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Napirendi javaslat

1. A 2002-2010 közötti államadósság-növekedés okait vizsgáló albizottság

tevékenységéről szóló jelentés (Dr. Dancsó József, a 2002-2010 közötti

államadósság-növekedés okait vizsgáló albizottság elnökének KTB/208/2011/ÁN

számú megkeresése)

2. Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-vételéről, általános vita:

A bírósági eljárások időszerűségének biztosítása érdekében egyes bírói álláshelyek

betöltéséről szóló törvényjavaslat (T/4050. szám)

(Dr. Papcsák Ferenc, dr. Vas Imre, dr. Horváth Zsolt, dr. Mátrai Márta, dr. Molnár

Attila, dr. Vitányi István, Kozma Péter, dr. Kovács Ferenc és dr. Zsiga Marcell

(Fidesz) képviselők önálló indítványa)

3. Egyes országgyűlési határozatok deregulációs célú felülvizsgálatáról szóló

határozati javaslat (H/3845. szám)

(Módosító javaslatok megvitatása)

4. Innovációs és fejlesztési eseti bizottság létrehozásáról szóló határozati javaslat

(H/1486. szám)

(Pokorni Zoltán és dr. Pósán László (Fidesz) képviselők önálló indítványa)

(Módosító javaslatok megvitatása)

5. A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról

szóló törvényjavaslat (T/3499. szám)

(Zárószavazás előkészítése)

6. Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-vételéről:

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

törvényjavaslat (T/2986. szám)

(Korondi Miklós (Jobbik) képviselő önálló indítványa)
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b) A büntető törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény módosításáról szóló

törvényjavaslat (T/2991. szám)

(Murányi Levente és Zagyva György Gyula (Jobbik) képviselők önálló indítványa)

c) „Megélhetési bűnözés vagy cigánybűnözés sújtja-e Magyarországot?”

tényfeltáró és megoldási javaslatokat kereső bizottság felállításáról szóló határozati

javaslat (H/3279. szám)

(Vona Gábor, dr. Apáti István és Szilágyi György (Jobbik) képviselők önálló

indítványa)

d) Az országgyűlési képviselők jogállásáról szóló 1990. évi LV. törvény

módosításáról szóló törvényjavaslat (T/3029. szám)

(Szilágyi Péter (LMP) képviselő önálló indítványa)

e) Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról szóló

törvényjavaslat (T/4013. szám)

(Mesterházy Attila és Simon Gábor (MSZP) képviselők önálló indítványa)

7. Egyebek
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Az ülés résztvevői

A bizottság részéről

Megjelent

Elnököl:Dr. Salamon László (KDNP), a bizottság elnöke, valamint
Dr. Cser-Palkovics András (Fidesz), a bizottság alelnöke

Dr. Gyüre Csaba (Jobbik), a bizottság alelnöke
Dr. Bohács Zsolt (Fidesz)
Dr. Gruber Attila (Fidesz)
Dr. Horváth Zsolt (Fidesz)
Kozma Péter (Fidesz)
Dr. Mátrai Márta (Fidesz)
Dr. Molnár Attila (Fidesz)
Dr. Papcsák Ferenc (Fidesz)
Dr. Szakács Imre (Fidesz)
Dr. Turi-Kovács Béla (Fidesz)
Dr. Vas Imre (Fidesz)
Dr. Vitányi István (Fidesz)
Dr. Zsiga Marcell (Fidesz)
Dr. Rubovszky György (KDNP)
Dr. Bárándy Gergely (MSZP)
Dr. Harangozó Tamás (MSZP)
Dr. Lamperth Mónika (MSZP)
Dr. Steiner Pál (MSZP)
Dr. Ipkovich György (MSZP)
Dr. Gaudi-Nagy Tamás (Jobbik)
Dr. Staudt Gábor (Jobbik)
Pősze Lajos (független)

Helyettesítési megbízást adott
Dr. Gyüre Csaba (Jobbik) távozása után dr. Gaudi-Nagy Tamásnak (Jobbik)
Dr. Bohács Zsolt (Fidesz) megérkezéséig dr. Vas Imrének (Fidesz)
Dr. Budai Gyula (Fidesz) dr. Bohács Zsoltnak (Fidesz)
Dr. Mátrai Márta (Fidesz) megérkezéséig dr. Horváth Zsoltnak (Fidesz)
Dr. Papcsák Ferenc (Fidesz) távozása után dr. Molnár Attilának (Fidesz)
Dr. Szakács Imre (Fidesz) távozása után dr. Vitányi Istvánnak (Fidesz)
Dr. Turi-Kovács Béla (Fidesz) távozása után Kozma Péternek (Fidesz)
Dr. Varga István (Fidesz) dr. Papcsák Ferencnek (Fidesz)
Dr. Vitányi István (Fidesz) megérkezéséig dr. Rubovszky Györgynek
(KDNP)
Dr. Zsiga Marcell (Fidesz) megérkezéséig dr. Molnár Attilának (Fidesz)
Dr. Rubovszky György (KDNP) távozása után dr. Salamon Lászlónak
(KDNP)
Dr. Harangozó Tamás (MSZP) megérkezéséig dr. Bárándy Gergelynek
(MSZP)
Dr. Gaudi-Nagy Tamás (Jobbik) megérkezéséig dr. Staudt Gábornak (Jobbik)
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Meghívottak részéről

Hozzászólók
Dr. Rétvári Bence államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium)
Dr. Czepek Gábor főosztályvezető (Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium)
Dr. Felkai László államtitkár (Belügyminisztérium)
Dr. Magyariné dr. Nagy Edit helyettes államtitkár (Belügyminisztérium)
Dr. Windisch László főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium)
Korondi Miklós országgyűlési képviselő (Jobbik)
Dr. Apáti István országgyűlési képviselő (Jobbik)
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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 2 perc)

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása

DR. SALAMON LÁSZLÓ (KDNP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK:
Tisztelettel köszöntöm a bizottság tagjait. Ülésünket megnyitom.

Tájékoztatom a bizottságot, hogy a helyettesítési rend a következőképpen áll a jelen
pillanatban: Mátrai Mártát Horváth Zsolt, Budai Gyulát Turi-Kovács Béla, Varga Istvánt
Papcsák Ferenc, Bohács Zsoltot Vas Imre, Vitányi Istvánt Rubovszky György, Harangozó
Tamást Bárándy Gergely, Gaudi-Nagy Tamást pedig Staudt Gábor helyettesíti. Egyébként a
helyettesítés rendjére tekintet nélkül is határozatképes a bizottság.

Tisztelt Bizottság! A napirend megállapítása következik. Az írásban megküldött
napirendi javaslatot egy sorrendi módosítással tartom fenn: Rétvári államtitkár úr, aki
szimultán játszik, mert több bizottságban kell ma délelőtt megjelennie, azt kérte, hogy vegyük
előre a deregulációs országgyűlési határozatot. Ezzel a módosítással tartom fenn tehát a
napirendi javaslatot, hogy elsőként azt tárgyaljuk meg, utána a többit folyamatosan.

Határozathozatal következik. Ki ért egyet a napirenddel? (Szavazás.) Úgy látom, nem
is kell megszámolnom az igenlő szavazatokat, inkább ellenpróbát tartok. (Szavazás.)
Ellenszavazat, tartózkodás nem volt. Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag elfogadta a
napirendet.

Egyes országgyűlési határozatok deregulációs célú felülvizsgálatáról szóló határozati
javaslat (H/3845. szám); módosító javaslatok megvitatása

Elsőként tárgyaljuk tehát a H/3845. szám alatti, egyes országgyűlési határozatok
deregulációs célú felülvizsgálatáról szóló határozati javaslathoz benyújtott módosító
javaslatokat. Az ajánlástervezet a bizottság tagjainak rendelkezésére áll. Tulajdonképpen
kétpontos az ajánlás, Nyikos László képviselő úr, illetve Vas Imre képviselő úr terjesztett elő
módosító javaslatot.

Először az ajánlás 1. pontjában foglalt javaslat következik, Nyikos László nincs jelen.
Megkérdezem államtitkár urat, mi a kormány álláspontja.

DR. RÉTVÁRI BENCE államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium):
Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Bizottság! A kormány nem támogatja, mert egy már
végrehajtott feladatról van szó. Tehát a dereguláció indokolt, hiszen már olyan, a kormány
részére írt feladatot iktatunk ki, amely már teljesedésbe ment. Úgyhogy nem tartjuk ezt
támogatandónak ebből a szempontból.

Köszönöm.

ELNÖK: Tehát támogatja a kormány.

DR. RÉTVÁRI BENCE államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium):
Nem támogatja.

ELNÖK: Nem támogatja – ezért kérdeztem vissza, mert az indoklás nem tűnt
összhangban lévőnek…

DR. RÉTVÁRI BENCE államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): A
kormány nem támogatja a javaslatot.

ELNÖK: Értettem, akkor tehát helyesen: a kormány nem támogatja a javaslatot.
Hozzászólás van-e? (Nincs jelentkező.) Ha nincs, határozathozatal következik. Ki támogatja a
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javaslatot? (Szavazás. – Nincs ilyen.) Szavazatot nem kapott, elvetettük, egyharmadot sem
kapott.

A 2. pontban Vas Imre képviselő úr javaslata következik. Képviselő úrnak megadom a
szót, ha hozzá kíván szólni.

DR. VAS IMRE (Fidesz): Köszönöm. Csak azt kérem képviselőtársaimtól,
támogassák; helyesírási hibák javításáról van szó. Köszönöm.

ELNÖK: Kérdezem a kormány képviselőjét.

DR. RÉTVÁRI BENCE államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): A
kormány támogatja a javaslatot.

ELNÖK: Hozzászólás? (Nincs jelentkező.) Ha nincs, határozathozatal következik. Ki
támogatja a javaslatot? (Szavazás.) Ez 23 igen. Ellene? (Szavazás. – Nincs ilyen.)
Tartózkodás? (Szavazás.) 2 tartózkodás mellett a bizottság Vas Imre képviselő úr módosító
javaslatát támogatja.

Ezzel ezt a napirendi pontot lezártuk. Köszönöm államtitkár úrnak a megjelenést.
Mielőtt továbblépünk a következő napirendi pontra, jelzem, hogy Zsiga Marcell

képviselő urat Molnár Attila helyettesíti.

A 2002-2010 közötti államadósság-növekedés okait vizsgáló albizottság tevékenységéről
szóló jelentés (Dr. Dancsó József, a 2002-2010 közötti államadósság-növekedés okait
vizsgáló albizottság elnökének KTB/208/2011/ÁN számú megkeresése)

Az elnök bevezetője; javaslat albizottság felállítására

A következő napirendi pontunk a 2002-2010 közötti államadósság-növekedés okait
vizsgáló albizottság tevékenységéről szóló jelentés; dr. Dancsó József, a bizottság
alelnökének KTB/208/2011/ÁN számú megkeresése.

Képviselőtársaimnak már korábban megküldtük a megkereső albizottság - így fogom
röviden nevezni - tájékoztató levelét és mellékleteként a jelentést. Kérdezem, a megkereső

albizottság képviseletében van-e jelen valaki. (Nincs ilyen jelzés.) Nincs senki.
Mielőtt a vitát megnyitnám, egyetlenegy tájékoztató jellegű bejelentésem van. Én a

vita végén egy albizottság felállítására fogok javaslatot tenni, amely ennek a feladatnak az
előkészítésére megbízást kap. Ez lesz az én javaslatom. Ezt azért mondom el, mert talán a
vitában való hozzászólásokat befolyásolja, hogy érdemi döntést akarunk-e szándékaink
szerint hozni. Szerintem erre a nagybizottsági plénum még egy vita eredményeként sem lenne
alkalmas, a megfelelő előkészítés érdekében tehát ezt teszem. Ilyen értelemben tehát a
hozzászólások terjedelmét, megközelítését befolyásolhatja az, hogy legalábbis az elnöki
javaslat nem érdemi döntésre, hanem előkészítésre fog szólni.

Ennyit elöljáróban, és megnyitom a hozzászólások lehetőségét. (Senki sem
jelentkezik.) Kérem szépen, ha nincs hozzászólás, akkor megteszem a konkrét javaslatomat. A
konkrét javaslatom a következőképpen szól:

Javaslom, hogy a megkeresésben foglaltak megvizsgálására és bizottsági tájékoztató,
illetve javaslattételi tervezet kidolgozására az alkotmányügyi bizottság egy 9 tagú
albizottságot küldjön ki a következő összetételben: 5 tagot a Fidesz-frakció adjon; 1-1 tagot az
MSZP, a Jobbik, illetőleg az LMP frakciója; és biztosítsunk tagsági helyet a bizottság
független képviselőjének. Így tehát 5+3+1 tagból áll az albizottság. Az albizottság elnöki
tisztségét és alelnöki tisztségét a Fidesz eme 5 tagjából 2 tag töltse be. Az albizottság
működését ne akadályozza az, ha valamelyik frakció jelölés hiánya miatt nem képviselteti
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magát. S az albizottság legkésőbb 2011. november 15-éig terjessze az alkotmányügyi
bizottság elé az elfogadni javasolt tervezetet.

Ez tehát a javaslatom. Ehhez van-e hozzászólás? Lamperth Mónika!

Észrevételek, reflexiók

DR. LAMPERTH MÓNIKA (MSZP): Elnök úr, legyen kedves azt megindokolni,
hogy ezt a szokást, ami eddig a parlamentben kialakult, hogy az albizottságoknál legalább egy
tisztségviselőt szoktak adni az ellenzéknek, ezt miért akarja most megváltoztatni.

ELNÖK: Nem is adom ennek az indokát. (Derültség az MSZP képviselői részéről.) De
ha végighallgat, nem fog nevetni a képviselő asszony meg a társai. Ha a Szocialista Párt mint
legnagyobb ellenzéki frakció szeretne egy alelnöki helyet betölteni, akkor máris
megváltoztatom a javaslatomat, és azt javaslom, hogy az albizottságnak két alelnöke legyen:
egy fideszes és egy szocialista párti. Mert én így értelmezem, ez egy igényjelzés is volt a
kérdésben. Azt gondolom, ez jogos és elfogadható igény. Hogy ez eredetileg nem így merült
fel bennem, annak az égadta világon semmi különösebb magyarázata nem volt. Elfogadom a
fölvetést, és akkor így szól a javaslatom.

További hozzászólás? (Nincs jelentkező.) Ha nincs további hozzászólás, akkor
határozathozatal következik.

Szavazás

Ki ért egyet a javaslatommal? Az igenlő szavazatokat számolom. (Szavazás.) 19 igen.
Ellenszavazat? (Szavazás.) 3. Tartózkodás? (Szavazás.) 3. Megállapítom, hogy a bizottság 19
igen szavazattal, 3 ellenszavazattal szemben és 3 tartózkodás mellett az előbb általam
jegyzőkönyvbe mondott javaslatot - nem ismétlem meg; a lényege tehát egy albizottság
kiküldése, záros határidővel, és azzal, ami nagyon fontos, hogy az albizottság munkáját az
esetleges jelölés okából valamelyik frakció képviseletének elmaradása nem befolyásolja -
elfogadta. Így tehát az albizottságnak egy fideszes elnöke, egy fideszes alelnöke és egy
szocialista párti alelnöke lesz, aki a Szocialista Pártnál azonos lesz az egy delegált taggal.

Azt kérem valamennyi frakciótól, hogy legkésőbb péntekig az albizottságba javasolt
személyeket jelöljék meg, hogy a jövő héten hétfőn ismét napirendre tűzzük, és a Házszabály
szerint szavazással emeljük be az albizottság tagjait tisztségükbe. Pősze úrnak nem kell
jelentkeznie, mert egyetlen függetlenként az, hogy elfogadtuk a független képviselő
részvételét, értelemszerűen azt jelenti, hogy majd én meg fogom tenni a javaslatot Pősze
Lajos úr személyére mint független képviselőnek a részvételére.

Köszönöm szépen, ezzel ezt a napirendi pontot is befejeztük.

A bírósági eljárások időszerűségének biztosítása érdekében egyes bírói álláshelyek
betöltéséről szóló törvényjavaslat (T/4050. szám); döntés képviselői önálló indítvány
tárgysorozatba-vételéről, általános vita

A következő napirendi pontunk a bírósági eljárások időszerűségének biztosítása
érdekében egyes bírói álláshelyek betöltéséről szóló T/4050. számú törvényjavaslat. A
törvényjavaslat előterjesztői számosan vannak, legnagyobb részük bizottsági tag. Dr. Papcsák
Ferenc képviselőtársunk az, aki az előterjesztők nevében a törvényjavaslatot meg fogja
indokolni.

