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Napirendi javaslat

1. a) Magyarország 2012. évi költségvetéséről szóló törvényjavaslat (T/4365. szám)

(Általános vita)

b) Az Állami Számvevőszék véleménye Magyarország 2012. évi költségvetési

javaslatáról

(T/4365/3. szám)

c) A Költségvetési Tanács véleménye Magyarország 2012. évi költségvetésének

tervezetéről (T/4365/1. szám)

2. Magyarország 2012. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról

szóló törvényjavaslat (T/4656. szám)

(Általános vita)

3. Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-vételéről:

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

törvényjavaslat (T/4241. szám)

(Volner János (Jobbik) képviselő önálló indítványa)

b) A  büntető törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvénynek a büntethetőségi

korhatár csökkentése érdekében szükséges módosításáról szóló törvényjavaslat

(T/4212. szám)

(Dr. Apáti István és Szilágyi György (Jobbik) képviselők önálló indítványa)

4. Albizottság létrehozása az országgyűlési képviselők javadalmazásáról szóló új

szabályozás előkészítésére

(A bizottság elnökének kezdeményezése)

5. Tájékoztató „Az előzetes letartóztatás elrendelésével és végrehajtásával

kapcsolatos jogi szabályozás és a gyakorlati tapasztalatok áttekintése tárgyában

végzett vizsgálatról”

(Dr. Bárándy Gergely (MSZP), az ellenőrző albizottság elnökének előterjesztése)

6. Egyebek
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Az ülés résztvevői

A bizottság részéről

Megjelent

Elnököl:Dr. Salamon László (KDNP), a bizottság elnöke
Dr. Gyüre Csaba (Jobbik), a bizottság alelnöke

Dr. Budai Gyula (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. Varga István (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. Cser-Palkovics András (Fidesz) dr. Salamon Lászlónak (KDNP)
Dr. Bohács Zsolt (Fidesz) dr. Vas Imrének (Fidesz)
Dr. Budai Gyula (Fidesz) távozása után dr. Papcsák Ferencnek (Fidesz)
Dr. Gruber Attila (Fidesz) távozása után dr. Mátrai Mártának (Fidesz)
Dr. Molnár Attila (Fidesz) távozása után Kozma Péternek (Fidesz)
Dr. Turi-Kovács Béla (Fidesz) távozása után dr. Horváth Zsoltnak (Fidesz)
Dr. Vitányi István (Fidesz) megérkezéséig dr. Szakács Imrének (Fidesz)
Dr. Steiner Pál (MSZP) megérkezéséig dr. Lamperth Mónikának (MSZP)
Dr. Ipkovich György (MSZP) távozása után dr. Steiner Pálnak (MSZP)
Dr. Gaudi-Nagy Tamás (Jobbik) megérkezéséig dr. Gyüre Csabának (Jobbik)
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Meghívottak részéről

Hozzászólók
Dr. Juhász Mária főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium)
Dr. Becker Pál főigazgató (Állami Számvevőszék)
Tavaszi Zsolt főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium)
Dömény Sándor bv. vezérőrnagy (Büntetés-végrehajtás Országos
Parancsnoksága)

Megjelentek
Dr. Pallo József bv. ezredes, főosztályvezető (Belügyminisztérium)
Széles Gábor bv. ezredes, főosztályvezető (Belügyminisztérium)
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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 5 perc)

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása

DR. SALAMON LÁSZLÓ (KDNP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK:
Tisztelt Bizottság! Tisztelettel üdvözlöm a bizottság tagjait, megjelent vendégeinket, illetve a
Házszabály értelmében meghívottakat.

A napirend megállapítása előtt tájékoztató jellegű közlés, hogy az alkotmányügyi
bizottság holnap reggel 9 órakor ülést fog tartani, mert várhatóan a Fidesz a plenáris ülésre
vonatkozó napirend-kiegészítési indítványokat tesz, alkotmánymódosítás, büntetőjogi
törvények tekintetében, illetve az önkormányzatok vagyonával kapcsolatos törvény
tekintetében – ezt nem mondtam előírásszerű pontossággal, csak a témát jelöltem meg –,
úgyhogy erre készüljünk. A nap folyamán a meghívót írásban ki fogjuk küldeni a holnapi
bizottsági ülésre.

