésével kapcsolatban nagyon határozottan szeretném mondani: én száz
százalékig bízom a magyar rendőrségben. Száz százalékig bízom, és a magyar rendőrség, attól
még, mert pillanatnyi jogainak, vélt jogainak a támadása miatt egy demonstrációt szervezett,
az esküjéhez híven fog fellépni minden egyes esetben. Tehát biztos vagyok benne, hogy nincs
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olyan válság a magyar rendőrség sem irányításában, sem végrehajtó szervezeteiben, hogy
ilyen kérdés felmerülhessen. Tehát lehet bízni a magyar rendőrségben, teljes egészében.

Felmerült a kérdések között, hogy hogyan reagáltunk a különféle tevékenységére akár
a polgárőrségnek nevezett egyesületeknek, akár másoknak. Én egy dolognak örülök itt az
elhangzottak során: két oldalról kétféle vélemény volt. Az egyik vélemény az, hogy túl
keményen, a másik vélemény az, hogy túl enyhén. Tehát miután ez a két vélemény
elhangzott, én azt gondolom, hogy mi nagyon pontosan a középúton reagáltunk, és amikor
szükséges volt, akkor a rendőrség fellépett, határozottan fellépett, nem törvénytelenül és nem
brutálisan; a másik oldalon, amikor nem volt rá szükség, akkor nem tette. Miszerintünk
megoldható lett volna ez a probléma a jelenlegi jogi keretek között is, ezért nem kértük a
jogszabály-módosítást, hiszen meggyőződésünk, hogy aki másokban riadalmat, félelmet kelt,
az a garázdaság tényállását meríti ki – másként döntött a bíróság. Mi fejet hajtunk a bíróság
döntése előtt, fejet hajtunk; épp ezért kértünk jogszabály-módosítást. Addig, amíg hittünk
abban, hogy a jelenlegi jogszabályi környezetben ez kezelhető, addig nem tettünk ennek
érdekében semmit.

A rendőrség megítélésére, kérem szépen, egyértelmű, hogy közösen kell tennünk.
Közösen kell tennünk technikai területen, közösen kell tennünk gazdasági területen.

Hogy a rendőr köztiszteletben álló személy legyen, ez egyik pillanatról a másikra nem
megy. Az előítéleteket le kell mosni a mostani testületről, és remélem, hogy két-három éven
belül ez automatikusan meg fog jelenni.

A rendvédelmi dolgozókat negatívan érintő események; azt gondolom, az ország olyan
helyzetben van, hogy ha jól nézzük, sajnos majdnem mindenkit sok esetben negatív élmények
is érnek. Remélem, hogy a következő évben ezek nem fognak bekövetkezni.

Harangozó úrnak, hogy 23 milliárd forintot kaptunk, 35-öt vettek el. Kérem, nem csak
tőlünk; ugye, az országnak 250 milliárd forintját zárolták, elvételre még nem került sor.
Megpróbáljuk ezt a keretet figyelembe véve megoldani a feladatainkat. Itt elsősorban
beruházásokról kívánunk lemondani. Az emberek juttatásáról és a túlórák lehetőségéről nem.

A polgárőrökkel miért nem csináltunk semmit – úgy gondolom, én válaszoltam mind a
két esetben. Tettünk, léptünk, amikor a törvényeket átlépték a megítélésünk szerint, és tettünk,
léptünk a törvények irányában, miután a bíróság úgy ítélte meg, hogy másképp kell a törvényt
értelmezni.

Staudt Gábor úr szerint túlléptük a jogszabályokat; hangsúlyozom még egyszer, hogy
nem.

TEK, rendőri fellépés. Kérem, viszont fölteszem én is a kérdést: hány
terrorcselekmény történt az országban? (Közbeszólások.) Akkor eredményesen dolgozott.
(Derültség.)

Köszönöm szépen. Körülbelül ennyit kívántam hozzátenni.

ELNÖK: Köszönöm szépen, miniszter úr.
Kérem, hogy senki ne szivárogjon el, mert még vannak dolgaink; a miniszter úrtól

elbúcsúzunk. (Dr. Pintér Sándor: Köszönöm szépen. – Távozik az ülésről.)
Kérem, foglaljon helyet mindenki. A bizottságnak a napirend szerint még vannak

feladatai, mielőtt az albizottság is hozzákezdene a munkához.

Az egyenruhás bűnözés folyamatát, hátterét és a gyöngyöspatai eseményeket feltáró,
valamint az egyenruhás bűnözés felszámolását elősegítő eseti bizottság felállításáról
szóló országgyűlési határozati javaslat (H/3075. szám); általános vita

Villámgyorsan döntenünk kell az eseti bizottsággal kapcsolatos általános vitára
alkalmasságról az egyenruhás bűnözéssel kapcsolatban, a H/3075. szám alatt előterjesztett,
Kocsis Máté és Németh Szilárd által jegyzett ügyben. Ezt már egyébként megtárgyalta a
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szakbizottság, a Honvédelmi és rendészeti bizottság, és tárgysorozatba vette. Nekünk egyetlen
feladatunk van, hogy az általános vitára alkalmasságról döntsünk.

Jelen van az államtitkár úr. Kíván-e hozzáfűzni valamit? Parancsoljon!