A napirendi pont témája: tárgysorozatba-vétel, általános vitára alkalmasságról való
döntés, és hozzáteszem, állást kell foglalnunk, hogy a törvényjavaslat minősített többség
elfogadását igényli-e vagy sem - teszem hozzá a teljesség kedvéért, de hát nyilván a kérdés
föltétele már előrevetít egy álláspontot e tekintetben.

Papcsák Ferencé a szó.
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Dr. Papcsák Ferenc szóbeli kiegészítése

DR. PAPCSÁK FERENC (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Elnök Úr!
Tisztelt Bizottság! Nagyon röviden annyit szeretnék mondani, hogy Magyarország
Alaptörvényének 2012. január 1-jei hatálybalépésével, illetőleg az öregségi nyugdíjra
vonatkozó szabályoknak a megváltoztatásával 2012-ben összesen 274 bíró vonul majd
nyugállományba, 2012. június 30. napjával 228 bíró, illetőleg 2012. december 31. napjával 46
bíró szolgálati viszonya fog megszűnni. Ez az átmeneti szabályokkal, illetőleg a pályázati
eljárások felgyorsításával összefüggő törvényjavaslat.

Azért teszünk erre indítványt - egyébként az európai normáknak megfelelően -, hogy
minél gyorsabban és zökkenőmentesebben történjen meg ezeknek a megszűnő álláshelyeknek
a betöltése. Erre vonatkozóan természetesen autonómiát biztosítunk az elnököknek, megyei
bírósági elnököknek, az ítélőtábla vezetésének, illetőleg a Legfelsőbb Bíróság elnökének a
pályázatok kiírására. Annyit határozunk meg pontos specifikáció szerint, hogy minél
gyorsabban, minél zökkenőmentesebben történjen meg ezen álláshelyeknek a feltöltése,
betöltése. Természetesen ebben az is megmutatkozik tehát, hogy azoknak a kollégáknak, akik
pályáznak, tehát bírók magasabb álláshelyekre, nyilvánvalóan az ő pótlásukról is gondoskodni
kell majd a helyi bírósági rendszerben.

Ez egy szakmai javaslat. Mi arra kérjük az ellenzéket is, hogy méltányolják ezt, hiszen
miután mindannyian gyakorló jogászok vagyunk, pontosan tudjuk, hogy mintegy 250 bíróról
beszélünk, átlagosan 150-200 ügyet tárgyalnak, ne kerüljön olyan helyzetbe a bírósági
szervezetrendszer és működési mechanizmus, hogy a következő évben, tehát 2012-ben ne
legyen biztosított az ügyek vitele, és a bírók szolgálati viszonyának megszűnésével lesz olyan
négy-öt hónap átmeneti idő, amikor esetlegesen nem tűznének ki tárgyalást egy adott ügyben,
tehát a szignalizáció megtörténjen, és az ügyek folytatása biztosított legyen.

Arra kérem a tisztelt bizottságot, hogy biztosítsák az általános vitára való
alkalmasságot, és támogassák az indítványunkat. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm. A kormány a helyén van és képviselője úton van, úgyhogy a
vitát lefolytatjuk, és menet közben meg fog érkezni. Közben még hadd jelezzem, hogy Gaudi-
Nagy Tamás helyettesítése, mivel megérkezett képviselő úr, megszűnt; egyszersmind a
továbbiakban Gyüre Csaba helyettesítését Gaudi-Nagy Tamás látja el. Én pedig Rubovszky
György helyettesítését veszem át.

Bárándy Gergely szót kér, megadom a szót.

Észrevételek, reflexiók

DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Bizottság!
Ezt a javaslatot nagyjából úgy lehet jellemezni, hogy egy, az alaptörvényben meghozott rossz,
átgondolatlan, és már akkor is és most is elfogadhatatlan javaslat utáni kapkodásnak a
normatív megjelenési formája. Azt gondolom, ezzel nagyjából mindent el is mondtunk róla.

Az alkotmányban vagy alaptörvényben - már degradáltuk Magyarországnak az
alkotmányát alaptörvénnyé -, szóval ebben megjelenik egy olyan szabály, amely Európában
egyébként, ha már erre utalt Papcsák képviselőtársam, elég nagy port vert fel, és
elfogadhatatlannak tartják ott is, ugyanúgy, ahogy egyébként a szakma gyakorlói idehaza is.
Remélem, az Alkotmánybíróság még a jelenlegi összetételének is annak fogja találni. Persze
itt nem kívánom fölnyitni azt a vitát, hogy egyébként az alaptörvénynek a rendelkezései fölött
mondhat-e ítéletet az Alkotmánybíróság; hagyjuk is ezt!

Azonban ez a javaslat gyakorlatilag arról szól, hogy amit önök ott kapkodva
javaslatként beterjesztettek és utána elfogadtak, annak a hatásait, a negatív hatásait próbálják
némiképpen tompítani. Csak, tudják, egy rossz javaslatnak utána a következményei is
meglehetősen rosszak és hibásak. Ez tükröződik ebben a javaslatban, hiszen úgy kívánják
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ezeket az álláshelyeket betölteni, és még akkor is, ha mögöttes szándékot nem is sejtünk
mögötte - megjegyzem, én sejtek az elmúlt időszak kinevezési gyakorlatait alapul véve -,
éppen azokat a bírói kinevezéshez szükséges garanciális elemeket írják fölül ideiglenesen,
amelyek biztosítják az objektív bírókiválasztásnak a kritériumait és a valóságban megvalósuló
formáját, rendszerét. Tehát hoznak egy rossz szabályt, és utána válaszolnak rá egy még
rosszabbal.

Én értem, hogy ezt az űrt be kell tölteni; mi ezt akkor is mondtuk. Jobb lett volna talán
akkor meggondolni. De egy biztos: hogy egy olyan megoldást találni rá, amelyik éppen az
objektív bírókiválasztásnak a rendszerét írja fölül, azt gondolom, elfogadhatatlan. Éppen ezért
nem is fogjuk támogatni. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm. Gaudi-Nagy Tamás képviselő úr!

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Köszönöm, elnök úr. Elöljáróban azt azért
szeretném leszögezni, hogy a bírók működésének törvényessége feletti aggodalom hangját
örömmel hallottuk volna az MSZP képviselőitől a 2006. őszi rendőrterror és a megtorlások
időszakában. Ezért részemről sajnos, annak ellenére, hogy tisztelem személy szerint Bárándy
Gergely képviselőtársamat, nem tudom hitelesnek elfogadni ezt az aggódó hangot. Viszont
úgy gondolom, hogy a részünkről elmondandó kritika adott esetben még jó szándékúnak,
hitelesnek is mondható.

Ez az előterjesztés kétségkívül egy olyan kényszerhelyzetre reagál, amelyet az
alaptörvény módosítása, azon módosítás idézett elő, amit Bárándy Gergely már említett, tehát
mely szerint a nyugdíjkorhatárhoz igazítják a bírák szolgálati jogviszonyát. Tény és való,
hogy a magyar bírósági rendszerben nagyon nagyok a bajok, főleg a főváros és Pest megye
környékén, és ez a létszámú bírói kar, tehát hogy most 228 bíró kezdi meg a kötelező munka
alóli felmentését a Bjt.-nek az alaptörvénnyel egyidejűleg, 2012. január 1-jén hatályba lépő
138. § (2) bekezdése szerint, és június 30-án már nyugdíjba is vonulnak, tehát ez a kieső
létszám valóban hihetetlen nagy erőpróba elé állítja a bírósági rendszert. Januárig már csak
három és fél hónap van, és nagyon alapos a gyanúnk és a feltételezésünk, hogy a kieső bírák
időben való pótlására az eddigi szokásos eljárásban tényleg nem lehet már lehetőséget találni,
tehát valamit nyilván kellett lépni. Azt viszont mindenképpen rögzítsük, hogy egy ilyen
gyorsított eljárás valóban azokban a garanciákban, amelyeket egyébként a bírókinevezésnél
érvényesíteni kell, ez kilengéseket hozhat. Tehát mondjuk, bizonyos preferált kádereknek az
előrejutása is bekövetkezhet, vagy mindenképpen az ítélkezés színvonala, úgy gondoljuk,
háttérbe szorulhat vagy veszélybe kerülhet.

Nyilván vannak olyan szempontok is, és ezt is el kell itt mondani, hogy bizonyos kész
helyzeteket próbálnak jelenlegi bírósági vezetők teremteni a kinevezésekkel, olyan emberek
számára adott esetben, akik még a régi szemléletet tükrözik, egy olyan bírósági szemléletet,
ahol többek között futószalagon lehetett több mint kétszáz embert előzetesbe vágni, pontosan
az öt évvel ezelőtt éppen a mai napon, illetve a másnap történt embervadászatok kapcsán. De
mindenesetre ebben a kényszerhelyzetben, úgy tűnik, le kell nyelnie a bírósági karnak és
nekünk, polgároknak is ezt a békát, hogy könnyen, gyorsan, előzetes alapos megvizsgálás
nélkül, de adott esetben jó hátszéllel történhetnek itt most bírói kinevezések. Az időzavar
következményeiért való felelősség, a politikai felelősség viszont mindenképpen a
kormánytöbbséget terheli.

Mi természetesen azon vagyunk, mint ahogy eddig is, hogy konstruktív nemzeti
ellenzékként azt szorgalmazzuk vagy azon dolgozzunk, hogy az igazságszolgáltatás törvényes
működése ne kerüljön veszélybe. Ezért ezt a törvényjavaslatot módosító indítványokkal
fogjuk ellátni, és annak fényében fogunk dönteni a támogathatóságáról. Köszönöm.
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ELNÖK: Köszönöm. További hozzászólás? (Nincs jelentkező.) Az ajtó már nyílt, ami
azt jelenti, hogy mindjárt itt lesz az államtitkár úr... (Dr. Czepek Gábor belép a terembe.)
Államtitkár úr, köszöntöm, kérem, foglaljon helyet. (Megtörténik.) A jegyzőkönyv számára
megjegyzem, tárgyaljuk már a napirendet, amelyhez megjelent. A tárgysorozatba-vétel, az
általános vitára alkalmasság a feladat, ez utóbbi miatt lenne szükség a kormány
nyilatkozatára, és majd állást foglalunk, hogy a törvény elfogadása minősített többséget
igényel-e vagy sem. Legyen szíves!

DR. CZEPEK GÁBOR (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Jó napot
kívánok! Elnézést a késésért. Czepek Gábor vagyok, a KIM Magánjogi és Igazságügyi
Kodifikációs Főosztályának vezetője, és ebben a minőségemben Jeney Orsolya helyettes
államtitkár asszony helyettese.

ELNÖK: Akkor nem bántottam meg, hogy előléptettem, főosztályvezető úr.
(Derültség.)

DR. CZEPEK GÁBOR (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Megtisztelt.

ELNÖK: Lehet, hogy a jövőbe látok; köztisztviselői karrier. (Derültség. - Dr. Bárándy
Gergely: Ezt megmondom Orsinak. - Derültség.) Ő meg följebb. (Derültség.)

Főosztályvezető úr, kérem, nyilatkozzék a törvényjavaslatról.

DR. CZEPEK GÁBOR (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium):
Tárcaálláspontot tudok mondani: támogatja a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium a
törvényjavaslatot.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Hozzászólás? (Nincs jelentkező.) Nincs. Az
előterjesztőnek adom meg a szót válaszadás érdekében.

DR. PAPCSÁK FERENC (Fidesz): Köszönöm szépen a hozzászólásokat.
Bárándy Gergely képviselőtársamnak szeretném mondani, hogy nem rossz, nem

átgondolatlan és nem kapkodó. Én azt gondolom, egy nagyon-nagyon körültekintő
törvényjavaslatról van szó. Elkezdődött az igazságszolgáltatás rendszerének az átalakítása, és
nyilvánvalóan mi, előterjesztők figyelembe vettük az európai uniós gyakorlatot. Szeretném
elmondani önnek és képviselőtársainak, hogy kigyűjtöttük, hogy a bírák nyugdíjkorhatárának
most kezdődő szabályozása a legmesszebbmenőkig megfelel egyébként az Európai Unió
tagállamaiban meglévő nyugdíjkorhatároknak. (Közbeszólások.) Igen. Szlovákiában 62,
Portugáliában 65-70, Németországban 65-67 év. Tehát nem kell állandóan azt az aggodalmat
megfogalmazni, hogy Európa mindig jobban áll! Ezt csak egy példával hadd illusztráljam:
mind az alaptörvény, mind a készülő, a bírák jogállásával összefüggő törvény most is
tartalmazza ezt a rendelkezést, de a későbbiekben is a legmesszebbmenőkig szeretnénk ezt
fenntartani, hogy a bírák pártoktól függetlenül és politikai - mondjuk így - befolyástól
mentesen végezhessék a tevékenységüket. Én arra kérem a szocialista képviselőtársaimat,
hogy bontsanak zászlót, és keressék meg, mondjuk, Franciaország jogszabályalkotásával
összefüggésben a bírák jogállásával összefüggő jogszabályokat, és nézzék meg, az ottani
bírák például politizálhatnak, és részt vehetnek politikai fórumokon; sőt, az ügyészségnek és a
bíróságnak ott egy közös szakszervezete van, és ha kell, akkor blokkolják a munkát. Nyugat-
Európában tehát egészen extrém helyzetek alakulnak ki vagy alakultak már ki, amikor a bírák,
illetőleg az ügyészek együtt sztrájkoltak például; nemegyszer fordult ez elő. Sőt, a
köztársasági elnöki kandidálásnál az egyik bíró köztársaságielnök-jelölt, és valamelyik
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pártnak a tagja is. Nálunk ez nem fordulhat elő, és nálunk teljesen tiszta a helyzet, és nekünk,
előterjesztőknek az a szándékunk, hogy ez a rendszer fönn is maradjon így, és a lehető
leggyorsabban, a legmegnyugtatóbb módon oldódjék meg ez az átmeneti helyzet.

S nincs mögöttes szándék, ezt engedje meg, képviselő úr. Senkit nem szeretnénk az itt
ülők közül, mondjuk, bírává kinevezni. (Derültség.) Azt gondolom, a rendszer és a
bírókiválasztási rendszer semmi olyan... (Közbeszólások az ellenzéki képviselők részéről.)
Önből sem szeretnénk, Lamperth Mónikából sem szeretnénk bírót, sőt, különösen nem
szeretnénk. (Derültség.) Tehát semmilyen mögöttes szándék nem munkál bennünk.
Egyszerűen szeretnénk, ha a bírósági szervezetrendszer biztonságosan és pártatlanul
működne, amire egyébként az elmúlt években nem volt példa. Szeretnénk, ha az
igazságszolgáltatási rendszer átalakulásával megszűnne ügyeknek olyan formában történő
kezelése, hogy egy büntetőügyben több mint tíz évig tart egy eljárás, a Postabank-ügyre
gondolok; vagy az a helyzet, hogy egy bíró nem tud beazonosítani büntető törvényi tényállást,
és meg kell ismételni egy teljes büntetőeljárást egy, egyébként a közérdeklődésre
nagymértékben számot tartó ügyben, akár a Kaiser-ügyre gondolhatunk, akár egyébként a
Kulcsár-ügyre. Lamperth Mónika biztosan emlékszik a Kulcsár-ügyre. (Dr. Lamperth
Mónika: Hogy jön ez most ide?) Hát, olyan jólesett... (Derültség.) Tehát semmilyen mögöttes
szándék nem vezérel bennünket.

Azt gondolom, Gaudi-Nagy Tamással egyet lehet abban érteni, hogy meg kell oldani
ezt a helyzetet. Több száz titkár vár arra, tisztességes fiatal ember, hogy a pályáján előrébb
jusson, bírává kinevezzék és érdemi munkát végezzen. Ezek a bírósági titkárok többéves
szakmai gyakorlattal a hátuk mögött ebben a gyorsított pályázati eljárásban is, azt gondolom,
a legmegfelelőbb pályázatokat, szakmai pályázatokat fogják tudni benyújtani, és megfelelő
kezekben lesz ez a kérdés.

Köszönöm szépen az értékes észrevételeket és a kormány támogatását.

Szavazás a tárgysorozatba-vételről

ELNÖK: Köszönöm. Határozathozatal következik. Először a tárgysorozatba-vételről
döntünk. Ki támogatja a törvényjavaslat tárgysorozatba-vételét? Az igenlő szavazatokat
számolom. (Szavazás.) 21 igen. Ellenszavazat? (Szavazás.) 6 nem; tartózkodás ezek szerint
nincs. Megállapítom, hogy 21 igen szavazattal, 6 ellenszavazattal szemben a bizottság a
törvényjavaslatot tárgysorozatba vette.