A másik pedig, hogy a választójogi albizottság ma az interpellációk után ülésezik.
Erről az értesítést megkapták az érintett bizottsági tagok azzal a jelzéssel, hogy az
interpellációk után, körülbelül 16 órakor. Ez a „körülbelül” szerintem közelebb fog esni a 15
órához, de ez senkit ne zavarjon. Nyilván mindenki az interpellációk során figyelemmel kíséri
az ülést, és amint véget értek az interpellációk, kérem, hogy az albizottság tagjai pontosan
jelenjenek meg a meghívónak megfelelően, hogy az albizottság ülését pontos időben
elkezdhessük.

A napirend megállapítása előtt a helyettesítés rendjét az alábbiakban rögzítem: Vitányi
Istvánt Szakács Imre, Gaudi-Nagy Tamást Gyüre Csaba, Bohács Zsoltot Vas Imre, Cser-
Palkovics Andrást Salamon László, Steiner Pált Lamperth Mónika helyettesíti.

A napirend megállapítása következik. A napirendi javaslatot írásban képviselőtársaim
megkapták, módosító javaslat nem érkezett hozzá, tehát határozathozatal következik. Ki ért
egyet a napirenddel? Az igenlő szavazatokat számolom. (Szavazás.) Ellene? (Szavazás. –
Nincs ilyen.) Tartózkodás? (Szavazás. – Nincs ilyen.) Nem volt. Megállapítom, hogy a
bizottság egyhangúlag elfogadta a napirendet.

a) Magyarország 2012. évi költségvetéséről szóló törvényjavaslat (T/4365. szám);
általános vita; b) Az Állami Számvevőszék véleménye Magyarország 2012. évi
költségvetési javaslatáról (T/4365/3. szám);  c) A Költségvetési Tanács véleménye
Magyarország 2012. évi költségvetésének tervezetéről (T/4365/1. szám)

Első napirendi pontunk: a Magyarország 2012. évi költségvetéséről szóló
törvényjavaslat, idekapcsoltan továbbá az Állami Számvevőszék véleménye a 2012. évi
költségvetési javaslatról, illetve a Költségvetési Tanács véleménye Magyarország 2012. évi
költségvetésének tervezetéről.

A kormány Juhász Mária főosztályvezető képviseli a Nemzetgazdasági
Minisztériumtól; az Állami Számvevőszéket dr. Becker Pál főigazgató úr; a Költségvetési
Tanács pedig jelezte, hogy nem tudja magát az ülésen képviseltetni, azonban egy e-mailben
jelzik, hogy a korábban megküldött állásfoglalását a Költségvetési Tanács fenntartja.

Először megadom a szót a kormány képviselőjének, Juhász Máriának.

Juhász Mária szóbeli kiegészítése

JUHÁSZ MÁRIA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Tisztelt Bizottság! A kormány az
államháztartási törvényben előírt szeptember 30-ai határidővel benyújtotta a 2012. évi
törvényjavaslatot. A törvényjavaslat a Széll Kálmán-terven alapuló, a
konvergenciaprogramban elfogadott 2,5 százalékos GDP-arányos, eredményszemléletű

hiánycélt tartalmazza.
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A kormány a 2012. évi törvényjavaslat előkészítése során öt fő célkitűzést tett maga
elé. Az első a nyugdíjrendszer átalakításának befejezése, amellyel a nyugdíjalap teljes
egészében a saját lábára áll; elkezdődik az Egészségbiztosítási Alap saját lábra állítása; a
foglalkoztatás növelése, a munka világának kiszélesítése a Start-munkaprogram elindításával;
az arányos adóztatás általánossá tétele; illetve az euróválság negatív hatásának kivédésére az
országvédelmi alap létrehozása.

A fő célkitűzések megvalósítása szükségessé teszi 2012-ben is a takarékos
gazdálkodást. Ennek megfelelően a törvényjavaslat összeállítása során a 2011. évi
stabilizációs tartalékkal csökkentett bázis-előirányzatból indult ki a tervezés. Az illetmények
2012-ben a közszférában nem emelkednek, ugyanakkor biztosítva van az
alacsonykeresetűeknek az adójóváírás kivezetése miatti esetleges hátrányos
jövedelemcsökkenésének kezelése a bérkompenzációs rendszer fenntartásával. A szigorú
pénzügyi szabályok bevezetésével a dologi kiadások csökkennek. A segélyezetti létszám a
Start-munkaprogram bevezetésével jelentősen csökkenni fog. Az ártámogatások csökkennek.
Megkezdődött a nagy ellátórendszerek, a közoktatás, a felsőoktatás és az egészségügyi
rendszer rendszerszemléletű átalakítása; továbbá elindult az önkormányzati rendszer
átszervezése, illetve a központi igazgatás racionalizálása. A kormány elkötelezett híve a
gazdaságfejlesztésnek és a felzárkóztatásnak is.