DR. EISELT GYÖRGY államtitkár (Belügyminisztérium): A kormány támogatja és
általános vitára alkalmasnak találta.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Ismertetem a további helyettesítéseket: Horváth Zsolt
helyettesíti Mátrai Mártát, Salamon László Cser-Palkovics Andrást, Rubovszky György Zsiga
Marcellt, Vitányi István Bohács Zsoltot, Gruber Attila Budai Gyulát, Balsai István Szakács
Imrét, Turi-Kovács Béla Varga Istvánt, Bárándy Gergely pedig Harangozó Tamást.

Szót kért Bárándy képviselő úr. Parancsoljon!

Hozzászólások

DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP): Köszönöm szépen. Tisztelt Bizottság! Tisztelt
Államtitkár Úr! Azt gondolom, alapvetően nincs kifogásolható eleme annak, hogyha valaki
bizottsági ülés keretében kívánja vizsgálni azokat az eseményeket, amelyek az
előterjesztésben szerepelnek. Azonban látni kell azt, hogy ez a bizottság nem egy eseti
bizottság, hanem gyakorlatilag egy vizsgálóbizottság. Az összes funkció, amit ott leírtak, a
feladatköre, az nem egy eseti bizottságnak, hanem egy vizsgálóbizottságnak a feladatköre és
hatásköre. Éppen azért én azt gondolom, indokolt lenne, hogy az előterjesztők meggondolják
azt, hogy visszavonják-e az eredeti előterjesztést, és vizsgálóbizottság létrehozására tesznek
indítványt.

Értem én, hogy mi motiválja őket, hiszen a vizsgálóbizottság a hagyományok szerint
paritásos alapon szokott működni, azaz az ellenzéki és a kormánypárti képviselők együtt
képviseltetik magukat benne. Itt pedig az előterjesztés arról szól, hogy kormánypárti
többséggel működne a felállítandó bizottság. Mi ezzel biztos, hogy nem fogunk tudni
egyetérteni.

Ugyancsak hiányzik, azt gondolom – és most már a tartalmi vonatkozásokra térek rá –,
hiányoznak olyan feladatkörök, amelyek például a társadalompolitikai vonatkozásait
vizsgálnák meg az ott történt eseményeknek. Azt gondolom, nagyon is téves megközelítés az,
általában, amikor valaki a közbiztonság kérdését – és erről már esett szó nem olyan régen
ebben a bizottságban meg a plenáris ülésen is – azonosítja a rendészeti kérdésekkel. A
közbiztonság ennél jóval több. Itt, ami több, az is jóval több, és jóval mélyebb gyökerei
vannak, mint hogy közbiztonsági kérdésként vizsgáljuk. Márpedig a bizottság erre tesz
javaslatot. Tehát én azt gondolom, hogy egy ilyen bizottságnak, amelynek, hangsúlyozom,
vizsgálóbizottságnak kellene lennie, és nem eseti bizottságnak, tartalmaznia kellene olyan
feladatokat, vajon mik a társadalmi okai annak, hogy ez a helyzet kialakult, és milyen
megoldásokat kínál, nem rendészeti megoldásokat; rendészeti megoldásokon túli
megoldásokat a bizottság, tehát milyen ilyet javasol majd az Országgyűlésnek. De ha a
vizsgálat köre erre nem terjedhet ki, akkor egyszerű a következtetés: értelemszerűen a
vizsgálati eredmény sem tartalmazhatja majd ezeket a javaslatokat.

A másik, hogy valószínűsíthetően politikai indíttatásból, de eleve olyan
megállapításokat tartalmaz a határozati javaslat, amelyekkel nem tudunk egyetérteni, nemcsak
a tartalmát tekintve, hanem önmagában azért nem, mert ezeket a kérdéseket éppen hogy
vizsgálnia kellene majd a bizottságnak, nem pedig sommás megállapításokat tenni már a
határozati javaslatban, a bizottság létrehozását javasoló határozati javaslatban.

Szintén tartalmi problémánk az előterjesztéssel, hogy picit úgy tűnik nekem, úgy tűnik
nekünk, hogy az előterjesztés az ellenzéknek a kormányzati munkáját kívánja vizsgálni. Hát
nézzék meg a kérdéseket: egyetlen kérdés sem arra irányul, hogy vizsgáljuk meg azt, hogy a
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kormány mit tett jól és mit tett rosszul az események kapcsán, hanem arról szól, hogy az
ellenzéknek milyen szerepe van mindebben, vagy egyes ellenzéki pártoknak vagy pártnak.
Teljesen mindegy, melyik pártra gondolnak az előterjesztők, eleve azt gondolom, hogy egy
olyan javaslatot, egy olyan vizsgálati módszert támogatni, amelyik ahelyett, hogy a kialakult
problémákért elsősorban a kormányzatot vonná felelősségre és a kormányzati munkát
vizsgálná, azt kezdi el majd vizsgálni, hogy az ellenzéknek mi a felelőssége mindebben. Hát,
én úgy gondolom, ez egyszerűen példátlan!

Úgyhogy mindezeket összevéve, nem tartjuk támogatásra alkalmasnak ezt a javaslatot.
Azt gondolom, mondom, a problémát kell kezelni, és abszolút egyetértünk abban, hogy egy
vizsgálóbizottság formájában erre teremtse meg a lehetőséget a Magyar Országgyűlés. Ezt mi
támogatnánk, és természetesen részt is vennénk a munkában. De hogy egyszerűen politikai
célokat szolgáljon, és már az elején láthatóan azt kívánják majd elérni, hogy a kormányzatot
mentesítsék az ott történtek miatti felelősség alól, és az egészet megpróbálják az ellenzéki
pártokra rányomni, ebben, azt gondolom, asszisztálni nem lehet, nem szabad.