Szavazás az általános vitára alkalmasságról

Kérdezem, támogatja-e a bizottság a törvényjavaslat általános vitára bocsátását. Az
igenlő szavazatokat számolom. (Szavazás.) 18 igen. Ellenszavazat? (Szavazás.) 6.
Tartózkodás? (Szavazás.) 3. Megállapítom, hogy a bizottság 18 igen szavazattal, 6
ellenszavazattal szemben és 3 tartózkodás mellett a törvényjavaslat általános vitára bocsátását
támogatja.

Tekintettel arra, hogy a törvényjavaslat mind a bíróságok szervezetéről és
igazgatásáról, mind pedig a bírák jogállásáról szóló törvényt érinti valamennyi
rendelkezésében, javaslom, a bizottság úgy foglaljon állást, hogy a törvényjavaslat a jelen
lévő országgyűlési képviselők kétharmadának igenlő szavazatát igényli; tehát kétharmados
törvény. Ebben megnyitom netán a vitát - de csak ebben -, ha van észrevétel, esetleg akinek
más a véleménye.

Előterjesztő, ehhez van észrevétele?

DR. PAPCSÁK FERENC (Fidesz): Igen. Én azt gondolom, hogy igen, kétharmados.

ELNÖK: A kormányt is megkérdezzük.
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DR. CZEPEK GÁBOR (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Mi is úgy
gondoljuk, hogy igen.

ELNÖK: Gaudi-Nagy Tamás is kíván ehhez szólni.

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Egy bővített mondatban: igen, de
mindenképpen szeretnénk azt is, hogy az alkalmatlan bírók is megfelelő jogszabályi úton
majd eltávolításra kerüljenek a bírói karból. Ez még egy fontos feladata a
kormánytöbbségnek, és ezt támogatnánk.

Szavazás a törvény kétharmadosságáról

ELNÖK: Jogos, köszönöm. Akkor a kétharmadosság tekintetében ki ért egyet a
javaslatommal, hogy kétharmados a törvény? (Szavazás.) Úgy látom, hogy egyhangú, de
ellenpróbát tartok. Ellenszavazat? (Nincs.) Tartózkodás? (Nincs.) Megállapítom, hogy a
bizottság egyhangúlag úgy foglalt állást, hogy a törvény kétharmados.

Ezzel ennek a napirendi pontnak a tárgyalását befejeztük.
S tekintettel arra, hogy az 5. napirendi pontunkhoz, a katasztrófavédelemről és a hozzá

kapcsolódó törvények módosításáról szóló törvényjavaslathoz itt van a kormány képviselője,
ezt vesszük előre, és az innovációs bizottsággal kapcsolatos indítványt majd utána tárgyaljuk.

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló
törvényjavaslat (T/3499. szám); zárószavazás előkészítése

Következik tehát az 5. napirendi pont: a katasztrófavédelemmel kapcsolatos
zárószavazás előkészítése. Hét pontot tartalmaz az ajánlás. A koherenciazavart kiküszöbölő
javaslatokat, mind a hetet a kormány képviselője terjesztette elő.

Kérem, szíveskedjék a jegyzőkönyv számára bemondani, milyen minőségben van
jelen, és utána nyilatkozni, hogy kíván-e hozzátenni egyébként bármit is a javaslatokhoz.
Tessék!

DR. FELKAI LÁSZLÓ államtitkár (Belügyminisztérium): Felkai László vagyok, a
BM közigazgatási államtitkára.

A javaslat valójában két kérdéskört fog át. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal január 1-
jétől kezdve nem fegyveres és nem rendvédelmi szerv, mert egy civil meg egy nem civil
szervezetből állt össze. Ez a törvénytervezet még rendvédelmi szervként definiálja, és
ezeknek a koherenciazavaroknak a kiküszöbölését a NAV-törvény és e törvény között
vezetjük át.

Illetőleg van még egy másik: csak erőteljes értelmezéssel lehetne arra a
következtetésre jutni, hogy az atomenergia-törvény hatálya alá tartozó szervek nem fizetnek
katasztrófavédelmi hozzájárulást. Azt gondoltuk, hogy most egy egyértelmű jogszabályi
bekezdéssel kivesszük őket, mert ha jogszabályt alkotunk, akkor lehetőség szerint minden
kétértelműséget oldjunk föl.

Tehát valójában ez a két oka van ennek a kétpontos módosító javaslatnak.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Hozzászólásra megadom a szót Harangozó Tamásnak.
Tessék!

DR. HARANGOZÓ TAMÁS (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Én konkrétan
szeretném kérni, hogy az 1. ajánlási pontnak ha államtitkár úr valami részletes indoklását meg
tudná adni, hogy szakmailag meg úgy koherenciálisan is mi az oka annak, hogy az
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atomenergiáról szóló törvény szerint nukleáris létesítményeknek és radioaktívhulladék-
tárolóknak nem kell ebbe az alapba befizetnie. Tehát hogy valami logikát értsünk ebbe. Mert
lehet, hogy ha ott gond van, akkor már nem lesznek helyreállítási költségek, vagy nem tudom,
nem akarok vicces ötleteket adni, de szerintem ez elképesztő. Ha valakinek egyébként illene
ebbe belefizetnie, valaki mint intézmény, mint cég meg is teheti, hiszen annál stabilabb és
kiszámíthatóbb, nyereségesebb állami vállalkozás, mint a Paksi Atomerőmű, nem sok van,
tehát milyen indok van arra, hogy pont ő ne fizessen ebbe az alapba?

Köszönöm.

ELNÖK: Államtitkár úr?

DR. FELKAI LÁSZLÓ államtitkár (Belügyminisztérium): Elöljáróban elmondom,
hogy ez az alap egy új alap, amely hozzávetőlegesen 1,5 milliárd forinttal gazdagítja majd
reményeink szerint a katasztrófavédelmet. És nem arról szól, hogy aki ebbe az alapba nem
fizet bele, annak a tevékenységét nem ellenőrzi, vagy amennyiben katasztrófát okoz, a
közrend, közbiztonság szempontjából nem figyelünk rá annyira. Tehát ez a kiindulási alap.

Hogy miért nem fizet, ez pedig azért van, mert fizetési kötelezettsége a veszélyes
anyagokat tároló, gyártó, előállító üzemeknek van. A Seveso-egyezmény definiálja a
veszélyes anyag fogalmát. A veszélyes anyag fogalmának minden egyes vertikumában
nagyon sok vetülete van a katasztrófavédelmi törvényben, mindig a Seveso-egyezményt
citáljuk. A Seveso-egyezményben pedig nincs benne az atomenergia. Ez egyébként szerepel
az indoklásban is, a Seveso-egyezményben nincs bent, és nem akarunk rendszert törni azáltal,
hogy minden egyes vonatkozásban a Seveso-egyezmény fogalmát használjuk, itt pedig
behoznánk egy attól idegen rendszerelemet. Egyébként önmagában az atomenergiának van
egy önálló pénzügyi alapja, tehát ettől még a Paksi Atomerőmű fizet, csak egy más alapba.

A válaszom tehát nemzetközi jogi: nincs benne a Seveso-egyezményben a veszélyes
anyagok között az atomenergia.

ELNÖK: Cser-Palkovics alelnök úrnak átadom az elnöklést, mert én is szeretnénk
ehhez kérdés jellegű észrevételt tenni.

(Az ülés vezetését dr. Cser-Palkovics András, a bizottság alelnöke veszi át.)

ELNÖK: Megadom a szót elnök úrnak.

DR. SALAMON LÁSZLÓ (KDNP): Azt szeretném megkérdezni államtitkár úrtól,
hogy jól tudom-e, hogy atomkatasztrófáért végső fokon a mai magyar jog szerint a magyar
állam teljes helytállással tartozik. Ezt azért kérdezem, mert ha erre igenlő a válasz, akkor
tulajdonképpen azon kívül, hogy nem ismerem ezt az energiaágazatot, de föltételezem, hogy
olyan energiatermelésről van szó, amiért a fogyasztók fizetnek, és ha a fogyasztók fizetnek,
akkor a katasztrófavédelmi hozzájárulás aligha töltene be más funkciót, mint árnövelő

funkciót, az én okoskodásom szerint; lehet, hogy nincs igazam. Tehát magyarán, ha a magyar
állam minden atomkatasztrófáért teljes felelősséggel tartozik és korlátlanul végső fokon –
nem tudom, hogy így van-e; az új Ptk.-nál ezzel foglalkoztunk, aztán az új Ptk. végül is nem
lépett hatályba, de valamilyen jogi rendezés most is van –, ha így van, ahogy én gondolom,
akkor nem látom én sem a funkcióját ennek a hozzájárulásnak ebben az esetben. Tehát ilyen
értelemben tudnám, ezzel az okoskodással elfogadni, függetlenül a definitív érvektől,
amelyeket értek, ezt a koherenciazavart kiküszöbölő javaslatot. Bár ez a logika már nem
szigorúan a koherenciazavar eszmerendszerében megy; amit mond, azon érvek szerint az az,
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ami koherenciazavar oldaláról indokolja a kérdést, de fontosnak tartanám ezt is, hogy ha már
így most itt fölmerült ez a kérdés, akkor tisztázzuk.

Köszönöm, visszaveszem az elnöklést az alelnök úrtól.

(Az ülés vezetését dr. Salamon László, a bizottság elnöke veszi át.)

ELNÖK: Vannak még más észrevételek. Staudt Gábort is hallgassuk meg!

DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik): Köszönöm, elnök úr. Tisztelt Bizottság! A Nemzeti
Adó- és Vámhivatal státusával kapcsolatban tennék fel egy kérdést. Itt azt feszegeti a javaslat,
illetve Pintér Sándor belügyminiszter úr levele, hogy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal nem
rendvédelmi szerv, és azért kell ezt zárószavazás előtti koherenciazavarként kiiktatni. Viszont
eddig a többi törvényben úgy szerepelt, itt a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló törvényt is
többek közt módosítani kell. Vagyis én azt nem értem, hogy amikor összevonásra került az
APEH és a vám- és pénzügyőrség, akkor erről nem született-e valami döntés, vagy ez nem
került meghatározásra. Úgy látom, hogy ami akkor átvezetésre került, most hipp-hopp,
valakinek eszébe jutott, hogy talán akkor mégsem rendvédelmi szerv. De ez adott esetben
szerintem a későbbiekben még problémákat okozhat.

Erre lennék tehát kíváncsi, mert az biztos, hogy nemcsak a javaslatban szerepel így,
hanem korábban ebben a formában rendvédelmi szervként át lett vezetve a többi törvénybe.

ELNÖK: Ha jó láttam, Harangozó Tamás kért még egyszer szót.

DR. HARANGOZÓ TAMÁS (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Kevéssé
elfogadható szerintem a válasz, amit államtitkár úr mondott. Ha a Seveso-egyezményre
hivatkozott, akkor lenne egy kérdésem: például a vörösiszap benne volt-e, benne van-e?
Ennek az egész területnek a problémáját egyébként ez a katasztrófa mutatta meg, hogy
mennyire nincs rendezve, és szerintem teljesen álságos az az indoklás, amit most a kormány
képvisel, pontosan azért, amit maga elnök úr mondott. Tehát ha ezt a rendszert megnézzük,
amit most önök fölállítanak, akkor valóban költségnövelő, árnövelő tényező lesz ez a
befizetendő adó. Ezzel sújtják önök az egyébként nem állami, piacon működő, akár magyar
kis- és középvállalkozók tulajdonában lévő – mondjuk, kicsi nem, de középvállalkozók
tulajdonában lévő –, akár magyar fejlesztésű termékeknek a cégeit, nyilvánvaló
versenyhátrányba hozva őket, míg, még egyszer mondom, az a legnagyobb állami mamut,
amelyiknél egyébként kiszámíthatóbb és stabilabb nyereséggel rendelkező cég valószínűleg a
világon nincs, ő felmentést kap az ezen alapba való befizetés alól. És ha a rendszert nézzük,
államtitkár úr, ön tudja a legjobban, hogy ettől még az önök koncepciója szerint minden egyes
cégnek teljes felelőssége van az okozott kárért.

Az is egy jó kérdés, hogy ha előre fizet azért ebbe az alapba, hogy az általa esetlegesen
okozott kárért az állam jobb minőségben, vagy nem tudom, hogyan tudjon fellépni, ugye,
biztosításra nem kötelezzük őket, de az önök koncepciója szerint teljes mértékű kártalanításra,
illetve kártérítésre kötelezik azt a céget, amelyik mégiscsak a működése tekintetében ilyen
károkat okoz.

Tehát azt gondolom, hogy eleve nem koherens a rendszer, de hogy ebből még
kihagyják az atomenergiával foglalkozó céget, az meg szerintem nem indokolható egyáltalán.
Köszönöm.

ELNÖK: További hozzászólás van-e? (Nincs jelentkező.) Ha nincs, akkor a vitát
lezárom, és kérem államtitkár urat válaszadásra.
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DR. FELKAI LÁSZLÓ államtitkár (Belügyminisztérium): Elnök úr fölvetését meg
tudom erősíteni. Magam is, amikor még egy más beosztásban megismertem a korábbi Ptk.-t,
az az atomenergia-károkkal kapcsolatos felelősséget külön szabályozta volna, de az a Ptk.
nem lépett hatályba, tehát vonatkozik rá az általános szabály.

Ami az árfelhajtó szerepét illeti, hozzáteszem, hogy az általános és részletes vitán túl
vagyunk, tehát ez koherenciazavar. Itt most nem az a kérdés, hogy a katasztrófavédelmi
hozzájárulást bevezetjük-e vagy sem, mert az általános és részletes vitán túl vagyunk, ez csak
eljárásjogi szempontból van most itt.

A másik szempontból, az árnövelő hatást illetően, meg hogy miért is, megismétlem a
fölvezetőmben mondottakat. Összesen 1-1,5 milliárd forint közötti összeg fog valamennyi
szerv által befizetett katasztrófavédelmi hozzájárulásból befolyni, ami azért mutatja azt, hogy
olyan iszonyatosan nagy tehertételt ez nem jelent. De miért is? Azért, mert pont a vörösiszap-
katasztrófa kapcsán az alsó határt lejjebb visszük mintegy 25 százalékkal, és miután lejjebb
visszük, ezáltal sokkal több üzemre fog kiterjedni a különböző felkészítési meg a
katasztrófavédelmi szerveknek az ellenőrzési kötelezettsége, és amiatt, hogy ne forduljon elő
még egyszer vörösiszap-katasztrófa, de mondhatnánk mást is, mert több olyan kisebb jellegű
katasztrófa történt az elmúlt négy-öt évben, ami nem történt volna meg akkor, ha ellenőrzött
szervek lettek volna. De miután a nemzetközi egyezményt fogadtuk el, és nem mentünk alá,
ezért nem lettek ellenőrzött szervek; most alámegyünk az értékekben 25 százalékban, ezek is
ellenőrzött szervek lesznek. Tehát ezeknek a többletköltsége, hogy több szerv tartozik majd a
hatálya alá, az OKF-nek több szervet kell emiatt ellenőrizni, ez az indoka.

De egyébként, ahogy a katasztrófavédelmi törvényből következik, az ilyen jellegű
beruházások után, tehát ha valaki ilyen jellegű beruházást végez, amely a biztonságát növeli,
akkor a befizetett katasztrófavédelmi hozzájárulás egy részét visszaigényelheti. Ha tehát,
mondjuk, befizet 100 forintot, de végzett egy mintegy 300 forint értékű beruházást, akkor
abból 50-80-60-70 forintot visszaigényelhet. Úgyhogy innentől kezdve azért a kölcsönös
érdekeltség megteremtődik.

Ami meg a NAV-ot illeti, zavart nem okoz, és ez nem a NAV ellenére van, a NAV-val
egyeztetett törvénymódosításról beszélünk.

ELNÖK: Köszönöm. Úgy látom, határozatot külön kellene az 1. pontról hozni, mert
ezen volt vita. Megkérdezem, kívánja-e valaki, hogy a 2-estől a 7. pontig külön tegyem föl
szavazásra a pontokat, vagy azok már mehetnek együtt. Mehetnek együtt? (Jelzésre:) Nem,
külön. Jó, ennek sincs semmi akadálya, minden pontról külön szavazunk.

Az 1. pontot illetően ki támogatja a javaslatot? (Szavazás.) 18 igen. Ellenszavazat?
(Szavazás.) 4 nem. Tartózkodás? (Szavazás.) 3 tartózkodás. Megállapítom, hogy a bizottság
ezt a javaslatot 18 igen, 4 ellenszavazat, 3 tartózkodás mellett támogatta.