Mindezen célok és a hiánycélok tartásának megvalósítását nagyban segíti, hogy 2012-
ben az Európai Unióból származó források, illetve az ehhez kapcsolódó hazai önrész mintegy
30 százalékkal nagyobb forrást biztosít, mint amennyi 2011-ben rendelkezésre állt.

A költségvetési törvényjavaslat tartalmaz még három tartalék-előirányzatot is, annak
érdekében, hogy a 2,5 százalékos hiánycél mindenképpen tartható legyen.

Kérem a bizottságot, hogy a törvényjavaslat általános vitára való alkalmasságát
támogatni szíveskedjék.

ELNÖK: Köszönöm. Megadom a szót Becker Pál főigazgató úrnak.

Dr. Becker Pál szóbeli kiegészítése

DR. BECKER PÁL főigazgató (Állami Számvevőszék): Köszönöm szépen. Tisztelt
Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Az Állami Számvevőszék a törvényi kötelezettségének eleget
téve véleményezte a költségvetési törvényjavaslatot. Nagyon röviden a főbb
megállapításokról.

Évek óta visszatérő probléma, hogy az államháztartási törvényben előírt
kötelezettségeknek a törvényjavaslat nem tesz eleget, tehát nem mutatja be a hosszú távú
elkötelezettségeket, nem mutatja be a hároméves számokat, a főbb gazdasági mutatókat. Évek
óta jelezzük, hogy a költségvetés, illetve ezzel kapcsolatban a zárszámadás prezentációja sem
megfelelő. Ezen változtatni kellene, hogy olyan képet adjon, amely alapján a képviselő
hölgyek, urak dönteni tudnak.

Ebben az évben is problémát okozott a vélemény kialakításánál, hogy a
háttértörvények nem voltak ismertek az Állami Számvevőszék számára. Gondolok itt az
adótörvényekre, a társadalombiztosítással kapcsolatos törvényi változásokra, illetve az
önkormányzati rendszert érintő változásokra.

Ugyanakkor előrelépésnek tekintjük, hogy ettől az évtől kezdve a kiadásokat ott kell
megtervezni és ott tervezte meg az előterjesztés, ahol azokat felhasználják. Ez jelentősen
bővíti az átláthatóságot, illetve könnyebbé teszi a felelősségi viszonyok megállapítását.

Szintén előrelépés, hogy az azonos és hasonló jogcímeket összevontan kellett
megtervezni; ezzel megint az átláthatóság javult.

Nagy előrelépésnek tekintjük azt, hogy a bírságokat immár összevontan, egy külön
fejezetben mutatja be a költségvetési törvényjavaslat. Ez egyrészt prezentációs szempontból
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előrelépés, másrészt pedig abból a szempontból is helyesnek tartjuk, hogy ezzel sikerül azokat
a vélt vagy valós problémákat feloldani, miszerint egyes szervezetek azért büntetnek, mert a
szervezet léte, finanszírozása a bírság mértékétől függ.

Jelentős első lépésnek tekintjük a nyugdíjalap reformját, profiltisztítását, nevezetesen a
nemzeti szociálpolitikai alap létrehozását. Ez igen nagy mértékben növeli az átláthatóságot, és
segíti a további reformokat.

Röviden a módszerünkről az adóbevételekkel kapcsolatban. Megalapozottnak ítéltük
azokat az adóbevételeket, amelyeknél megvannak a törvényi hátterek, és a költségvetési
előirányzatot konkrét, pontos számadatok támasztják alá. Az idei költségvetési
törvényjavaslatban egyetlen ilyen adónem van: a bányajáradék, amire azt tudtuk mondani,
hogy megalapozott. Amennyiben nincsenek meg a konkrét háttérszámítások, akkor az Állami
Számvevőszék az előző évek trendjei, illetve a 2011-es I-VIII. havi adatok alapján becslést
végez, és ez alapján dönti el, hogy teljesíthető-e az az előirányzat vagy sem, illetve besorolja a
kockázat szerint, ahogy a véleményünk tartalmazza. Van néhány adónem, amelynél becslést
sem tudtunk alkalmazni, ezekről nem tudtunk véleményt mondani, ahol olyan mértékű

adóváltozások vannak, vagy nincs előzménye annak az adónemnek, és nincs háttere, nincs
háttérszámítása; így ezekre azt mondtuk, hogy nem tudunk véleményt nyilvánítani erről.

Előrelépésnek és pozitív dolognak tartjuk, hogy a költségvetési törvényjavaslat
mintegy 403 milliárd forintos tartalékot tartalmaz. Ez alapvetően elegendőnek látszik az
esetleges kockázatok miatt keletkező többletkiadásokra.