Úgyhogy én azt kérem tisztelettel a jelen nem lévő előterjesztőktől, gondolják meg azt,
hogy ezt a javaslatot visszavonják, és egy értelmes párbeszéd után, valóban, a műfaj szerinti
vizsgálóbizottság felállítására teszünk javaslatot.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Képviselő úr, semmi akadálya nincs vizsgálóbizottságra
vonatkozó indítványnak; ha majd lesz ilyen az Országgyűlésben, akkor nyilván napirendre
fogjuk venni.

Gyüre Csaba!

DR. GYÜRE CSABA (Jobbik): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Hát, nem
gondoltam, hogy ebben a kérdésben, ezzel az országgyűlési határozati javaslattal
kapcsolatosan én egyet fogok tudni érteni Bárándy Gergely képviselőtársammal, de sajnos ott
tartunk, hogy nagyon sok ponton egyetértettem az általa elmondottakkal, különösen a
tekintetben, hogy ez a bizottság a számára kirótt feladatokkal kapcsolatosan egyértelműen
nem a tényeket akarja feltárni, nem a kormányzat hibáját, a kormányzat felelősségét, hanem
megpróbálja azt elkendőzni. Tehát ez egy ilyen leplező bizottságként fog megalakulni,
amelynek az lenne a feladata, hogy próbáljuk meg azt elleplezni, hogy mik a valódi okok, és
próbáljunk meg kitalálni, valamiféle olyan tényt feltárni, ami nem valós, de legalább jól
hangzik, és a kormányzati felelősséget valóban leplezni fogjuk ezzel.

Én sok mindent nem értek benne. Elolvasva az indokolást is, kimondja, hogy a
közbiztonság, közrend védelme a rendőrség feladata. Én azt gondolom, akik ott tartózkodtak,
akár egyenruhában, senki nem vonta kétségbe, hogy ez a rendőrség feladata lenne. Egy biztos,
hogy Gyöngyöspatán, illetve Hajdúhadházon a rendőrség nem tudta azt a rendet biztosítani,
ami neki a feladata lenne. De nem ez a legnagyobb baj – hanem az, hogy nem is akarta!
Amikor felvetődtek azok a problémák, amelyek nyilvánvalóak mindenki számára, akkor mit
mondott a rendőrség: azt mondták, hogy hát itt alig van bűncselekmény ebben a faluban, ez a
közbiztonságnak a Paradicsoma Gyöngyöspata, itt milyen jó élni! És struccpolitikát folytatva,
fejüket a homokba dugták, és nem voltak hajlandók sem ezzel foglalkozni! És igen, itt a
kormányzatnak óriási felelőssége van ebben, és elsősorban a kormányzatot terheli a
felelősség, hogy gyakorlatilag polgárháborús helyzet alakult ki Gyöngyöspatán. És itt, igen,
leginkább a kormányzatnak a felelősségét kellene vizsgálni és azt kellene megállapítani.

Aztán nagyon fontos az, hogy mi az ok és mi az okozat. Amit itt leírnak, hogy
egyenruhás bűnözés... – ami elképesztő egyébként; erről, hogy egyenruhás bűnözés,
elsősorban az embereknek nyilván mi a benyomása: az, hogy a rendőrség folytat
folyamatosan bűnöző magatartást, illetve hogy a rendőrség körében elharapóztak annyira a
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bűncselekmények, hogy ezt kell vizsgálni. Az egyszerű átlagember szempontjából nyilván ez
fog felvetődni, és úgy gondolom, ez megint a rendőrségbe vetett hitet fogja további mértékben
rontani, pontosan amiatt, amit az előbb Pintér belügyminiszter úrnak is említettem, hogy
sajnos a rendőrség nimbuszát, amit ez alatt a nyolc év szocialista kormányzás alatt sikerült
tökéletesen lerontani, nem tudja helyreállítani a jelenlegi kormányzat sem, és elképesztő,
hogy talán nem is akarja.

Az, hogy valótlanságot állítva hazánk rossz hírét keltik a nemzetközi közvélemény
előtt, ezzel valóban nem lehet egyetérteni – de itt az okot kell megkeresni. Az, hogy kialakult
egy ilyen helyzet, ténykérdés; az, hogy nyilvánosságra került, ez is ténykérdés. Nem azt kell
büntetni, hogy ez nyilvánosságra került, hanem azokat kell büntetni, akik nem tettek rendet az
elmúlt időszakban, és hagyták, hogy idáig fajuljon a helyzet Magyarországon.