A 2. pontot kérdezem, ki támogatja? (Szavazás.) 18 igen. Ellenszavazat? (Szavazás.) 4
nem. Tartózkodás? (Szavazás.) 3 tartózkodás. Megállapítom, hogy a bizottság ezt a javaslatot
18 igen, 4 ellenszavazat, 3 tartózkodás mellett támogatta.

A 3. pontot ki támogatja? (Szavazás.) 23 igen. Ellenszavazat? (Szavazás.) 3 nem;
tartózkodás nincs. Tehát 23 igennel, 3 ellenében támogatja a bizottság.

A 4. pont összefügg a 6. és 7. pontokkal, ezekről tehát együtt szavazunk. Ki
támogatja? (Szavazás.) 23 igen. Ellenszavazat? (Szavazás.) 3 nem; tartózkodás nincs. Tehát
23 igennel, 3 ellenében támogatja a bizottság.

Az 5. pont van még hátra. Ki támogatja az 5. szám alatti javaslatot? (Szavazás.)
Szintén 23 igen. Ellenszavazat? (Szavazás.) 3 nem; tartózkodás nincs. Tehát 23 igennel, 3
ellenében támogatja a bizottság.

Ezzel a napirendi ponttal végeztünk, köszönöm államtitkár úr megjelenését.
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Egy pillanatra vissza kell térnünk a bírósági eljárások időszerűségével foglalkozó
törvényre, nem érdemben hál’ istennek, hanem előadót elfelejtettünk állítani. Vas Imre
vállalná a kormányoldalról. A kisebbségi véleményt pedig, Bárándy Gergely hozzászólt,
vállalja-e? (Jelzésre:) Igen. Tehát akkor a bizottság többségi előadója Vas Imre, kisebbségi
előadója Bárándy Gergely.

Innovációs és fejlesztési eseti bizottság létrehozásáról szóló határozati javaslat (H/1486.
szám); módosító javaslatok megvitatása

Következik az Innovációs és fejlesztési eseti bizottság létrehozásáról szóló határozati
javaslat. Előterjesztőt nem látok, de ez a tárgyalásnak, mivel képviselői indítvány, nem
akadálya; a kormány sem fog itt erről véleményt mondani, úgyhogy a bizottság teljes
mértékben a saját feje után, minden útmutatás vagy más vélemény elhangzása nélkül alakítja
majd ki az álláspontját. Sorban haladunk, ötpontos ajánlás áll képviselőtársaink
rendelkezésére.

Az 1. pontban Gyüre Csaba képviselő úr a bizottság összetételével kapcsolatban tesz
javaslatot. Kíván-e valaki hozzászólni? Gaudi-Nagy Tamásé a szó.

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Köszönöm, elnök úr. Én összevontam tennék
egy rövid felszólalást az 1., 2., 3. és 5., tehát a négy jobbikos módosító javaslathoz. Ezek
szándékukat tekintve azt irányozzák elő, hogy arányosabb legyen a bizottság összetétele, és
ezért a 17 fősre történő emelését javasolja a bizottságnak 15 helyett, úgy, hogy a Jobbik és az
MSZP is egy taggal többet delegálhasson, és akkor így lenne szerintünk arányosabb a
parlamenti képviseletnek megfelelően.

A másik pedig, hogy a társelnök helyett itt az alelnök megválasztására vonatkozó
javaslatot tartalmaz a 3. pont.

Úgyhogy mi arra kérjük a bizottsági tagtársakat, hogy támogassák ezt a
javaslatcsomagot, mert akkor ezzel lehet igazán egy olyan bizottságot létrehozni, amely
arányos képviselettel és korrekt szabályokkal tudja végezni az egyébként mindenki által
kívánatosnak tartott innovációs és fejlesztési munkákat. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm. Más hozzászólás? Tessék, Papcsák Ferenc!

DR. PAPCSÁK FERENC (Fidesz): Köszönöm szépen. A Fidesz-frakció a Pánczél
Károly által előterjesztett módosítást javasolja. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Gaudi-Nagy Tamás?

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): A 4. pontnál Pánczél Károly javaslatával
kapcsolatban viszont azt mi kifejezetten sérelmezzük, hogy ugyanaz a javaslati sor szerepel itt
az utolsó mondatban, hogy a bizottság elnökére a Fidesz, alelnökére az MSZP
képviselőcsoportja terjeszt elő javaslatot. Tehát nem igazán értjük ezt, hogy a Fidesz miért
támogatna egy ilyen javaslatot, amellyel egy olyan pártot kíván egy olyan lehetőséghez
juttatni, amelyről már sok alkalommal elmondtuk, de ma aztán igazán el kell mondani, hogy
az ország előremozdítását finoman szólva nem segítette elő az elmúlt nyolcéves kormányzása,
különösen pedig a fejlesztés, innováció területén is leépülések zajlottak. Másrészt pedig a
parlamenti erőviszonyok is megváltoztak, a legutóbbi közvélemény-kutatási adatok alapján, a
Nézőpont Intézet megállapításai szerint a Jobbik a második legerősebb párt már
Magyarországon. Úgyhogy elfogadhatatlan számunkra, hogy az MSZP egy ilyen adományt
kapjon a fideszes kormánytöbbségtől. Ezért kérem, hogy az ezzel egyetértő kormánypárti
képviselők ennek szellemében ne támogassák ezt a javaslatot.
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Köszönöm.

ELNÖK: További hozzászólás? (Nincs jelentkező.) Nincs, akkor határozatokat
hozunk, egyenként. Köszönöm egyébként, hogy képviselő úr nagyon praktikusan több pontról
együtt fejtette ki a véleményét, de a javaslatok házszabályi értelemben nem
szétválaszthatatlanok, ezért tehát külön szavazunk.

Először az 1. pontról döntünk. Ki támogatja tehát Gyüre Csaba javaslatát? (Szavazás.)
8 igen. Ellenszavazat? (Szavazás.) 18 nem, egyharmadot sem kapott a javaslat.

A 2. pont Farkas Gergely, Dúró Dóra és Ferenczi Gábor javaslata az 5. pont
módosítására. Ki támogatja? (Szavazás.) 3 igen. Ellenszavazat? (Szavazás.) 23
ellenszavazattal a bizottság nem támogatta, ez sem kapott egyharmadot.

A 3. pontban Gyüre Csaba javaslata következik. Akkor, ugye, jól értem, ennek a
javaslatnak egy eleme van: a társelnök helyett az alelnök kifejezést kívánja használni. Mert
amit hozzászólt képviselő úr, az már ezen túlmenő gondolat; az már a Pánczél-javaslattal való
vita. Tehát külön szavazunk Gyüre Csaba javaslatáról és külön Pánczél Károlyéról. Ki
támogatja tehát Gyüre Csaba javaslatát? (Szavazás.) 5 igen. Ellene? (Szavazás.) 21 nem, tehát
a bizottság nem támogatja, egyharmadot sem kapott.

A 4. pontban Pánczél Károly javaslata következik. Ki támogatja? (Szavazás.) 18 igen.
Ellene? (Szavazás. – Nincs ilyen.) Tartózkodás? (Szavazás.) 8 tartózkodás mellett a bizottság
Pánczél Károly javaslatát támogatja.

Az 5. pontban pedig Gyüre Csaba javaslata következik. Ki támogatja? (Szavazás.) 3
igen. Ellene? (Szavazás.) 23 ellenszavazat mellett a bizottság nem támogatja, egyharmadot
sem kapott.

Köszönöm szépen. Tulajdonképpen a napirendben az ajánlások tárgyalásának a végére
értünk, de még mielőtt lezárom a napirendi pontot, Vas Imréé a szó.

DR. VAS IMRE (Fidesz): Csak annyit szeretnék mondani, hogy Gyüre Csaba 3.
számú módosító indítványa önmagában koherenciazavart idézne elő, mert a társelnököt csak
egy helyen javítja át alelnökre, és az utolsó tagmondatban pedig nem. Ezért helyesebb Pánczél
Károlynak a javaslata, ott mind a két helyet kijavítja a társelnököt alelnökre.

Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm. Ha nincs ehhez a napirendi ponthoz további hozzászólás, akkor
lezártuk.

Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-vételéről

a) A büntető törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény módosításáról szóló
törvényjavaslat (T/2986. szám)

Következnek a tárgysorozatba-vételről szóló döntések, először a büntető
törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény módosításáról szóló T/2986. szám alatti,
Korondi Miklós Jobbik-képviselő indítványa következik. Itt is van képviselő úr, akit
köszöntök. Megadom a szót, kérem, szíveskedjék nyilatkozni a javaslatról, ha szóban kívánja
indokolni, akkor azt előadni. Tessék!

KORONDI MIKLÓS (Jobbik): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Bizottság! Az
előttünk lévő törvényjavaslat egy nagyon fontos törvénymódosítást szeretne eszközölni,
mégpedig szorosan összefügg ez a törvénymódosítási javaslat az úgynevezett fémtörvény
módosításával, amelyet annak idején már a gazdasági bizottság előtt kezdeményeztem és
kifejtettem bőven.
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Mi is indokolja ezt a törvénymódosítási javaslatot? Bizonyára sokan tudják önök közül
is, hogy Magyarország vasúthálózatán körülbelül 50 ezer kilométernyi vasúti kábel található.
Ezeknek a megrongálása, eltulajdonítása rengeteg problémát és többmilliárdos kárt okoz a
magyar államnak, és tudjuk nagyon jól, hogy a vasúti pálya a magyar kincstári vagyont
képező állami tulajdon. Azt is tudjuk, hogy a vasúti kábelek, a vasúti külterületeknek az
őrzését nem lehet folyamatosan biztosítani, hiszen óriási összegeket emésztene föl.

A 2010. esztendőben látható volt, hogy a réz felvásárlási ára következtében ismételten
megszaporodtak a vasúti közlekedés biztonságát veszélyeztető bűncselekmények, azaz a
kábellopások, a felső vezetékek eltulajdonítása. De epizódként hadd említsem meg, hogy nem
olyan régen a parlament informatikai kábelét is megrongálták itt a Margit híd közelében, hogy
fölhívjam erre a figyelmüket, és majdnem lebénult az informatikai rendszere a Magyar
Országgyűlésnek. Ez tehát mind szorosan összefügg mindenféle ilyen színesfém- és kábel- és
vezetékeltulajdonításokkal.

Természetesen a Btk.-ban külön kiemeltem a közlekedési, vasúti közlekedési
bűncselekmények közül különös tételként a vasúti közlekedés biztonsága elleni cselekményt,
hiszen eddig a Btk.-ban ezt együtt kezelték még az összes közlekedési ágra vonatkoztatva, de
oly nagy mértékben megszaporodott a vasúti kábelek eltulajdonítása, hogy szükségessé vált a
mai kor követelményének megfelelően, hogy külön kezeljük a vasúti közlekedési biztonság
elleni bűncselekmények kérdéskörét, hiszen legfőképpen itt fordulnak elő, nem a levegőben
és nem a vízi közlekedés területén. Ezért külön emeltem ki a törvénymódosítási
javaslatomban „a vasúti közlekedés biztonsága elleni cselekmény” címmel. Természetesen a
181. § a) részében a többi közlekedési ág változatlan formában ugyanúgy együtt szerepel.

Mi indokolta ezt? Az indokolta ezt, hogy eltérő súllyal kellene véleményem szerint
kezelni a vasúti kábelek eltulajdonítását, hiszen oly nagy számban fordulnak elő, hogy már
kezelhetetlenné vált ez a probléma. Természetesen nagyon örültem volna, ha a
fémtörvényjavaslatom is tárgysorozatba-vételre került volna, hiszen a kettő igazán együtt
lenne kezelendő, és annak idején Kontrát Károly államtitkár úr számára megígértem, hogy
foglalkozni fogok ezzel, és segíteni fogom a munkáját, hogy ki fogom dolgozni ezt a területet,
és leteszek az asztalra egy olyan javaslatot, ami által meg lehetne előzni különböző
bűncselekményeket.

A Btk. módosítása röviden három pont köré csoportosítható. Mint ahogy említettem,
különválasztja, mintegy önállósítja a vasúti közlekedés biztonsága elleni cselekményt a többi
közlekedési ágtól. Plusz megemeli a büntetési tételeket; három év büntetési tételről öt évre
emelkedne, és további fokozatokban szintén megtartja ezt. Valamint egyes fogalmakat kellett
ehhez leszabályozni, többek között speciális, vasúti közlekedéshez kapcsolódó fogalmakat.

A törvénymódosítás kidolgozása során legfőképpen az motivált, hogy ma már a vasúti
közlekedés biztonsága ellen elkövetett bűncselekmények olyan stádiumba jutottak, bizonyára
sokan emlékeznek a monorierdei balesetre, hogy szinte már terrorcselekménynek számító
cselekmények ezek. Ezért mindenféleképpen indokoltnak tartanám ennek a törvénynek a
módosítását és szigorítását. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm. Ipkovich képviselő úré a szó.

DR. IPKOVICH GYÖRGY (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Érdekes témát
feszeget az előterjesztő. A korábbi ciklus utolsó részében volt egy Btk.-módosításunk, ez
pedig a színesfém-felvásárlással kapcsolatban az orgazdaság szabályozása, ami ennek a
kérdésnek a másik oldala volt. Tehát amiről beszélünk, hiába hívjuk azt mi vasúti biztonság
elleni bűncselekménynek, az tulajdonképpen lopás, csak olyan dolgot lopnak el általában
ezekből a biztosítóberendezésekből, ami megzavarja ennek a biztosítóberendezésnek a
működését. A magam részéről egyetértek azzal, hogy kivegyük az általános tényállásból és a
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vasútit külön szabályozzuk, mert jellemzően ezekből a berendezésekből lopják el az
elkövetők a színesfémet.

Viszont kicsit összehangolnám a kettőt, amit eddig csináltunk, hogy a felvásárlást és
az orgazdaságot, ami tulajdonképpen ugyanerre vonatkozott a felvásárlási részről a
színesfémlopások területén, ezt kicsit összhangba hozhatnánk. A magam részéről jó lépésnek
látom, hogy kiemeljük az általános körből speciálisan a vasúti rongálást és a vasúti lopásokat,
és együtt kezeljük ezzel a színesfém-felvásárlási kérdést, mert igazából ezt a problémát ott
tudjuk kezelni, ha az érdekeltségi rendszert vesszük ki. Mert legyünk őszinték, itt azért olyan
elvetemült emberek nincsenek, akik csak azért vernek szét egy sorompót vagy pedig egy
vasúti biztosítóberendezést, hogy azzal balesetet okozzanak; ez azért a ritkábbik elkövetési
módja. A sűrűbbik az anyagi haszonszerzésre való törekvés, és ebben egy folyamatot kellene
szabályozni. Első lépésként lehet nevesíteni a vasúti berendezések rongálását, másrészt pedig
az innen eltulajdonított dolgok felvásárlását, értékesítését ugyanebbe a körbe kellene hozni,
hiszen ott vennénk ki a gazdasági érdekeltséget a rongálásból a bűncselekmény
visszaszorítása terén.

A magam részéről el tudnám fogadni ezt a fajta törvénymódosító javaslatot.
Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm. Staudt Gáboré a szó.

DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik): Köszönöm szépen. Üdvözöljük a javaslatot,
jobbikos képviselőtársunk javaslatát. Ez itt célzatot nem kíván meg, és ezeket a
bűncselekményeket akár gondatlanságból, akár más célzattal, természetesen itt a legtöbb
esetben nem egyenes szándékkal a tömegszerencsétlenség okozása miatt tulajdonítja el valaki
ezeket a berendezéseket, de a következményeit tekintve nagyon súlyos, halálos
tömegszerencsétlenségek is adódhatnak ebből. Tehát úgy gondolom, hogy nagyon is indokolt,
hogy ezt egy külön törvényi tényállásban szabályozzuk, ezzel is felhívva a figyelmet, hogy
aki ilyet csinál, vagy a lopásnak azt a módját választja, amely vasúti közlekedési
berendezéseket, kábeleket érint, az egy emelt büntetési tétellel és az államnak kiemelt
büntetőjogi lépéseivel találhatja szembe magát.

Köszönöm.

ELNÖK: Bárándy Gergely!

DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Bizottság!
Én azt gondolom, háromféle oldalról érdemes megközelíteni ezt a javaslatot.