Problémaként jelezzük azonban, hogy a Költségvetési Tanács ülésén jelentette be a
Nemzeti Bank elnöke, hogy 95 milliárd forintos megtérítési kötelezettség, tehát az MNB felé
fennálló visszatérítési kötelezettség nem jelenik meg a költségvetésben, tehát ekkora összeg
erejéig valamilyen forrást kell találni.

Végül pedig ismételten javasoljuk, hogy a tartalékok csak akkor tudják igazán a
funkciójukat betölteni, ha azok elköltésére egyértelmű jogszabályt alkot a parlament, illetve a
kormány, és valóban az előre nem látható kiadásokra, illetve kiesett bevételekre költik el.

Köszönöm szépen.

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

Kérdések, észrevételek, reflexiók

DR. LAMPERTH MÓNIKA (MSZP): Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr!
Képviselőtársaim! Én először kérdezni szeretnék, és ha van rá lehetőség, akkor utána
mondanánk az MSZP részéről álláspontot.

Az Állami Számvevőszék írásos anyagából, de Becker úr is utalt erre, idézek egy
mondatot: „A Széll Kálmán-terv hét pontból álló intézkedéscsomagja a 2012. évre
550 milliárd forintos megtakarítást tervezett. Alátámasztottság hiányában 388 milliárd forint
megtakarításról még részben sem tudunk véleményt mondani.” Szeretném, ha a kormány
képviselője valamilyen módon megpróbálná itt bemutatni, hogy ez a 388 milliárd hogyan fog
előállni.

A másik ilyen állítás – ugyancsak az ÁSZ papírjából idézek –, miszerint megállapítja
az ÁSZ, hogy a kormány a takarékos állami gazdálkodásról és a költségvetési felelősségről
szóló törvény előírásait nem teljesítette, és hogy ezekről a követelményekről, mutatókról a
törvényjavaslat normaszövege nem rendelkezik. Szeretném megkérdezni a kormány
képviselőjét, hogy hogyan kívánják ezt pótolni, esetleg módosító indítványokkal van-e
szándék reparálni ezt a súlyos problémát.

Végezetül ugyancsak szeretnék választ kapni arra, hogy mit tervez tenni a kormány
annak kapcsán, hogy a tavalyihoz képest emelkedett azon költségvetési előirányzatok köre és
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mértéke, amelyekről alátámasztó dokumentumok hiányában nem tudott az ÁSZ véleményt
kialakítani. Tehát ez a tavalyihoz képest is növekedett: a 2012. évi költségvetés esetében az
állami vagyonnal kapcsolatos kiadások több mint 40 százaléka nem volt megalapozott, illetve
megítélhető.

Én azt gondolom, hogy ez így nem maradhat. Tehát azt szeretném megkérdezni a
kormánytól, hogy hogyan kívánja ezeket a problémákat reparálni. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm. Turi-Kovács Béla!

DR. TURI-KOVÁCS BÉLA (Fidesz): Köszönöm szépen. Kérdezni is szeretnék és
észrevételt is tenni.

Előbb talán a kérdésem: ha a 400 milliárdos tartalék elégségesnek látszott a
költségvetés benyújtásakor, a GDP-növekedés esetleges nem 1,5 százalékos, hanem az alatti
teljesülése esetén is elégséges-e a 400 milliárdos tartalék? Ha nem, akkor van-e erre
valamilyen elképzelés?

A másik, amit szeretnék észrevételezni. Én kifejezetten igen pozitívnak gondolom azt,
amit az ÁSZ a bírságokkal kapcsolatosan megállapított. Magam is évek óta észrevételezem,
hogy egy-egy alágazatnak a fennmaradását arra nem lehet építeni, hogy mekkora bírság kerül
beszedésre. Következésképpen a bírságok vagy tervezhetők, vagy nem. Ha tervezhetők, az is
baj, ha meg nem tervezhetők, akkor meg nem lehet rá építeni. Az tehát a kérdésem ezzel
összefüggésben a bírság és annak költségvetési összefüggéseiről a tárca képviselőjéhez, hogy
ha ezek a bírságtervezetek nem valósulnak meg, akkor a költségvetés tartalmaz-e olyan
lehetőségeket, amelyek ezeket kiváltják.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm. Meg fogom adni a kormány képviselőjének és a főigazgató
úrnak, de a vitát még nem zárom le, mert az volt a jelzés, hogy a kérdésekre adott válaszhoz
képest lesznek észrevételek.

Juhász Mária főosztályvezető, parancsoljon!