Azt sem vonja senki kétségbe, hogy az erőszak jogával, a kényszer alkalmazásával
kizárólag a magyar állam, illetve az állami szervek élhetnek, ők vannak erre feljogosítva.
Ezek a szervezetek, amelyek ott jelen voltak, nem kívántak erőszakot alkalmazni, nem
kívánták a magyar állam ilyen irányú monopóliumát elvitatni. Ezért is érthetetlen számomra,
hogy miért próbálják a kormánypártok folyamatosan ezt belemagyarázni az ott történtekbe,
folyamatosan belemagyarázni abba, hogyha valahol egyenruhás szervezetek jelennek meg. Én
Hajdúházból tudok leginkább kiindulni, hiszen ott jelen voltam majdnem végig ez alatt az
ominózus egy hét alatt, ami a média szempontjából is reflektorfénybe került. Én azt láttam,
hogy a Szebb Jövőért Polgárőr Egyesület tagjai egyetlen esetben sem lépték túl azt a
hatáskört, amit a törvény, jogszabály egy polgárőr-egyesület tagjai számára megenged.
Egyetlen eljárást sem tudott kezdeményezni a rendőrség, pedig hihetetlen mértékben akart,
amely eredményre vezetett volna velük szemben. Nem tudom, milyen egyenruhás bűnözésről
beszélünk, hiszen ott ha valaki megvalósított bűncselekményt, az csak a rendőrség részéről
valósulhatott meg Hajdúhadházon is, amivel kapcsolatban egyébként az öt jobbikos
képviselőtársammal egyetemben büntetőfeljelentést is tettünk, annak a kivizsgálására, hogy a
rendőrség követett-e el ott bűncselekményt, elkövette-e hivatali hatalommal való visszaélés
bűntettét avagy sem, illetve erre vonatkozóan rendőrségi vezetők részéről történt-e utasítás
ilyen jellegű túlkapásokra. Reméljük, hogy ezt majd az illetékes szervek ki fogják vizsgálni.

Itt tehát nem az okozatot, hanem az okot kellene megszüntetni. Mi már több javaslatot
tettünk erre vonatkozóan az Országgyűlésben, hiszen itt a konfliktus bizonyos szempontból
egyértelműen összefügg azzal a sorozatos bűnelkövetéssel, folyamatos zaklatással, amelyet a
jelenlegi kisebbségi társadalomhoz tartozó népcsoportnak egy része, egy bűnözői életmódot
folytató része követett el a többségi társadalomhoz tartozókkal szemben, illetve a saját
népcsoportjával szemben, ugyanúgy sújtva ez a bűncselekmény a helyi cigány lakosságot,
mint a helyi többségi társadalomhoz tartozó lakosságot. És bizony itt kellene valamit tenni!

Hogy mi is az embereknek a véleménye az ilyen településeken? Azt mondják, hogy a
rendőrségnek már annyira nincs respektje, annyira nem elfogadottak, főleg a bűnöző
életmódot folytató lakosság egy részének körében, hogy egyszerűen a rendőrök semmilyen
tekintéllyel nem rendelkeznek. Én azt gondolnám, hogy a kormányzatnak az lenne a feladata,
hogy a rendőrségnek ezt a tekintélyét adja vissza. Igenis, nem félelmet kelteni kell egy
rendőrnek, de a polgári lakosságban a biztonságérzetet kell erősítenie; azon lakosság körében
pedig, akik bűnöző életmódot folytatnak, azoknak igenis tartaniuk kell a rendőrségtől, a
következetességtől, a jogszabályok megfelelő betartásával. És itt nem kell elterelni a
figyelmet arról, hogy a rendőrség gyakorlatilag képtelen megoldani a közbiztonságot, hanem
a valódi okot kellene feltárni.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Szeretném, ha tisztelt képviselőtársaim soha nem
feledkeznének el arról, hogy a mi feladatunk az általános vitára alkalmasság elbírálása, nem
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pedig a plenáris vita lefolytatása; az a hátunk mögött lévő teremben zajlik majd, ha a napirend
ezt megengedi. Ezért arra kérek mindenkit, hogy szorítkozzon az általános vitára alkalmasság
kérdéskörére.

Turi-Kovács Béla!

DR. TURI-KOVÁCS BÉLA (Fidesz): Éppen ezért csak egy nagyon rövid mondat. Az
alelnök úr megszólalása győzött meg arról, hogy mégiscsak szólnom kell.

Ha valami félreérthető, az a cím. Meggyőződésem, hogy az előterjesztőknek
alaposabban át kellett volna gondolni a címet, mert amik most itt elhangoznak, az döntő

részében emiatt is történik. Szerencsétlen úgy fogalmazni, hogy „egyenruhás bűnözés
folyamatát”, „egyenruhás bűnözés felszámolását”, miközben egy „és”-sel köti össze
mindössze a gyöngyöspatai eseményekkel. Könyörgök, én támogatom, hogy valóban
létrejöjjön egy ilyen bizottság, de hát azért át kellene gondolni, hogy mindez valamennyi
egyenruhásra vonatkozó címet takar, és ha tetszik, ha nem, ha egy laikus elolvassa,
meghallgatja, akkor legutoljára fog gondolni éppen azokra, akiket itt vizsgálni kívánnak,
mondjuk, a polgárőri világot.

Úgyhogy ebben az ügyben kormányoldalról is, úgy gondolom, illik megszólalni a
javítási szándékkal.

ELNÖK: Staudt Gábor kért még szót, az általános vitára alkalmasság tárgykörében.

DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik): Igen, köszönöm, elnök úr, igyekszem erre
szorítkozni.