Az egyik: az a cél nyilvánvalóan nem illegitim, hogy a megváltozott társadalmi
viszonyokhoz igazítsunk Btk.-t, de én azt gondolom, ezt nagyon módjával és finoman kell
megtenni. Én önmagában azzal a gyakorlattal nem tudok egyetérteni, hogy szinte ahány
bizottsági ülésünk van, hétről hétre, nincs olyan, amelyiken a Jobbiknak nem egy, hanem
több, büntető törvénykönyvet módosító javaslata ne lenne az asztalon. Azt meg tudomásul
kell venni, hogy a Btk. egy koherens rendszer – kellene hogy legyen, mert az elmúlt, több
mint ezer alkalommal történt módosítás során sajnos már nem az –, és picit visszafogottabban
kellene a büntető törvénykönyv módosításához viszonyulni és nyúlni. Tudva azt is, hogy
egyébként a kormány most készíti elő az új büntető törvénykönyvet, amelynek a jelentős
része éppen a különös résznek, tehát pontosan annak a részének, amelyet képviselőtársunk
módosítani kíván, ennek a módosításáról szól. Én sokkal szerencsésebbnek tartanám, ha ezek
az ötletek eljutnának a kodifikátorokhoz, és ők próbálnák majd ezeket az igényeket egy
egységes rendszerbe foglalni. Mondom ezt azért, mert a büntető törvénykönyv terrénumán,
azt gondolom, a szaktudás és a kodifikátori szaktudás és a büntetőjog dogmatikájának az
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ismerete talán fontosabb, mint más jogterületeken. De biztos, hogy a legfontosabbak közé
tartozik, ha a jogrendszer egészét tekintjük. Csak egy példát mondok: miért kell így kiemelni?
Miért nem lehet a minősített esetek rendszerében elhelyezni, ha már akarjuk?

Nem tartom szerencsésnek még érvek szintjén sem összekötni azt, hogy lopást és egy
más fejezetbe tartozó, a közlekedési bűncselekmények fejezetébe tartozó bűncselekményt
össze kívánunk mosni. Mert ezt nem a jogalkotónak a dolga megtenni, hanem ha ilyet
elkövetnek, akkor a bíró majd halmazati büntetést fog kiszabni, és mind a kettő
bűncselekményért el fogja ítélni. Tehát a lopásért is, annak az érvrendszernek az alapján, és a
társadalomra veszélyesség azon szegmensének az alapján, és egy egészen más
szempontrendszer alapján a közlekedési bűncselekményért. Ahol, én azt gondolom, igen
súlyos büntetés jár jelen pillanatban is azért, ha súlyos következmények származnak egy ilyen
esetből.

A másik például az, hogy áthágjuk-e azt a szabályt, amely a gondatlan, beleértve
egyébként a praeterintencionális bűncselekményeket, azaz a vegyes bűnösséggel
megvalósított bűncselekmények esetén eddig nem teszi lehetővé azt, hogy életfogytig tartó
szabadságvesztést szabjanak ki. Kívánunk-e egy olyan Btk.-t alkotni, ahol ezt a dogmatikai,
évtizedes, több évtizedes szabályt áthágjuk? Képviselő úrnak a javaslata ezt teszi. Ez
kifejezetten az egyetlen olyan közlekedési bűncselekmény, amelyet nem a közlekedésben
részt vevő követ el, a közlekedés biztonsága elleni bűncselekmény. Itt ez egy tipikusan vegyes
bűnösséggel megvalósítandó bűncselekmény, azaz a veszélyhelyzet előidézése szándékos,
míg gondatlan a minősítő körülmények vonatkozásában az elkövetőnek a magatartása. Ehhez
képviselő úr hozzárendel egy életfogytig tartó szabadságvesztést, ezt a fenyegetettséget. Egy
olyan szabályt hág tehát át, ami évtizedek óta a magyar büntetőjognak az egyik alapja. Én azt
gondolom, hogy pontosan az ilyen problémák elkerülése végett és a büntető törvénykönyv
rendszerének a még teljesebb szétzilálásának az elkerülése érdekében tartózkodni kellene a
hasonló javaslatok benyújtásától. Azt gondolom, legitim cél és legitim igény az, hogy ezeket a
magatartásokat esetleg másként szabályozzuk.

Én arra biztatom tehát képviselő urat – én a magam részéről nem fogom az említett
szakmai indokok alapján támogatni ezt a javaslatot –, hogy a kodifikátorhoz nyújtsa be ezeket
az elképzeléseit, koncepcionális formában megfogalmazva, és a kodifikátor nyilvánvalóan
figyelembe tudja venni az összes többi, büntető törvénykönyvben szereplő rendelkezést, és
ahhoz igazítva tudja esetleg ezt az igényt figyelembe venni. Úgyhogy én erre tennék
javaslatot, és az érveimnek egy része egyébként a következő Btk.-tényállásra is vonatkozik,
de ott majd még mások is lesznek.

Köszönöm a figyelmet.

ELNÖK: Köszönöm. Gaudi-Nagy Tamás!

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Én a javaslat védelmében szeretném
elmondani, hogy Bárándy Gergely szakmai felvetéseinek egy része akár még, azt gondolom,
megalapozott is lehet. Csak pontosan ez a fajta hozzáállás, ez a fajta jogpolitikai, szakpolitikai
aggályoskodás vagy körülményeskedés vezetett oda, hogy ez a bizonyos bűnözési forma és
egyáltalán a mindennapi bűnözés ilyen mértékben elterjedt az országban az elmúlt nyolc
évben és folytatólagosan is, és sajnos még mindig nem sikerült átütő eredményeket elérni. Azt
gondolom, hogy ha viszont tárgysorozatba vesszük legalább ezt a javaslatot, akkor Bárándy
Gergely is megtehetné azokat a jobbító szándékú javaslatait és mindenki más is, annak
érdekében, hogy ezt a valóban rendkívül aggályos, egyébként nemzetgazdasági szempontból
is rendkívül káros cselekménysorozatot, bűncselekménytípust visszaszorítsuk. Mert ahogy írja
utolsó mondatában képviselőtársunk: számba nem vett károkat okoz az utasoknak,
fuvaroztatóknak, és hatására sokan elfordulnak a vasúti közlekedéstől. Pedig ez egy komoly
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gazdaságpolitikai célja tulajdonképpen a kormányzatnak is, hogy segítsük, erősítsük a vasúti
közlekedést, és a javaslat tulajdonképpen egy ilyen komoly fenyegetettséget tartalmazó
tényállással szerintem ezt jól szolgálja.

Úgyhogy kérem a képviselőtársakat, hogy támogassák a javaslatot.

ELNÖK: Papcsák Ferencé a szó.

DR. PAPCSÁK FERENC (Fidesz): Nagyon szépen köszönöm. Tisztelt Elnök Úr!
Tisztelt Bizottság! Napirenden van a büntetőjogi, anyagi jogi törvénykönyvnek a
kodifikációja. A hatályos büntető törvénykönyvet, ha nem tévedek, a mai napig 3
törvényerejű rendelet, 58 törvény módosította vagy egészítette ki, illetve 11
alkotmánybírósági határozat semmisített meg alkotmánysértőnek tekintett rendelkezést a
büntető törvénykönyvben. 2001-ben kezdődött el ez a kodifikációs munka, és a szándékkal,
tehát azzal az elképzeléssel, hogy az életben történteket le kell reagálnia a jognak – ez egy
mondás, egyébként Szladicstól származik –, nyilvánvalóan indokolt, hogy ezzel a kérdéssel
foglalkozzunk.

Én is arra biztatom a képviselő urat, hogy mivel egy átfogó kodifikáció zajlik jelenleg
a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumban, képviselőként a legteljesebb körű joga és
bizonyos szempontból kötelezettsége is, hogy képviselőként jelezze a felmerült társadalmi
problémákat, és amennyiben ez a köz hasznára van, akkor tegyen erre javaslatot. Éppen ezért,
mivel mi egy átfogó képet szeretnék kapni az elkövetkező években, és szeretnénk a parlament
elé hozni a büntető törvénykönyvnek az új rendszerét, tehát a megalkotott törvényjavaslatot,
éppen ezért arra kérem, hogy a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumot keresse meg.
Ezért most nem fogjuk tudni támogatni ezt az indítványt.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm. További hozzászólás nincs, lezárom a vitát, és Korondi Miklós
képviselő úrnak válaszadásra megadom a szót.

KORONDI MIKLÓS (Jobbik): Köszönöm a szót, elnök úr. Én a jogi részére nem
szeretnék reagálni, hiszen hallom, hogy milyen nagy munka előtt áll a munka. Természetesen
minden segítséget megadunk a Jobbik részéről, hogy minél tökéletesebb törvény születhessen.

Köszönöm szépen a támogató javaslatokat, és kérem a bizottságot, hogy amennyiben
úgy ítéli meg, a tárgysorozatba-vételét legyen szíves megszavazni. Köszönöm szépen.

Szavazás a tárgysorozatba-vételről

ELNÖK: Köszönöm. Határozathozatal következik. Ki támogatja a törvényjavaslat
tárgysorozatba-vételét? (Szavazás.) 5 igen. Ellene? (Szavazás.) 17 nem. Ki tartózkodott?
(Szavazás.) 5-en. A bizottság tehát 5 igen, 17 nem, 5 tartózkodás mellett nem vette
tárgysorozatba a törvényjavaslatot.

c) „Megélhetési bűnözés vagy cigánybűnözés sújtja-e Magyarországot?” tényfeltáró és
megoldási javaslatokat kereső bizottság felállításáról szóló határozati javaslat (H/3279.
szám)

Javaslom, hogy a következő tárgysorozatba-vétel a c) pont alatti „Megélhetési bűnözés
vagy cigánybűnözés sújtja-e Magyarországot?” tényfeltáró és megoldási javaslatokat kereső
bizottság felállításáról szóló határozati javaslat legyen, tekintettel arra, hogy annak
előterjesztői közül Apáti képviselő úr itt van. Rátérünk tehát erre a javaslatra, és meg is adom
a szót. Képviselő úr, tessék!
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DR. APÁTI ISTVÁN (Jobbik): Köszönöm a szót, elnök úr. Egy, a magyar társadalom
széles rétegét régóta foglalkoztató kérdésre szeretnénk választ adni, és ebből az okból
indokoltnak tartjuk egy feltáró célzatú eseti bizottságnak a felállítását. És itt végre meg
lehetne válaszolni azt a kulcskérdést, hogy a két bűnözési forma közül valójában melyik is
sújtja Magyarországot, különösen, de nem kizárólagosan annak északi, illetve keleti részét.
Hiszen miután ezt az alapkérdést megválaszolná a bizottság, akkor rögtön választ is adhatna
az adott bűnözési forma megjelenési formáira, az elkövetői körre, a jellemzően elkövetett
cselekményekre; arra a nagyon fontos kérdésre is választ kaphatnánk végre, hogy mit
eredményez akár helyi szinten, a kistelepüléseken, mit eredményez, milyen
következményekkel jár ez országos szinten. És tudom, hogy nagyon sok vitát kivált az,
amikor a Jobbik Magyarországért Mozgalom az elmúlt húsz-huszonegy év pártjai közül, ezen
pártok bűnös hallgatását megtörve, nyíltan beszél arról, hogy mit is jelent ma
Magyarországon a cigánybűnözés problematikája. És bár sokszor elmondtuk, de ha kell,
akkor ezredszer is elmondjuk, elmondom én is, hogy ez nem valamifajta általánosítást jelent,
és nem azt jelenti, hogy mi úgy tekintjük, hogy aki cigánynak született, az egyben bűnözőnek
is született, és azt sem mondjuk, hogy bűncselekményeket Magyarországon csak cigány
származású emberek követnek el. Egész egyszerűen álláspontunk szerint arról van szó, hogy
vannak olyan jól körülírható sajátosságokkal rendelkező bűncselekményformák,
bűncselekményfajták, amelyek jellemzően a cigány kisebbséghez köthetőek. És a részünkről
soha nem előítéletek, hanem sokkal inkább tapasztalatok és utóítéletek fogalmazódnak meg,
amikor ezt a kérdést tárgyaljuk.

S hogy egy közismert idézettel próbáljam a jó döntés irányába meggyőzni a
bizottságot, aki felfedi, az már félig meg is oldja a bajt: én arra szeretném itt kérni önöket,
hogy ne pitiáner, kicsinyes, kisstílű politikai érdekeket tartsanak szem előtt, hanem azt, hogy
végre beszéljünk nyíltan erről a kérdésről, hiszen ez egy elgennyesedett, elfekélyesedett seb
már az ország testén, és állandóan azzal kell szembesülnünk, hogy folyamatosan
mellébeszélésekkel találkozunk, folyamatosan a szőnyeg alá söpörjük ezt a problémát.
Szeretném jelezni mindenkinek, hogy attól, hogy nem beszélünk erről a kérdésről, hogy úgy
teszünk, mintha nem létezne, attól még ez a probléma igencsak létezik. És soha nem fogjuk
tudni ennek számos aspektusát normálisan megvizsgálni, és nem fogunk tudni addig épkézláb
megoldást találni, amíg legalább egy ilyen feltáró bizottság nem kezdi meg a ténykedését.

Mi is tisztában vagyunk azzal, hogy nem lehetséges kizárólag csak közrendvédelmi,
közbiztonsági eszközökkel kezelni ezt a kérdést, bár elsődlegesen, tüneti kezelésként
nyilvánvalóan közrendvédelmi, rendőri szempontból kell mindezt megközelíteni. De mivel
nem vagyunk szűklátókörűek, ezért azzal is tökéletesen tisztában vagyunk, hogy ennek
demográfiai, munkaügyi, szociális, oktatási oldalai vagy vetületei is vannak, tehát
nyilvánvalóan komplex kezelést igényel ez a probléma. Csak az a helyzet, hogy az elmúlt
csaknem másfél évben is azon tusakodtunk itt az Országgyűlésben, akár plenáris ülés szintjén,
akár bizottságban, hogy egyáltalán odáig nem nagyon jutottunk el, hogy nevén nevezzük a
gyereket, nevén nevezzük végre már ezt a problémát. Én úgy gondolom, semmilyen
kockázatot nem vállal azzal az alkotmányügyi bizottság, hogyha az előselejtező körben a
tárgysorozatba-vétellel az egész javaslatot átengedi. Hiszen a hallgatás beleegyezés alapon
nem szeretnénk azzal szembesülni, hogy megint nem beszélünk, megint elnézünk az egész
fölött, és ez akkor gyakorlatilag nem is létezik.

Én elhiszem, hogy nagyon sok olyan képviselő van, aki nem találkozik ezzel
testközelből. De higgyék el nekem, már nemcsak Szabolcs-Szatmár-Bereg vagy Borsod-
Abaúj-Zemplén megyét, hanem egyre inkább Hajdú-Bihar megyét, Békés megyét, Nógrád
megyét és több más megyét is a Dunán innen igencsak fenyeget ez a probléma. A Jobbik
sosem elégedett meg azzal, hogy na, mi megmondtuk, hogy ha ezt nem fogjuk orvosolni,
akkor előbb-utóbb polgárháború közeli helyzet alakul ki vagy polgárháborúba sodródik az
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ország, mi szeretnénk jóval tovább lépni. De tekintve a parlamenti erőviszonyokat, ehhez
nyilvánvalóan szükség van a kormánytöbbség támogatására is. Ezért nagy tisztelettel arra
kérem önöket, hogy a probléma feltárása, megoldása felé vezető hosszú úton az első lépést
tegyük meg, és támogassák e nagyon fontos bizottság felállításának, azaz javaslatunknak a
tárgysorozatba-vételét.

Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm. A kormány képviseletében jelen van dr. Magyariné dr. Nagy
Edit helyettes államtitkár a Belügyminisztériumból. Megadom a szót.

DR. MAGYARINÉ DR. NAGY EDIT helyettes államtitkár (Belügyminisztérium):
Köszönöm. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Feltétlenül azzal kell kezdenem, hogy a
jelenleg hatályos büntetőjogi szabályok és a büntetőjoggal kapcsolatos szabályok nem ismerik
a cigánybűnözés fogalmát. Ezért ilyen szempontból maga a cím, illetve a feladatmegszabás
nem értelmezhető. A büntetőpolitika most is és mindenkor az elkövetőre fókuszált, és arra
törekedett, hogy kiderítse az elkövető személyét. Ám soha nem tartalmazott, illetve a jelenleg
hatályos büntetőjogi szabályok nem mérik és nem tesznek különbséget sem a büntetőjog, sem
a kriminalisztika területén a nemzeti, etnikai, faji vagy vallási hovatartozás tekintetében.