Véleményem szerint azért nem alkalmas az általános vitára az előttünk lévő
előterjesztés, mert abban, ahogy látjuk, a kormányoldal többségben van, és a
kérdésfeltevések, ahogy azt egyébként az előttem szóló képviselőtársaim elmondták, nem arra
irányulnak, hogy a kormányzatnak, a kormányzat tagjainak vagy akár egyes embereknek a
felelőssége hol és milyen mértékben állapítható meg, hanem egyértelműen már a
kérdésfeltevések is az ellenzékre és az ellenzék szerepére, illetve az ellenzéki
képviselőcsoportokra helyezi a hangsúlyt. Itt gyakorlatilag borítékolható, hogy ha ebben a
formában döntéshelyzetben van minősített többségben a kormányoldal, olyasfajta határozatot
szeretne elfogadni, amelyben mind a három ellenzéki pártot, annak képviselőit vagy
képviselőcsoport-vezetőit teszi majd felelőssé, egy olyan helyzetért, ami abszurd, hiszen egy
év már a Fidesz-KDNP van kormányon. Tehát ezért szakmailag mi alkalmatlannak tartjuk az
előterjesztést mind a kérdésfeltevéseit, mind a vizsgált területeket, mind a problémához való
viszonyulását tekintve.

Köszönöm.

Szavazás az általános vitára alkalmasságról

ELNÖK: Köszönöm. Ki az, aki támogatja az eseti bizottság felállításáról szóló
határozati javaslat általános vitára alkalmasságát? (Szavazás.) 14 igen. Ki az, aki ellenzi?
(Szavazás.) 9 nem. A bizottság támogatja az általános vitára alkalmasságot.

Tisztelt Bizottság! A plenáris ülésen éppen tárgyalás alatt lévő két
törvényjavaslatunkkal kapcsolatban az az örömteli bejelentésem van, hogy a
kormánytisztviselők jogállásáról szóló törvényjavaslathoz nem nyújtottak be kapcsolódó
módosító indítványt, a napirendi pont tárgyalásának már vége van.
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Az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 1982. évi 17.
törvényerejű rendelet és az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény
módosításáról szóló törvényjavaslat (T/2942. szám); kapcsolódó módosító javaslatok
megvitatása

Az anyakönyvekkel kapcsolatban egyetlenegy ismételten benyújtott módosítás
érkezett, Novák Elődtől. Ezt már tegnap megtárgyaltuk, de természetesen kapcsolódó
módosító indítványként előterjesztette. Látják az indítványt; tegnap már úgy foglaltunk állást,
hogy ez az indítvány túlterjeszkedik a törvényjavaslat kapcsán megnyitott vita keretein. Ezt
ma is meg tudjuk ismételni.

Kérdezem, ki ért azzal egyet, hogy túlterjeszkedik az indítvány. (Szavazás.) Három
kivételével ezt állapítottuk meg, úgyhogy nem kell tárgyalni ezek után, és nincs jelen a
képviselő úr.

Döntés képviselői önálló indítványok tárgysorozatba-vételéről, általános vita

a) A népszavazási kampányok kiegyensúlyozottságának biztosításáról szóló
törvényjavaslat (T/2359. szám)

Tisztelt Bizottság! Van még hátra két önálló képviselői indítvány, amely tegnapról
lemaradt, és jelen van Schiffer képviselő úr, aki mindkettőben érintett, illetve képviseli
Dorosz Dávidot.

Először a népszavazási kampányok kiegyensúlyozottságának biztosításáról szóló
T/2359. számú törvényjavaslatot vegyük előre. Parancsoljon, képviselő úr!

DR. SCHIFFER ANDRÁS (LMP): Köszönöm szépen, elnök úr. Ugyan az
alkotmányozási folyamattal összefüggésben, az akkori viták kapcsán terjesztettük elő ezt az
indítványt, abban a reményben, hogy lesz megerősítő népszavazás az új alaptörvényről,
ugyanakkor mégis azt gondolom, nyugodtan elválaszthatjuk az elmúlt hónap politikai
konfliktusaitól ezt az indítványt.

Ha úgy tetszik, az a javaslat, amire itt az LMP részéről javaslatot teszünk, ez egy
hiánypótlás, egy húszéves adósságnak a pótlása. Magyarország 1990-ben úgy ment bele ebbe
az új demokratikus rendszerbe, hogy a közvetlen részvétel egyik formájánál, a
népszavazásnál, a népszavazási kampányoknál a korrekt, kiegyensúlyozott feltételeknek a
minimuma sem adott. Tehát addig, amíg mondjuk, egy helyi és egy országgyűlési vagy akár
egy európai parlamenti választási kampánynál legalább a minimumfeltételei a korrekt
kampánynak, a kiegyensúlyozott tájékoztatásnak legalább valamilyen tessék-lássék módon
adottak, ez egy országos népszavazásnál nincs így. Ezt láthattuk például a NATO-
népszavazásnál, például az uniós népszavazásnál, hogy adott esetben az éppen hatalmon lévő

kormányzat az egyik álláspont mellett tudott úgy kampányolni, hogy az ellenérdekű vagy
ellentétes típusú álláspont kifejtésére nem nyílt tér. Márpedig egy népszavazás akkor szolgálja
valójában a népakarat teljes kifejezését, ha a választópolgárok jól informált helyzetben
vannak; akkor vannak jól informált helyzetben, ha a kiegyensúlyozott kampányfeltételek
adottak, tehát mondjuk, egy uniós népszavazásnál, egy NATO-népszavazásnál vagy akár a
szociális népszavazásnál a választópolgár, mielőtt bemegy a szavazófülkébe, tudja mérlegelni
azt, hogy akár az igen, akár a nem szavazatnak milyen következményei vannak.

Hangsúlyozom még egyszer, ez egy húszéves adósság, amit pótolni szeretnénk, és
ráadásul azt sem állítom, hogy ez egy mindenre kiterjedő, kielégítő szabályozás lenne. De ez a
minimum, amit egyébként a törvényhozásnak meg kell tennie. Egészen odáig elmegyek, hogy
az eddigi népszavazások egyszerűen megszégyenítőek voltak a választópolgárok felé, hiszen
úgy kellett véleményt nyilvánítaniuk az állampolgároknak, hogy nem tudták kellő
információbázis birtokában mérlegelni egyik vagy másik szavazatnak a következményeit.
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Úgyhogy én azt kérem önöktől, vegyük tárgysorozatba ezt a törvényjavaslatot. Ez
harmonizál egyébként az elfogadott alaptörvénnyel is, és nyilvánvaló, hogy a részletszabályok
tekintetében bőven van még mit vitatkozni egy parlamenti vita során.

ELNÖK: Köszönöm szépen. A kormánynak, ha van álláspontja, kérem!

DR. CSONKA ERNŐ helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium): KIM-álláspontot tudok közvetíteni: nem támogatjuk az indítványt. Általános,
illetve speciális észrevételeink is volnának. Röviden összefoglalom azokat az általános
jellegű, jogi észrevételeket, amelyek ezt a véleményt megalapozzák.

Az előterjesztés szerint az indítványnak az a célja, hogy az alaptörvény elfogadását
megerősítse majd egy népszavazás. Tehát ezt a célt... (Dr. Schiffer András: Ezt mire
alapozza?!) Az indokolásban ez szerepel az indítványban. Tehát ez a cél nem tud teljesülni,
mivel tudomásunk szerint nem lesz ilyen népszavazás. A következő generális jellegű
problémánk az, hogy a parlament előtt lévő T/30. indítvány jogi szabályozásával hasonló
tárgyköröket szabályoz ez az előterjesztés. Illetve nem támogatjuk azt sem, hogy a
szabályokat az Ötv.-ben helyezné el a helyi népszavazásra vonatkozóan. Úgyhogy ezek az
általános jellegű észrevételek.

A speciális jellegű észrevételek közül kiemelném azt, hogy a tíznapos regisztrációs
határidőt egyelőre nem látjuk, technikailag hogyan lehet megoldani, egyáltalán hány ilyen
kezdeményező lesz, ennek a technikai feltételeit hogyan lehet majd megoldani. Illetve
aggályosnak tartjuk azt, hogy a kampányszámla esetén az ÁSZ kapna értesítést, az ÁSZ
vezetné ezt; ez hogyan zajlana le, ugyanis a javaslat a szervezőt szankcionálná. Úgyhogy
véleményünk szerint ez további kérdéseket és problémákat vet föl.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Schiffer képviselő úr!

DR. SCHIFFER ANDRÁS (LMP): Először is szeretném megütközésemet kifejezni a
kormányzati magatartás láttán. Szeretném önt emlékeztetni arra - bár nyilván ön ennek nem
tanúja, ahogy itt elnézem -, hogy Répássy államtitkár úr a KIM részéről általában, önnel
ellentétben, meglehetősen mértéktartó módon szokott eljárni az önálló képviselői indítványok
esetében. Eddig még nem volt arra példa a KIM részéről, legalábbis amikor Répássy
államtitkár úr eljárt, hogy előzetesen véleményt nyilvánított volna, mármint azt illetően, hogy
ajánlja vagy nem ajánlja tárgysorozatba-vételre.

Eddig az ön főnökei ettől megkímélték a képviselőket, és azt gondolom, ezt jól tették,
és ez egy helyes magatartás egyébként a KIM részéről. Én nem tudom, ön hogyan veszi a
bátorságot arra, hogy szemben a KIM vezetőivel, ön itt eleve véleményt formál arról, hogy
tárgysorozatba-vételre alkalmasnak tartja-e vagy sem.

Azonkívül, ha már véleményt formál, akkor legalább a fáradságot vegye arra, hogy
elolvassa a normaszöveget. Említettem a bevezetőmben, hogy valóban, ez a törvényjavaslat
abban a politikai helyzetben került előterjesztésre, amikor az ellenzék pártjai követelték azt,
hogy legyen megerősítő népszavazás. Viszont ha ön megismerkedett a normaszöveggel, akkor
pontosan látja, hogy ez a szabályozási javaslat nem az alkotmányt megerősítő népszavazásra
szól. A normaszövegben egy árva utalás nincs az alaptörvény megerősítésére; ez egy általános
jellegű szabályozás, bárki által kezdeményezett népszavazásra, sőt alkalmazható egyébként a
helyi népszavazásokra is. Éppen ezért az úgynevezett általános kifogásai minden alapot
nélkülöznek.
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Ami pedig az úgynevezett speciális kifogásait illeti, erre mondtam azt, hogy
tárgysorozatba lehet venni; ott, ahol aggályok vannak, a megfelelő módosító indítványokkal,
amennyiben alaposak az ön kifogásai, ezt rendbe lehet tenni.

Viszont még egyszer szeretném azt jelezni, hogy nem volt szokás mostanáig a
Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium részéről, hogy ilyen módon állást foglalnak
abban, hogy egy képviselői önálló indítványt, legyen az akár kormánypárti, akár ellenzéki,
javasolnak-e tárgysorozatba.