Mindezeken túl a gazdasági helyzet egy több tényező által befolyásolt valami, és nem
vizsgálható egyoldalúan. Nem vizsgálható diszkriminatív módon ez a kérdéskör, vagy
amennyiben egy erre a célra szolgáló bizottság az előterjesztő által benyújtott szempontok
alapján álláspontunk szerint egyoldalúan és diszkriminatív módon vizsgálja ezt a kérdéskört,
akkor ennek a vizsgálatnak az eredménye minden bizonnyal reális képet, reális
helyzetértékelést nem fog mutatni. Álláspontunk szerint ezt a kérdéskört, amennyiben úgy
látják, hogy szükséges, inkább tudományos kutatásnak kellene megelőznie, és abból levonni
bizonyos következtetéseket.

Ezért a tárca nem támogatja. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Megnyitom a hozzászólások lehetőségét. Lamperth
Mónikáé a szó.

DR. LAMPERTH MÓNIKA (MSZP): Az MSZP képviselőcsoportja azzal az
okfejtéssel, nevezetesen, amit a kormány képviselője elmondott, egyetért. Egyébként sem
tudunk támogatni egy ilyen kirekesztő és indokolatlanul megbélyegző megközelítést.
Úgyhogy nem támogatjuk.

ELNÖK: Köszönöm. Gaudi-Nagy Tamás képviselő úré a szó.

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Köszönöm, elnök úr. Nagyon sajnálnám, ha
az történne, amit a magyar társadalom abszolút nem vár tőlünk, országgyűlési képviselőktől,
hogy homokba dugjuk a fejünket olyan jelenségekkel szemben, amelyek viszont jelen vannak
az országban. Nagyon régóta tematizálódik ez a vita, és hogy mennyire nem magányos a
Jobbik abban, hogy igenis kimondja azt, hogy létezik a mindennapi bűnözésnek egy olyan
formája, amelyben sajnálatos módon cigány honfitársaink közül sokan élenjárnak, erre Balog
Zoltán államtitkár urat hoznám föl példaként, aki úgy nyilatkozott nemrégiben a Heti
Válasznak adott interjújában a kérdésre, amikor megkérdezték tőle: „Két éve lapunknak azt
mondta, létezik cigánybűnözés,” – már két éve – „fenntartja-e állítását?”, kérdezi tőle az
újságíró, erre azt válaszolja: „Úgy fogalmaztam, hogy amiképpen van ukrán maffia vagy
keresztény képmutatás, úgy ez a fogalom is létezik. Ha cigánybűnözésen azt értjük, hogy
bizonyos bűnelkövetési formákban magas a romák aránya, akkor most szintén igen a
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válaszom.” Úgy gondolom, ez kellő indoklást ad arra, hogy nem lehet lesöpörni ma már ezt a
problematikát azzal, hogy ez kirekesztő, és a szokásos szlogeneket hallottuk itt most
Lamperth Mónikától. Azt gondolom, azon túl, hogy ők valóban nem tettek igazából semmit
szintén a bűnözés visszaszorítása, legalábbis hatékony lépéseket nem tettek a bűnözés
visszaszorítása érdekében, ezzel ezt nem lehet lesöpörni.

A bizottság sokkal többet célozna meg, tehát igazából álláspontom szerint ki kellene
még bővíteni, illetve a cél a feladatból levezethető, miszerint a cigány–magyar együttélés
komplex problémáit is vizsgáljuk meg. Mert szerintem sem az a fő kérdés, hogy megélhetési
vagy cigánybűnözés sújtja Magyarországot, az a lényeg, hogy akadályozzuk meg a tömeges,
mindennapi bűnözést, ami a vidéki magyar emberek és fővárosi, városi emberek életét is most
már lassan tényleg ellehetetleníti. Nemrégiben rázott meg minket az az eset, amelyben egy
tízéves gyermek – nekem is tízéves a legnagyobb gyermekem – saját magát felgyújtotta, azért,
mert olyan módon bántalmazták, gyalázták folyamatosan cigány fiatalok, hogy egyszerűen
önkezűleg akart véget vetni életének. Gondoljunk bele: egy tízéves gyermek eljut oda, hogy
saját magára kezet emeljen! Milyen helyzet ez?! Milyen helyzetben hagyjuk a magyar
polgárokat saját lakóhelyükön? Ez egyszerűen megdöbbentő.

Úgy gondolom tehát, hogy mindenféleképpen lépni kell ebben. Ennek nagyon
részletes vitái folytak az Országgyűlésben, mostanában is. Azt kell mondanom, nagyon nem
fogadható el az a hozzáállás, amit például Pintér Sándor belügyminiszter úr nyilatkozott
Gyöngyöspata kapcsán, ahol május 2-án nem kevesebbet mondott, mint hogy „csak” 12 darab
bűncselekmény történt, miért gerjeszt ilyen problémát a Szebb Jövőért Polgárőr Egyesület,
miközben miattunk 17 bűncselekmény történt. Csak a látenciáról nem beszélt, nem beszélt
arról, hogy amikor Morvai Krisztina lement, akkor ott több tucat bűncselekményt mondtak el
csak az év első szakaszából a helyi polgárok. És ők ki is fejezték szándékukat a változtatás
iránt, amikor úgy szavaztak, hogy Juhász Oszkár jobbikos polgármesterben látják azt, hogy
ezt a problémát meg kell oldani. Tehát szerintem, hogy ez a jelenség, ez a gyöngyöspatai
polgármester-választás jelensége se terjedjen el (Derültség.), már csak ilyen szempontból is
érdemes lenne elgondolkodnia a kormánytöbbségnek azon, hogy próbáljon elébe menni az
eseményeknek, és ne egyenruhás bűnözés címén azokat üldözzék, akik szeretnék ezt a
közbiztonsági válsághelyzetet megoldani, hanem egy jó szakmai munkára nyílna itt lehetőség.
És ez tulajdonképpen még azt is segítené, hogy a közbeszédben meg a politikában teljesen
félrecsúszó viták helyett egy szakmai, kifejezetten szakmai alapú vita folyjon arról, hogy
hogyan és milyen lépésekkel lehet megakadályozni ezt a féktelen bűnözési hullámot. Mert
sajnos azt kell mondani, hogy a kormány bár tett törekvéseket, és akár jogszabály-
módosítások útján is, jobbikos javaslatok voltak ebben jórészt, de ebben nyilván
egyetértettünk, hogy súlyosítani kell a szabálysértési, büntető törvénykönyvi tényállásokat, de
megfelelő számú és kiképzettségű rendőri erők helyszíni állomásoztatása és őrjáratozása és
egyáltalán szakszerű fellépése lehet az, ami megoldást ad, többek között, amellett, hogy
szociális problémákat és egyéb problémákat is kezelni kell.

S azért azt se felejtsük el, hogy ennek a problémának része az is, amit Balog Zoltán
államtitkár úr említ, hogy „Berendezkedtek arra,” – mondja a cigányságról – „hogy
leszázalékolásból, segélyből, rokkantságból el lehet élni. Összeszámoltuk: a magyar szociális
ellátórendszer 153 jogcímen folyósít támogatást a rászorulóknak, mindenfajta teljesítmény
elvárása nélkül. Oda jutottunk, hogy szankciók kellenek, mert sok szülő már a gyerekekről
való gondoskodás felelősségét sem érzi át.” Ez tehát egy komplex probléma, és azt hiszem, a
lehető legrosszabb válasz az lenne, ha nem foglalkozna ezzel az Országgyűlés egy külön eseti
bizottsága. Hogy ennek mi legyen a pontos formája, címe, tartalma, szerintem ebben biztos,
hogy nyitottak az előterjesztők is, annak érdekében, hogy valóban jöjjön létre ez a bizottság,
és ott valóban folyhasson ez az elkötelezett szakmai munka.
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Össztársadalmi igény az, hogy valóban álljon helyre a közbiztonság Magyarországon,
és ez a javaslat ezt szolgálja. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm. Vas Imre képviselő úrnak adom meg a szót.

DR. VAS IMRE (Fidesz): Köszönöm szépen. A Fidesz-frakció egyetért a kormány
képviselőjének az álláspontjával, azt nem is kívánnám megismételni.

Azt nem tartom helyesnek, hogy itt a bűnözésből ilyen jellegű politikai kérdést
csinálunk. Én úgy gondolom, hogy a bűncselekmény az bűncselekmény, teljesen mindegy,
hogy ki követi el. Kétségtelen, hogy vannak komoly társadalmi problémák, de ezt nem
feltétlenül egy országgyűlési bizottság kereteiben lehet megoldani. A kormány nyilván
dolgozik ezeknek a problémáknak a megoldásán, és nyilván majd az Országgyűlés elé fogja
terjeszteni az erre vonatkozó javaslatait.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm. További hozzászóló hiányában a vitát lezárom, és megadom a
válaszadásra az előterjesztőnek a szót.

DR. APÁTI ISTVÁN (Jobbik): Köszönöm. Nagyon sajnálom, hogy a kormány
képviselőjét a saját kormánya ilyen kínos helyzetbe hozta. Ha nekem kellett volna ezeket a
mondatokat megfogalmaznom, akkor nagyon rosszul éreztem volna magam abban a néhány
percben.

Lamperth Mónika képviselőtársunk semmi újat nem mutatott – nem adhat mást, csak
mi lényege. És nagyon sajnálom azt is egyébként, hogy itt ilyen MSZP–Fidesz
koprodukcióban azt kell látni, hogy az SZDSZ bűnös szellemét még mindig nem sikerült
kiűzni a Parlament falai közül. De akkor szíveskedjenek azon is elgondolkodni, hogy a
gyermekkorú bűnözés meg a fiatalkorú bűnözés fogalmát ugyan miért ne vegyük ki a Btk.-
ból, ugyanis például amikor ezeket a fogalmakat használjuk, hosszú évtizedek óta, akkor sem
azt mondjuk, hogy minden 14 év alatti magyar állampolgár bűnöző, vagy nem azt mondjuk,
hogy minden 14 és 18 év közötti magyar állampolgár bűnöző, hanem itt egyéb specifikumok
miatt vannak megjelölve ezek a különböző kategóriák, akár esetleg gyámhatósági, akár
büntetőjogi szempontból, és ez sem valamifajta sztereotípiákra való utalást vagy bűnös
általánosítást takar. Azt szeretném megkérdezni, egyébként tőlem sokkal idősebb
képviselőtársaimtól, hogy akkor azt hogyan tudják megmagyarázni nekünk, hogy a
nyolcvanas évek második felében és a kilencvenes évek elején a Rendőrtiszti Főiskolán és az
állam- és jogtudományi karokon miért tanították ezt a fogalmat, amit cigánybűnözésnek
hívunk.

Szent tehénként kezelni a legnagyobb hazai kisebbséget rendkívüli módon veszélyes.
Nem mi tehetünk arról, nem Vona Gábor, nem a Jobbik és nem is jómagam és nem is
képviselőtársaim, hogy a 13 nemzeti és etnikai kisebbség közül folyamatosan a cigány
kisebbség az, amellyel jelentős probléma van. És egyébként nemcsak az előbb felsorolt
szempontokból, hanem akár politikai, választójogi szempontokból is, hiszen az elmúlt húsz év
két nagy pártja könnyen megvehető szavazóbázisként tekintett rájuk, tehát minden hathatós
intézkedés ily módon, úgy gondolja, velük szemben oktalan, hiszen akkor majd a legnagyobb
hazai kisebbség a következő választásokon esetleg nehezebben lesz mozgósítható.
Egyértelmű, hogy itt szakmai szempontok helyett politikai szempontokat mérlegelnek. Bár
megjegyzem, hogy aki ezt a témakört folyamatosan a szőnyeg alá söpri, annak előbb-utóbb
nyakába hullik az egész, és nem fenyegetésként és nem rosszízű megjegyzésként, hanem
nagyon őszintén mondom azt, különösen az MSZP képviselőinek, de egyébként kormánypárti
képviselőtársaimnak is, hogy addig örüljünk és addig legyünk boldogok és felszabadultak,
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amíg ezt itt tudjuk megbeszélni, és amíg velünk, jobbikosokkal tárgyalhatnak erről az ügyről,
amivel közösen meg tudjuk akadályozni esetleges etnikai konfliktusok kirobbanását vagy
polgárháború előfordulását. (Közbeszólások.)

Vas Imre képviselő úr szavait pedig azért nem értem, mert ha nem az
Országgyűlésnek, a törvényhozásnak kell megoldania ezt a problémát, akkor ugyan kinek. A
postásnak? A sarki fűszeresnek, a gyógyszerésznek? Vagy kinek kellene erre az egyik
legfontosabb, legégetőbb társadalmi problémára végre választ adni?

Az pedig egészen döbbenetes számomra, hogy hosszú ciklusokon át parlamenti
mandátummal rendelkező képviselők ilyen hamar bekapták a horgot, és nem figyeltek, hogy
egy kérdés volt megfogalmazva. Mi erre a kérdésre, hogy megélhetési bűnözés vagy
cigánybűnözés sújtja-e Magyarországot, szeretnénk tényfeltáró bizottság révén választ kapni,
tehát mi kérdésként fogalmaztuk meg. Az már könyvtárakat kitevő igazság, hogy önök nem is
hajlandók beszélni erről, és azzal, hogy ilyen módon hallgatnak, el is ismerik, hogy a két
bűnözési forma közül melyik az, amelyik valóban létezik. Jól tudjuk, hogy a megélhetési
bűnözést egy Kuncze Gábor nevű, rossz emlékű belügyminiszter találta ki, amivel óriási
veszedelmet – olyat, mint a tíz bibliai csapás szintű veszedelmet – szabadított erre az
országra. Mi sajnálatosan és nagy fájdalommal vesszük mindezt tudomásul. De innentől
kezdve vegye mindenki tudomásul azt is, hogy mivel ezt a bűnözési formát, úgy, hogy
beszélni sem tudunk róla, nyilvánvalóan nem sikerül megállítani, nyilván nem sikerül
megfékezni, csökkenteni a számát és az arányát, ezért mindenkinek, aki folyamatosan
eltussolja ezeket a kérdéseket, ezeknek az ügyeknek a kibeszélését vagy megtárgyalását
normális, parlamentáris, demokratikus, törvényes, alkotmányos keretek között, minden ilyen
képviselőnek óriási felelőssége lesz abban, ami nagyon remélem, hogy nem következik be, és
bár ne legyen igazam, de talán még ebben a ciklusban ebből óriási, óriási problémák lehetnek.

Összességében még annyit, hogy egyébként ezt a Föld nevű bolygó legtisztességesebb
belügyminisztere, Pintér Sándor is megmondta, hogy olyan rendőrök kiképzésére van
szükség, akik etnikai konfliktusok kezelésében is jártasak. Nyilvánvalóan belügyminiszter úr
tudja, hogy ezt miért mondja, tudja, hogy miért használta korábban ezeket a kifejezéseket.
Hangsúlyozom, azt szeretném, ha soha nem lenne igazam, soha nem lenne igazunk, de
innentől kezdve önök fokozott felelősséget viselnek a szavazatukkal.

Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm. Határozathozatal következik. Előtte még ismertetem a
helyettesítésekben bekövetkezett változásokat: Budai Gyulát Bohács Zsolt, Turi-Kovács Bélát
Kozma Péter, Szakács Imre képviselő urat pedig Vitányi István helyettesíti.

Szavazás a tárgysorozatba-vételről

Kérdezem tehát, ki támogatja a javaslat tárgysorozatba-vételét. (Szavazás.) 3 igen.
Ellene? (Szavazás.) 21 nem. Tartózkodás volt-e? (Szavazás. – Nincs ilyen.) Tehát a bizottság
21 ellenszavazattal, 3 igen szavazattal szemben nem vette tárgysorozatba a javaslatot.

b) A büntető törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény módosításáról szóló
törvényjavaslat (T/2991. szám)

Következik a büntető törvénykönyv módosításáról szóló T/2991. számú
törvényjavaslat, amely Murányi Levente és Zagyva György Gyula képviselő urak együttes
javaslata. Az előterjesztőket nem látom.

Megkérdezem, ki kíván hozzászólni. Gaudi-Nagy Tamásé a szó.
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DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Képviselőtársaim sajnos nem tudtak a mai
ülésre eljönni, de kicsit helyettük is vagy mellettük is egypár gondolatot elmondanék, miért
volna szükséges ez a Btk.-módosítás.