ELNÖK: Salamon képviselő úr kért szót. Egyébként emlékeztetem Schiffer
frakcióvezető urat, hogy minden alkalommal szakmai álláspontot, minisztériumit, tehát nem
kormányzati álláspontot... (Dr. Schiffer András: De...) Én nem akarok vitatkozni, csak
emlékeztetni akarok arra, hogy nem kormányzati, hanem szakmai vagy tárcaálláspontot
mindenki elmondott; a stílus más kérdés.

Salamon képviselő úr!

DR. SALAMON LÁSZLÓ (KDNP): Schiffer képviselő úr jóhiszeműségét nem
vonom kétségbe; kizárólag ahhoz szeretnék hozzászólni, hogy a kormány, illetve a kormány
képviselője véleményt nyilvánít-e vagy sem.

Az itteni, hogy mondjam, indignált felszólalása indokolatlan, és nyilván azon alapszik,
hogy a képviselő úrnak ez az első ciklusa. (Derültség.) Én, mint aki régi... (Dr. Lamperth
Mónika közbeszólására:) Meg fogom mondani, hogy mire gondolok, képviselő asszony.
Senkit nem akarok bántani, és most sem bántó szándékkal mondom ezt, de hat ciklust
végigcsinálva tudom ennek a történetét.

Annak idején az ügyrendi bizottságot azért keresték meg, mert korábban
megkerülhetetlen elvárás volt, hogy a kormány már a tárgysorozatba-vételről is mondjon
véleményt. És akkor a kérdés úgy merült fel, hogy elfogadhatatlannak tartották egyesek, hogy
a kormány a tárgysorozatba-vétel kapcsán nem nyilvánít véleményt, és akkor az ügyrendi
bizottság - emlékezetem szerint ez abban a ciklusban történt, amikor én vezettem, ’98 és 2002
között; fejből nem fogom tudni megmondani a határozatot, amely itt keletkezett -, akkor az
ügyrendi bizottság mondta ki, hogy ez nem szükséges. De, Schiffer képviselő úr, ez nem
szükséges - de nem tilos.

A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium államtitkára, Répássy Róbert
államtitkár úr valóban ezt a modort, ezt a megoldást követi, talán nem függetlenül attól, hogy
nem biztos, hogy a kormánynak mint testületnek rögtön van-e álláspontja. Mert az is
probléma szokott lenni, hogy van egy minisztériumi álláspont, és az még nem emelkedik
kormánydöntés szintjére, és ez sokszor előfordul a tárgysorozatba-vételnél. Én tehát csak
azért szólok hozzá, és kérem, senki ne bántódjék meg, mert legkevésbé ez a szándék vezet,
hanem ne vegyék szerénytelenségnek, de tényhelyzet: vannak tapasztalataim, amit szeretnék
átadni azoknak a képviselőknek, akik nem kezdettől, nem a rendszerváltozás óta vesznek részt
a munkában. Tehát nem tilos a kormány részéről a tárgysorozatba-vételnél a
véleménynyilvánítás, csak nem kötelező. Nem akadálya a bizottsági tárgyalásnak az, hogy a
kormány a tárgysorozatba-vétel kapcsán nem nyilvánít véleményt. Magyarul: teljesen szabad
belátása az a kormánynak, a kormány jelen lévő képviselőjének, hogy él-e a tárgysorozatba-
vételkor a véleménynyilvánítás jogával vagy sem.

Közben itt elém helyezték, tehát most már tudom mondani a számot: a 24/1998-2002-
es ügyrendi bizottsági döntésből idézem a mondatot: „A tárgysorozatba-vételről történő
bizottsági döntéshez sem a kormánytól, sem mástól nem szükséges előzetes nyilatkozat vagy
vélemény. De a Házszabály 74. §-a értelmében, ha a képviselői önálló indítvány a kormány
feladatkörét érinti, a kormány tagja az állandó bizottság ülésének összehívásával egyidejűleg
meghívást kap az ülésre, és azon tanácskozási joggal részt vehet.” Egyébként úgy indul az
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ominózus ügyrendi bizottsági határozat, hogy meghatározza, mi a tárgysorozatba-vétel célja.
Kimondja, hogy „a tárgysorozatba-vételről történő bizottsági határozathozatal funkciója
kizárólag annak eldöntése, hogy a képviselői önálló indítvánnyal az Országgyűlés érdemben
foglalkozni kíván-e”, a következő mondat pedig arról szól, hogy „szabad mérlegelés
keretében”.

Tehát, képviselő úr, még egyszer mondom: nem volt ilyen ciklusokon átívelő
gyakorlat. Nem kötelező tárgysorozatba-vételkor a kormánynak véleményt nyilvánítani, de
természetesen nem tilos. Tehát az a fajta tiltakozó természetű vagy indignálódó megjegyzése
a képviselő úrnak, ahogy most az ettől eltérő kormány-képviselői megnyilatkozást fogadta, ez
nem volt megalapozott. S még egyszer, kérem szépen, nem tanítani akartam vagy kioktatni,
hanem emlékeztetni egy olyan ügyrendi bizottsági határozatra, amit igaz, hogy több mint tíz
évvel ezelőtt hoztunk meg, de a keletkezési körülményeit ismerem, tudom, hogy akkor min
volt a vita. És azt gondolom, amikor a Házban történnek dolgok, a szokások, és amik a
döntések kialakulásához vezettek, ezek ismerete sem hiszem, hogy fölösleges.

Köszönöm a türelmüket és a megértésüket.

ELNÖK: Dönthetünk? (Jelzésre:) Nem még. Gyüre Csaba!

DR. GYÜRE CSABA (Jobbik): Elnézést kérek, és köszönöm a szót. Csak látom,
teljesen rossz irányba ment el ez a vita, és én visszatérnék az eredeti tárgyhoz.

Azt látom, hogy Schiffer András képviselőtársamék javaslata tartalmaz olyan pozitív
problémafelvetéseket, ami miatt érdemes lenne a tárgysorozatba-vétel. Engem az államtitkár
úr szavai egyáltalán nem győztek meg arról, hogy amiatt nem kellene tárgysorozatba venni,
hanem éppen az ellenkezőjéről.

Lehet, hogy vannak benne hibák; azt gondolom, ha tárgysorozatba vesszük, akkor
valamennyi pártnak lehetősége van arra, hogy módosító indítványokat terjesszen elő, és
ezáltal valószínűleg sokkal jobbá is lehet tenni ezt a törvényjavaslatot.

Nagyon örülök viszont, hogy olyan alapproblémáknak a felvetése került elénk ezzel a
törvényjavaslattal, mint például az, hogy a népszavazási kampányban állami és
önkormányzati szervek nem vehetnek részt. Én éppen azt látom, hogy pontosan azoknak a
pártoknak, amelyek most többségben ülnek itt az alkotmányügyi bizottságban és a
parlamentben is, ha megnézzük az elmúlt húsz év tevékenységét, akkor éppen azt látjuk, ez
mindenki számára kedvezőbb lenne. De nyilván nem pártszempontból kell ezt megközelíteni,
hanem azt kell látnunk, és én azt tartom nagyon pozitív dolognak ebben a törvényjavaslatban,
hogy azt az erőfölényt, amivel az állam mint gazdasági erőfölényével, illetve államhatalmi
erőfölényével élni tud egy ilyen nagyon fontos intézménynél, mint a népszavazási kampány,
szünteti meg, és ezzel gyakorlatilag egyenlő esélyeket biztosít az állampolgárok számára, a
civil szervezetek vagy a politikai pártok számára, hogy tudják gyakorolni ezt a jogukat. Ezért
tartom ezt pozitívnak.

Én támogatom, hogy vegyük tárgysorozatba, és mindenkinek jogában áll majd ehhez
módosító indítványokat benyújtani.

Szavazás a tárgysorozatba-vételről

ELNÖK: Ki az, aki támogatja a javaslat tárgysorozatba-vételét? (Szavazás.) 7 igen. Ki
nem támogatja? (Szavazás.) 14 nem. Nem vettük tárgysorozatba.
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b) A büntető törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény módosításáról szóló
törvényjavaslat (T/2483.szám)

Még egy dolog van, a b) alpont alatt a Btk.-ra vonatkozó T/2483. számú
törvényjavaslat, Dorosz Dávid LMP-képviselő önálló indítványa. Schiffer képviselő úr
képviseli az álláspontját. Parancsoljon!

DR. SCHIFFER ANDRÁS (LMP): Nagyon röviden. Ezzel a büntető törvénykönyvi
módosítással igazából arra szeretnénk reagálni, hogy adott esetben kirívó közlekedési
bűncselekmények esetében, miközben szabadságvesztéssel fenyegetett az elkövető, az igazi
kockázat, amely a társadalom számára kockázatként jelentkezik, tehát a jogosítványhasználat,
illetve a gépjárművezetéstől való eltiltás kellő mértékben nem biztosított. Voltak nagy port
felkavaró ügyek is a közelmúltban. Arra szeretnénk lehetőséget biztosítani, hogy akkor,
amikor minősített esetei vannak különböző közlekedési bűncselekményeknek, legyen
lehetőség arra, hogy a járművezetéstől eltiltásnak egy szigorúbb és a társadalom számára
nagyobb garanciát jelentő következményét alkalmazza a bíróság.

ELNÖK: Az előbbiek szerint a helyettes államtitkár úrnak van-e hozzáfűznivalója?

DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium): Csak a tárgysorozatba-vételt követően kívánom ismertetni az álláspontunkat.
(Derültség.)

ELNÖK: Igen, ez a másik módszer. (Derültség.)

Szavazás a tárgysorozatba-vételről

Ki az, aki támogatja a tárgysorozatba-vételt? (Szavazás.) 7 igen. Ki az, aki ellenzi?
(Szavazás.) 14 nem. Nem vettük tárgysorozatba.

Tisztelt Bizottság! A bizottság teljes ülését befejezte. Köszönöm szépen a részvételt.
Mindjárt megnyílik a lehetőség a választási reformmal összefüggő albizottság ülésének
megkezdésére. Átadom a helyemet Salamon albizottsági elnök úrnak.

Nem kell a héten már találkoznunk, úgyhogy jövő héten hétfőn lesz a következő
bizottsági ülésünk. Köszönöm szépen.

(Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra 55 perc)

Dr. Balsai István
a bizottság elnöke

Jegyzőkönyvvezetők:  Prin Andrea és Pavlánszky Éva