Mint újdonsült képviselők, akik még nem voltunk képviselők, valóban örömmel
tapasztaltuk azt, illetve tudtuk azt a szabályt, hogy az országgyűlési képviselőt a jogállási
törvény szerint megilleti a lehetőség arra, hogy különböző állami szervek intézményeibe
belépjen, tájékoztatást kérjen. Most azt tapasztaljuk ehhez képest – nem tudom,
képviselőtársaim jártak-e már így, de én személy szerint is tapasztaltam –, hogy egyszerűen
vagy nehezítik, vagy megtagadják, vagy akár akadályozzák a képviselői munkánkat, akár
mondjuk, egy olyan intézménybe való látogatáskor, ahol például az előzetes letartóztatás
szabályait vizsgáljuk. Volt ilyen eset, nem is kevés. Sőt, mi több, az emberi jogi bizottság is
foglalkozott ezzel az üggyel, tehát ez napirendre került Szabó Timea kezdeményezésére,
amikor Geréb Ágnest látogatták. Ott is ilyenfajta mondvacsinált okokkal próbálta a büntetés-
végrehajtási intézet megakadályozni azt, hogy a bizottság tagjai felkeressék az előzetesben
levő személyt, arra hivatkozva, hogy a képviselőt alanyi jogon nem illeti meg ez a lehetőség,
csak akkor, hogyha mondjuk, az emberi jogi bizottság felhatalmazásával bír, ami nyilván egy
teljesen önkényes jogértelmezés volt, és igazából azt szolgálja, hogy fennmaradjanak azok a
viszonyok, amiket szeretnénk, gondolom, mindannyian megváltoztatni, mégpedig többek
között az, hogy az előzetes letartóztatás Magyarországon ne ilyen embertelen és emberi jogi
konvenciót sértő módon történjen. De több más példát is tudnék mondani erre.

Egy biztos, hogy éppen emiatt úgy éreztük, úgy érezték képviselőtársaim, hogy egy
külön törvényi tényállással kellene szankcionálni azoknak a tevékenységét, akik jogellenesen
akadályozzák az országgyűlési képviselőt feladatainak ellátása során. Ez bűntetti minősítést
jelentene a javaslat szerint, három évig terjedő tétellel alaphelyzetben, és lenne egy vétségi
alakzat is, amely pedig a felvilágosításadás megtagadásában merülne ki. Én is úgy gondolom,
eléggé megengedhetetlen, hogy az országgyűlési képviselővel, a népszuverenitás
letéteményesével szemben megtagadják, mondjuk, a tájékoztatás törvényi kötelezettségét.

Azt gondolom, ez szakmailag és politikailag is teljesen vállalható, és igazából ez
megint csak nem pártkérdés; ez teljesen pártokon kívül álló ügy, hogy minden képviselő
rendelkezzen azzal a védettséggel, azzal a garanciával, hogy nem fogják akadályozni egy
bármilyen intézmény látogatásánál, vagy éppenséggel nem tagadják meg az érdemi
felvilágosításadást. Szerintem ez tulajdonképpen nem jelent többletterhet vagy nem borítja fel
a működés rendjét sehol, hiszen egyébként is a törvényi kötelezettség fennáll erre a bizonyos
belépésengedélyezésre vagy felvilágosításadásra. Csak egyszerűen most már nem hagyja
következmény nélkül azt, ha ilyenre sor kerül.

Nyilván itt a hivatali visszaélés bűntette felmerülhetne; ezt csak azért mondom, ha
esetleg ilyen irányú kritikák elhangoznának, hogy a hivatali visszaélés bűntette amúgy is
lefedi ezt a cselekményt. Csakhogy ott a hátrányokozás elkövetői szándéka meg kell legyen,
tehát ott egy többlet tényállási elem van. Itt már pusztán maga a belépés megakadályozása
vagy a felvilágosítás meg nem adása már önmagában alapesetnek minősül, és
bűncselekménnyé tenné. Ezért kérem a képviselőtársakat, hogy támogassák ezt a javaslatot a
munkánk védelme érdekében.

ELNÖK: Staudt Gábor! (Jelzésre:) Visszalép. Bárándy Gergely!

DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Gaudi
képviselőtársamnak, úgy tűnik, van jóstehetsége is, mert valóban, az egyik kifogásunk a
javaslattal kapcsolatban az, hogy a hivatali visszaélés ilyen esetekben az én meglátásom
szerint megvalósul és megáll.
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Azt azért meg kell említeni, hogy mi is szembesültünk olyan esetekkel, amikor hiába
kértünk államigazgatási szervektől felvilágosítást, amit a képviselők jogállásáról szóló
törvényben foglaltak szerint meg kellett volna adni, nem adták meg. Az én meglátásom
szerint itt az, aki erről döntött, bizony elkövette a hivatali visszaélésnek a vétségét. De azt
tudom mondani, hogy ha konkrét ilyen eseteket tudnak jobbikos képviselőtársaim, és ezt
adatokkal alátámasztva hozzám el tudják juttatni, akkor én nagyon szívesen egy albizottsági
ülést erre vonatkozóan összehívok. Ugyanis én azt gondolom, hogy tipikusan az
albizottságnak a feladatkörébe tartozik az, hogy ilyen esetben megvizsgálja azt, hogy a
joggyakorlat miként alakul. Meg lehet ide hívni az ügyészségnek, a bíróságoknak a
képviselőit, hogy ők is így látják-e, vagy esetleg másként látják. Mert ha ők másként látják, és
álláspontjuk szerint ez a hivatali visszaélés vétségébe nem ütköző cselekedet, akkor valóban
érdemes azon elgondolkodni, hogy valamit kezdeni kell azzal a jelenséggel, mely szerint a
képviselők jogállásáról szóló törvény be nem tartása ilyen jellegű problémákat okoz.

Én tehát azt tudom mondani, kicsit visszacsatolva még az előző, Btk.-t módosító
javaslatnál általam elmondottakra, hogy én nem tartom helyesnek azt, hogy azonnal és ilyen
módon, magyarán meggondolás nélkül vagy komolyabb utánajárás nélkül módosítsunk a
büntető törvénykönyvön. De egy tény, hogy ez a javaslat megint csak egy valós problémát vet
fel. Úgyhogy én még egyszer azt tudom mondani és azt tudom ajánlani – amellett, hogy én
most az általam elmondottak alapján nem fogom támogatni ezt a javaslatot –, hogy ha van
ilyen gyakorlat és erre vannak tényadatok, akkor nagyon szívesen hívom össze az albizottság
ülését, és megvizsgáljuk. Köszönöm szépen.

ELNÖK: További hozzászólás? (Nincs jelentkező.) Nincs, határozathozatal
következik.

Szavazás a tárgysorozatba-vételről

Ki támogatja a törvényjavaslat tárgysorozatba-vételét? (Szavazás.) 3 igen. Ellene?
(Szavazás.) 22; Bárándy képviselő úr pedig tartózkodott. Akkor tehát 3 igen, 22 nem szavazat
és 1 tartózkodás mellett a bizottság nem vette tárgysorozatba.

d) Az országgyűlési képviselők jogállásáról szóló 1990. évi LV. törvény módosításáról
szóló törvényjavaslat (T/3029. szám)

A következő tárgysorozatba-vételi ügyünk az országgyűlési képviselők jogállásáról
szóló, Szilágyi Péter LMP-s képviselő úr által T/3029. szám alatt jegyzett törvényjavaslat. A
képviselő úr mint előterjesztő nincs jelen.

Kíván-e valaki hozzászólni? Staudt Gábor kért szót.

DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik): Köszönöm szépen. A Jobbik mindig fellépett a
politikusbűnözés minden válfaja ellen, és ha ez a javaslat azt célozza, hogy nyomon követhető
legyen a képviselők vagyongyarapodása, illetve a vagyonuknak a változása, akkor azt nem
feltétlenül könnyíti meg, hogyha csak az adott évre elérhetők ezek a nyilatkozatok. Tehát
valóban, szükség lehet arra, hogy valamilyen módon az internetet nem évente vagy félévente
lementő és készleteket újságírói pontossággal gyűjtögető állampolgárok is nyomon
követhessék ezeket a változásokat. Tehát ebben a formában ezért támogathatónak tartjuk a
javaslatot.

Köszönöm.

ELNÖK: További hozzászólás? (Nincs jelentkező.) Ha nincs, akkor határozathozatal
következik.
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Szavazás az tárgysorozatba-vételről

Ki támogatja a tárgysorozatba-vételt? (Szavazás.) 10 igen. Ellene? (Szavazás.) 5 nem.
Tartózkodás? (Szavazás.) 9 tartózkodás. Megállapítom, hogy a bizottság nem vette
tárgysorozatba a javaslatot.

e) Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat
(T/4013. szám)

Végezetül – mármint a tárgysorozatba-vételek szempontjából, mert „egyebek” is lesz
– az illetékekről szóló törvény módosításáról szóló, Mesterházy Attila és Simon Gábor által
jegyzett T/4013. számú törvényjavaslat tárgysorozatba-vételének kérdése következik.
Előterjesztőként nem látok jelen senkit; a kormány képviseletében ellenben igen. Megadom a
szót a kormány képviselőjének.

DR. WINDISCH LÁSZLÓ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm a szót.
Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Windisch László vagyok, a Nemzetgazdasági
Minisztérium képviseletében.

A ma hatályos szabályozás ismeri az illetékfeljegyzési jog, illetve a költségmentesség
intézményét, tehát e két intézmény ma is lehetőséget biztosít arra, hogy a nehéz helyzetben
lévő, devizahitellel rendelkező magánszemélyek az illeték megfizetése nélkül indíthassanak
bírósági eljárást a pénzügyi intézményekkel szemben. Emiatt a kormány álláspontja az, hogy
a javaslat szükségtelen, tehát a kormány a javaslatot nem támogatja.

ELNÖK: Hozzászólásra legelőször Steiner képviselő úr jelentkezett, elsőként neki
adok szót.

DR. STEINER PÁL (MSZP): Tisztelt Elnök Úr! Köszönöm szépen a szót. Tisztelt
Bizottság! Képviselőtársaim halaszthatatlan közfeladatot végeznek, ezért helyettük és
nevükben indokolom a javaslatot.

Először is a kormány álláspontjával szeretném kezdeni, lévén, hogy ezt most ismertem
meg. Amit a kormány képviselője itt mond, az tárgyi tévedés, hiszen abban az esetben
kérelemre kerül ez az illetékfeljegyzési jog feljegyzésre és bírói végzéssel, itt pedig arról van
szó, hogy a törvény eleve elrendelné; tehát ez egy lényegesen magasabb szint és mindenkire
kiterjedő rendelkezés. Illene ezt a két eljárási formát nem összekeverni és nem érdemi
indoklásul adni.

Ugyanakkor pedig arra kérem nagy tisztelettel a kormánytöbbséget, hogy támogassák
ezt a kezdeményezést, politikai meggyőződéstől függetlenül, mert nyilvánvaló, hogy
mindazok, akik úgy gondolják, hogy ilyen típusú eljárást kell indítani, egyébként is hátrányos
helyzetben vannak az eszközeik kevéssége miatt, tehát célszerű, ha a törvényalkotó segít a
rendkívül nehéz helyzetbe kerülő embereknek a tekintetben, hogy a gondjaikat megoldják.
Ezért kérem, hogy támogassák ezt a törvényjavaslatot. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm. Először Staudt Gáboré, majd Vas Imréé a szó.

DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik): Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. A
kezdeményezés jó, csak kicsit álságos, hogy Mesterházy Attila részéről érkezik. (Dr. Gaudi-
Nagy Tamás: Nem is kicsit.) Pont az MSZP volt az, aki a devizahitelezést hagyta, és azt az
álságos gyakorlatot megindították, miszerint... (Közbeszólások.) A jelenlegi kormány is hibás
és bűnös abban, hogy nem számolja fel azt a gyakorlatot, miszerint itt forintbetétekből
forintban folyósított hitelekről van szó, amit deviza alaphoz kötöttek, tehát semmi köze nincs
a svájci frankhoz; ezt kellene már valakinek kimondania. És ebben sajnos mind a két kormány
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partner volt. Egyebekben ezt már vezető közgazdászok is elismerik, hogy ami bejött valuta, és
a leánybankok az anyabankjuktól megkaptak valutát, egyébként jóval kisebb mértékben, mint
amennyi a kihelyezések összértéke, azt általában átváltották a Nemzeti Banknál, és
forintbetétként államkötvényekben elhelyezték, így egyébként nagyon komoly károkat okozva
az államnak. Tehát egy olyan folyamatnak tartunk a végén vagy haladunk a tragikus
végkifejlete felé, amelyet az MSZP-kormányok kezdtek el, hagytak elburjánzani, és a bankok
korlátlan profitéhségét gyakorlatilag támogatták, nemhogy meggátolták volna. Most ezek után
úgy érezzük, bár a javaslat valóban jó, és azoknak az embereknek próbál segítséget nyújtani,
akik elszenvedték ezt a helyzetet – egyébként hozzáteszem, hogy ezt az ügyészségnek vagy az
egyéb állami szerveknek kellett volna kimondania, hogy semmisek ezek a szerződések, illetve
akár erre egy törvényt is hozni, ahogy most a 180 forintos svájcifrank-árfolyamra lehetett –,
tehát ezt úgy érzem az MSZP részéről, mint amikor valaki vízbe fulladt, és utána szaladnak a
defibrillátorral, hogy valamit még esetleg segítsenek, miközben tudják, hogy ez nem tud
segíteni, vagy csak a bajbajutottak nagyon szűk körén tud segíteni. Ettől függetlenül
támogatásra érdemes a javaslat, ha csak a szövegezését nézzük, de azt kell mondjam, hogy
arcpirító és szánalmas az a próbálkozás, ahogy az embereknek látszatintézkedéseket próbál az
MSZP ez után a nyolc év után tenni.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Vas Imre képviselő úr!

DR. VAS IMRE (Fidesz): Köszönöm szépen. A kormány képviselője már elmondta,
hogy van illetékfeljegyzési jog, illetve személyre vonatkozó illetékmentesség. Ha ezt a
törvényjavaslatot az Országgyűlés elfogadná, akkor azokat a bankokat mentesítenék
egyébként az illetékfizetési kötelezettség alól, vagy azokat a bankokat is, amelyek egyébként
a magánszeméllyel szemben a perüket elvesztik. Merthogy ez itt jelen esetben tárgyi
illetékmentességet kíván adni, ugyanakkor pedig a személyi illetékmentesség, illetve az
illetékfeljegyzési jog erre az esetre sokkal jobb, mert az csak az adott személyt mentesíti az
illetékfizetési kötelezettség alól; a tárgyi illetékmentesség esetén pedig a bank is mentesülne,
abban az esetben persze, ha ő a pervesztes fél, és nyilván feltételezzük mindenkiről, hogy
alappal indít pert.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Gaudi-Nagy Tamás képviselő úr!

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): A devizaadósok drámai helyzetével
kapcsolatosan nagyon helyesen mutatott rá Staudt Gábor képviselőtársam az összefüggésekre,
mégpedig a felelősségi viszonyokban. Itt valóban lényegében egy hibás terméket „etettek
meg” az emberekkel, és ebben valóban a fő felelős, a főbűnös az MSZP, hiszen az ő ideje
alatt futott föl drámai mértékben ez a hitelezési forma, és ahelyett, hogy a saját kormányzásuk
alatti felügyeleti rendszerrel, jegybankkal és egyáltalán megfelelő tájékoztatást nyújtva, mint
például Romániában történt, akadályozták volna meg ezt a fajta gátlástalan,
profitmaximalizáló, adósrabszolgaságot gerjesztő módszert, ez tömegessé vált, és
másfélmillió ember került ebbe az adósságcsapdába.

A Jobbik régóta követeli azt, hogy egy komplex megoldás szülessen ebben az ügyben,
mégpedig az, hogy forint alapúvá tegyék szerződéskötéskori hatállyal, törvényi úton ezeket a
deviza alapú szerződéseket, amelyeknek valóban nem volt tényleges devizafedezete. És addig,
amíg ez a törvényi szabályozás meg nem születik, mert láthatóan lépésről lépésre jön rá a
kormány, hogy tulajdonképpen nem lehet részmegoldásokat keresni, és nagyon bízom benne,
hogy rövidesen eljut oda a kormányzat, hogy ezt a Jobbik által javasolt megoldást vállalja és
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megteszi, a teljes, mondom, másfélmillió ember katasztrófába döntésének megakadályozása
érdekében, addig is egyébként az érvénytelenségi perek valóban megalapozottak lehetnek. Én
magam is jogvédőként most már alaposan elmélyedtem ebben, és többen, nagyon sokan
foglalkoznak ezzel a témával. S megállapítható, sőt jogerős ítéletek is születtek már
egyébként, éppen a Csongrád Megyei Ügyészség – itt meg kell dicsérni az ügyészséget, mert
nem csak mindig rosszat csinál, hanem jót is – a Partiscum Takarékszövetkezet ügyében
indított érvénytelenségi perében jogerős ítélet született, amelyben megállapították, hogy az
egyoldalú feltételmódosítás, az árfolyamemelés, a kamatemelés, a költségemelések egyaránt
mind érvénytelenek. De igazából ez akkor fog majd komoly eredményt hozni, ha a
Legfelsőbb Bíróság is döntést hoz.

Viszont azok, akik kényszerhelyzetbe kerültek, és 90 napon túli tartozásban vannak,
tehát veszélyezteti őket az, hogy felmondja a bank a szerződést és lejárttá teszi, azok számára
ezért egy érvénytelenségi per indítása komoly és reális lehetőség. Éppen ezért számukra a
költségmentesség azért nem lesz megfelelő forma, mert ott az öregségi minimálnyugdíj
mértékét meg nem haladó havi jövedelmet kell igazolni, illetve semmilyen vagyontárgya nem
lehet. Ezeknek a tulajdonosoknak van vagyontárgyuk, pontosan az ingatlan, amit mondjuk, a
hitelből vásároltak, tehát ők valószínűleg nem fogják megkapni a költségmentességet. Tehát
ilyen értelemben, minden bírálat fenntartásával, amit az MSZP-vel szemben el kell
mondanunk, azt kell mondani, hogy ez a javaslat, attól függetlenül, hogy ki tette, azt
gondolom, támogatandó. És egyébként teljesen világosan rögzíti a javaslat, hogy csak a
természetes személy adósok által indított perekre vonatkozik. Tehát én ezt úgy értelmezem,
hogy ebből egyértelmű, hogy a pénzügyi intézmény által indított perre az illetékmentesség
nem terjed ki. És ami nagyon fontos, hogy a szerződéskötéskori hitelösszegérték a
pertárgyérték alapja, tehát mondjuk, egy 10 milliós hitelnél gyakorlatilag 90 ezer forint
illetéket kellene leszurkolni, ha valaki egy érvénytelenségi pert szeretne indítani, és azért az
teljesen más helyzetet eredményezne. Igenis, a bankrendszer számára lehet, hogy
megrendülést okozna, de mindenesetre az általunk, mindannyiunk által védendő és
támogatandó magyar emberek számára viszont, azt gondolom, nagyon komoly segítséget
adna, ha ezt a javaslatot, meg egyébként itt hadd mondjam el, a Jobbiknak voltak egyéb
törvényjavaslatai is ez ügyben, például a végrehajtási költségek, végrehajtási jutalék
csökkentése érdekében tett javaslat, egy komplett csomag részeként, azt gondolom, ez is
támogatandó. De az igazi megoldás a forint alapúvá tétel lenne, azonban ez a javaslat annak a
megoldásnak egy részeként fontos eszköz.

ELNÖK: Ipkovich György képviselő úré a szó.

DR. IPKOVICH GYÖRGY (MSZP): Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt
Bizottság! Óvnám képviselőtársaimat attól, hogy a devizahitelezést önmagában
bűncselekményként vagy elítélendő tényként kezeljék. Volt olyan kormány korábban, ahol
ennek a műveletnek tilos volt a végzése, ezt Kádár-kormánynak hívták és kötött
devizarendszernek. Ennek feloldása a rendszerváltás egyik fő eredménye. Nem igazán
tartanám én ezt egyébként elvetendő dolognak. (Közbeszólások.) A devizagazdálkodás
szabadságát.

A másik, hogy ha a felelősségi rendszert feszegetjük, akkor az a felelős a kialakult
helyzetért, aki a Bajnai-kormány 175 forintos frankjából 250 forintosat csinált egy elhibázott
gazdaságpolitikával. Ezzel kellene inkább foglalkozni, ha már a felelősségeket feszegetjük.
Ezek sorában az egyik lépés lehet a mostani előterjesztés támogatása, és én erre szólítom fel
képviselőtársaimat.
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ELNÖK: Mielőtt Vas Imrének megadom a szót, szeretném mondani, hogy én nem
vagyok az elkapkodott és összecsapott bizottsági üléseknek a híve (Derültség.), de úgy érzem,
hogy itt egy-két gondolatmenet már nem tartja magát szigorúan a tárgyhoz.

Vas Imre képviselő úré a szó.

DR. VAS IMRE (Fidesz): Köszönöm; ezt én is mondani szerettem volna, hogy eléggé
eltértünk a tárgytól.

Gaudi képviselőtársamnak mondanám, hogy abban az esetben, ha a természetes
személy adós tárgyi illetékmentesen indíthatja a pert, akkor abban az esetben, ha megnyeri a
bankkal szembeni pert, akkor a bank nem kell hogy megfizesse az illetéket. Mert normál
esetben, ha mondjuk, én indítok egy bankkal szemben pert, mint felperes be kell fizessem az
illetéket. Ha nem kell befizesse, akkor a bíró nem fogja arra kötelezni, miután a dolog
tárgyából következően illetékmentes, hogy ha megnyeri a felperes magánszemély a bankkal
szembeni pert, hogy a bank megfizesse a részére egyébként meg nem fizetett illetéket. Tehát
ezért mondtam, hogy ezzel a jogtechnikai megoldással egyébként a bank mentesül az
elvesztett perek esetén az illeték megfizetése, mármint a felperes részére történő megfizetése
alól.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Mivel további hozzászólás nincs és az előterjesztő sincs
itt, határozathozatal következik. Bejelentem, hogy Papcsák Ferencet Molnár Attila
helyettesíti.

Szavazás a tárgysorozatba-vételről

Kérdezem, ki támogatja a törvényjavaslat tárgysorozatba-vételét. (Szavazás.) 8 igen.
Ki van ellene? (Szavazás.) 13-an. Volt-e tartózkodó? (Szavazás.) Egy tartózkodás volt.
Megállapítom, hogy a bizottság 8 igen, 13 ellenszavazat és 1 tartózkodás mellett nem vette
tárgysorozatba a javaslatot.

Egyebek

Az „egyebek” címszó alatt nekem lenne egy bejelentésem és egy közlésem.
Tájékoztatom a bizottságot, hogy a parlamentközi bizottsági találkozóra 2011. október

5-6-án kerül sor. Bizottságunkat kormányoldalról Horváth Zsolt, ellenzéki oldalról Lamperth
Mónika képviseli.

A másik közlendőm pedig, hogy folyamatosan visszük azt a gyakorlatot, amelyet
Balsai elnök úr meghonosított, hogy a bizottsághoz érkezett beadványokról mindenki kap egy
kimutatást. Annyiban lesz ez egy kicsit több, mint a korábbi, hogy az állampolgáriakat is
feltüntetjük. Természetesen ez most is képviselőtársaim asztalán rendelkezésre áll, nem
fogom külön mondani ülésenként, ezt mindig kiosztjuk. És természetesen ha bármelyiket a
képviselők meg akarják ismerni, akkor a titkárság rendelkezésükre áll.

Végezetül Gaudi-Nagy Tamás képviselő úr kér „egyebekben” szót, majd Bárándy
Gergely. Először Gaudi-Nagy Tamásé a szó.

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Köszönöm, elnök úr. Nagyon röviden, de
valóban nagyon fontos bejelentést szeretnék tenni, hiszen kötődik a volt bizottsági elnök úr,
Balsai István úr tevékenységéhez. Mint tudjuk, ő miniszterelnöki megbízott is volt egyben,
annak érdekében kapott megbízást Orbán Viktor miniszterelnök úrtól, hogy tárja föl a 2006.
őszi rendőri jogsértéseket. Ezt a munkáját idén áprilisban elvégezte, viszont ez a jelentés a
mai napig nem került nyilvánosságra. Abban kérem a bizottsági tagtársak segítségét, a
bizottság segítségét is, hogy a magunk lehetőségei, keretei között gondolkodjunk el azon,
hogy hogyan tudnánk ezt elősegíteni.
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Amit én tettem ez ügyben, azt szeretném bejelenteni. Morvai Krisztinával együtt
büntetőfeljelentést tettünk a múlt pénteken a legfőbb ügyész úrnál az összes, elvileg ma és
holnap elévülő rendőri bűncselekmények tárgyában. Ebben többek között azt is kértük, hogy
kifejezetten kérje meg a legfőbb ügyész úr a miniszterelnök urat arra, hogy ezt a jelentést
hozza nyilvánosságra. Egyébként ezúton szeretném megköszönni Balsai István volt elnök
úrnak a bizottság élén kifejtett munkáját, illetve ezt a feltáró munkáját is. És kérem, együtt
lépjünk fel annak érdekében, hogy ez a munka ne maradjon parlagon, főleg azért nem, mert az
elévülés itt van a nyakunkon, és ha ez bekövetkezik, akkor tulajdonképpen ez a munka is
gyakorlatilag hiába történt.

Úgyhogy én kérem elsősorban a kormánypárti képviselőket, hogy segítsenek ebben,
illetve javaslom, hogy esetleg a bizottságunk egy levélben keresse meg miniszterelnök urat
annak érdekében, hogy rákérdezzen arra, mikor tervezi nyilvánosságra hozni ezt a jelentést, és
szorgalmazzuk ezt, illetve szorgalmazzuk ennek megfelelően a személy szerinti
begyanúsításait azoknak a rendőrparancsnokoknak, akik felelősek voltak ezekért a
brutalitásokért.

Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm az elnökelődöm személyével kapcsolatos méltató szavakat.
Magam is úgy gondolom, hogy Balsai képviselő úr tevékenységét elismerhetjük és
méltathatjuk, tehát ehhez ilyen értelemben én is csatlakozom.

Bárándy Gergely képviselő úré a szó. (Dr. Gaudi-Nagy Tamás: Ennyi?)

DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Bizottság!
Elnök úrtól szeretném megkérdezni azt, és igenlő válasz esetén egy terminust is kapni erre,
hogy az albizottság kihelyezett ülésen is és más, további üléseken is tárgyalta az előzetes
letartóztatással kapcsolatos joganyagot, meghívott szakértőkkel, és egy elég komoly anyag,
mellékelve egy jelentés is rendelkezésre áll. Korábbi elnök úr, Balsai elnök úr azt az ígéretet
tette, hogy a főbizottság napirendjére fogja venni ezt a témát. Kérdezem elnök urat, hogy ez
Balsai elnök úr távozása után is megmarad-e elnöki szándéknak, és ha igen, akkor mikor.

Köszönöm.

ELNÖK: Tájékozódtam erről a kérdésről, és én úgy tudom, hogy albizottsági döntés
nincs, a képviselő úr a saját véleményét terjesztette elő. Én úgy gondolom, egyéni képviselői
kezdeményezéseknek az az útja, hogy képviselői önálló indítványt nyújtunk be, és azt
tárgyaljuk meg. Tehát nem szándékozom olyan napirendi javaslatot tenni, ami a képviselő
úrnak ezt az összegzését illeti, amely mégis nem az albizottság álláspontját tükrözi – úgy
tudom, hogy leszavazta az albizottság, nem fogadta el (Dr. Bárándy Gergely: Ez így van.),
nem kapott többséget ez a javaslat, tehát nem albizottsági anyag –, így nem tudjuk albizottsági
anyagként megtárgyalni.

Én nem minősítem, mert személy szerint nem is mélyedtem el az anyagban, de
nyilvánvalóan én azt gondolom, hogy ha képviselő úr ennek a bizottságnak a munkájából
leszűrt személyes tapasztalatait önálló képviselői indítványként behozza, annak a
tárgysorozatba-vételét meg fogjuk tárgyalni, ugyanolyan korrektségre törekedve, mint ahogy
legalábbis láthatja képviselő úr, igyekszem minden tárgysorozatba-vételt itt megtárgyalni. Ma
a munkánk nagyobb részét a tárgysorozatba-vételek töltötték ki időben. Tehát nem minősítése
az érdemi anyagnak, hanem egyszerűen az a tény, hogy ez nem albizottsági álláspont.
Úgyhogy, képviselő úr, ezt az utat javaslom.

Tessék, képviselő úr!
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DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP): Köszönöm, elnök úr. Félreértés ne essék, nem
feltétlenül a jelentéstervezetről volt szó, mármint annak a megvitatásáról, hanem magának a
témának a napirendrevételéről, tekintettel arra, hogy meglehetősen aktuálisnak találták
kormánypárti képviselők is, annak ellenére, hogy egyébként magát a jelentéstervezetet nem
szavazták meg. De akkor ezek szerint úgy kell értenem elnök úrnak a szavait, hogy nem
kívánja, sem így, sem úgy napirendre venni a témát, magyarán ha nincs képviselői önálló
indítvány, akkor a bizottság erről nem tárgyal.

A másik pedig, hogy azért a jegyzőkönyv számára azt mindenképpen szeretném
jelezni, hogy a bizottsági ülésen elnök urat kivéve a Fideszt egyetlenegy képviselő ennél az
„egyebek” napirendi pontnál nem képviseli, tehát üresek a szemben lévő széksorok. Senki
nincs jelen... (Az ajtónál állva több fideszes képviselő jelzi, hogy jelen van.) – esetleg a
háttérben állva, már az ajtóban találunk három kormánypárti képviselőt (Közbeszólásra:), és
mind dupla, a helyettesítéseknek megfelelően. Akkor így rögzítsük a jegyzőkönyvben – így
sem lesz szebb.

Köszönöm.

ELNÖK: Arra akarja a képviselő úr felhívni a figyelmemet, hogy tulajdonképpen az
ülés határozatképtelen – ez igaz. De tanácskozni tudunk, én ezért méltányosnak gondoltam
ezt.

Képviselő úr, arra van lehetőség, házszabályi lehetőség, hogy a bizottság bármit
megtárgyaljon, amit fontosnak talál. Tehát az is lehetséges, elméletileg, hogy a képviselő úr
egy napirendi javaslat kapcsán javasolja a napirend kiegészítését. És én most nem mondom
azt, tehát ne értse félre a szavaimat, hogy én elvből teszek ennek ellene, adott esetben egy
napirend-kiegészítésként akár kész vagyok egy ilyent támogatni is. Csak ha befér a
napirendbe. Ha előrevisszük az ügyeket, valamilyen problémát előreviszünk, és megvannak a
házszabályi keretei – nem feltétlenül az, amit én most itt az előbb magyarázatként előadtam,
hanem akár más, de a lényeg, hogy házszabályi keretei –, én annak nem fogok útjába állni.

DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP): Ezt fogom tenni, köszönöm.

ELNÖK: Igen. Gaudi-Nagy Tamás képviselő úr!

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Akkor már így magunk között maradva,
annyit szerettem volna csak kérni elnök úrtól, hogy akkor fontolja meg ezt a javaslatomat.
Igazából egy szavazást is szívesen kérnék erről a levélről, bár most határozatképtelenné
váltunk, de tényleg úgy gondolom, hogy sürgető az ügy.

Számomra megdöbbentő egyébként, annak tudatában, hogy ma vagy holnap ha nem
történik meg a személy szerinti gyanúsítása ezeknek a rendőrparancsnokoknak, akkor az ő
embervadászatukért való felelősségük elévül. Egyszerűen tényleg megdöbbenve állok ez előtt.
Úgyhogy én arra kérem elnök urat, hogy akkor valahogy mérlegelje ezt, hogy legalább a
bizottság tényleg egy levélben, akár a mai nap, meghallgatva a javaslatomat, tényleg a
lelkiismeretünket is úgymond megnyugtatva, forduljon a miniszterelnök úrhoz, és kérje ennek
a jelentésnek a nyilvánosságra hozatalát, illetve a legfőbb ügyész úrhoz való haladéktalan
eljuttatását, hogy ő ezt a bizonyos nyomozati cselekményt, tehát a begyanúsítást meg tudja
tenni, meg tudja tetetni a katonai ügyészségekkel ma és legkésőbb holnap.

Köszönöm.

ELNÖK: Képviselő úr, a bizottság valóban határozatképtelen, de azt gondolom, a
bizottság nem tud olyan eljárási cselekményt foganatosítani, ami az elévülést megszakítaná,
ha ez ma következik be, vagy már be is következett esetlegesen, nem tudom.
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DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Nem, én csak azt mondom, hogy kérjük
azoktól, akik ezt megtehetik.

ELNÖK: Képviselő úr, elhangzott az észrevétele, rögzíti a jegyzőkönyv. Köszönöm
szépen.

Ha más nincs „egyebek” címén, akkor a bizottsági ülést berekesztem. Köszönöm a
megjelenést. A viszontlátásra!

(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 9 perc)

Dr. Salamon László
a bizottság elnöke

Jegyzőkönyvvezető: Prin Andrea