JUHÁSZ MÁRIA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Lamperth Mónika képviselő
asszony kérdésére válaszolva: a Széll Kálmán-tervről én per pillanat nem tudok egy tételes
elszámolást mondani önöknek. Azt tudom megígérni, hogy írásban tájékoztatjuk a Széll
Kálmán-terv kitűzéseiről és ennek teljesítési üteméről a bizottságot, ha ez esetleg megfelelő

lenne.
A takarékos gazdálkodásról szóló törvény előírásainak megfelelően ezek a szeptember

30-áig benyújtott I. kötetben valóban nem szerepeltek, azonban a pénteken benyújtott fejezeti
indokolások már tartalmazzák mind a funkcionális mérlegeket, mind a közgazdasági
mérlegeket, mind a hároméves kitekintő számokat a mérlegstruktúrának megfelelően.
Úgyhogy ezeket a hiányosságokat a kormány igyekezett pótolni ebben a pénteken benyújtott
kötetben.

A 400 milliárd forintos tartalék elég-e, ha a GDP-növekedés nem teljesül? Ugye,
ehhez azt kellene tudnunk, hogy a GDP-növekedés mennyivel nem teljesül. A kormány
mindenképpen úgy értékeli, hogy ez a tartalék akkora biztonságot jelent a költségvetési
gazdálkodás területén, hogy a jövő évben ez nem fog problémát okozni. Azonban ha mégis
valami olyan rendkívüli esemény történne, akkor az államháztartási törvény előírásai szerint a
kormánynak vannak olyan jogosítványai, ami alapján az évközi gazdasági folyamatokba
beavatkozhat, előirányzatokat csökkenthet, törölhet; tehát vannak ilyen lehetőségek.

A bírságbevételek összege nagyságrendileg egy 30 milliárdos nagyságrendet tesz ki.
Jelenleg nincs arra szabályozás a költségvetési törvényben, hogy ha ez esetleg nem folyik be,
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akkor milyen kiadáscsökkentések következnének ebből. Azért merte a kormányzat ezt ilyen
módon megfogalmazni, illetve beállítani, mert a tényadatokat vettük figyelembe. Tehát ezek a
bírságbevételek, amelyek most központosítva lettek és támogatással az intézmények részére
kiváltásra kerültek, ezek nem felültervezett bírságok, hanem a 2011. évi tényadatok alapján
várható bírságbevételek számai kerültek beállításra a mérlegbe.

ELNÖK: Köszönöm. Főigazgató úr? (Dr. Becker Pál jelzi, hogy nem kíván szólni.)
Nem kíván reagálni.

Akkor a hozzászólások második köre következik, ha kíván valaki hozzászólni.
Lamperth Mónika!

DR. LAMPERTH MÓNIKA (MSZP): Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt
Képviselőtársaim! A költségvetési törvényjavaslat részletes kritikáját az MSZP-frakció
elsősorban a költségvetési bizottságban és a plenáris ülésen kívánja elmondani, úgyhogy én
nem fogok most olyan részletekbe belemenni, mint amit a kollégáim az illetékes
főbizottságban megtesznek. De azért itt is szeretném elmondani, egyértelműen kiderül ebből a
költségvetésből az, hogy ez az elszegényedés költségvetése. Olyan hihetetlen
megszorításokról hoznak itt döntéseket, és olyan elképesztő helyzetbe hozzák az
adótörvényekkel együtt a leghátrányosabb helyzetben lévő állampolgárokat, csoportokat,
hogy ez rendkívül nehezen lesz kezelhető az elkövetkezendő évben. Tehát egészen bizonyos,
hogy mi ezt a költségvetést nem fogjuk megszavazni.

És hogy milyen nagy bajban van a kormány, és hogy mennyire (Dr. Szakács Imre: Az
ország!) tarthatatlan az a... (Dr. Vitányi István: Kormány? Az ország van bajban!)

ELNÖK: Figyelmet kérek!

DR. LAMPERTH MÓNIKA (MSZP): Köszönöm szépen elnök úr segítségét.
Szemmel láthatóan fideszes képviselőtársaim érvek helyett, már úgy értem, hogy a vitában
elhangzó értelmes érvek helyett a bekiabálások módszerét választják. Pedig szerintem van
akkora ügy ez, hogy bekiabálás helyett értelmes vita folyjék arról, hogy mi lesz a jövő évi
költségvetéssel.

Nem véletlen, hogy a három kérdésemből igazán részletes választ egyre kaptam. A
másiknál, a Széll Kálmán-tervvel kapcsolatban nem arra voltam kíváncsi – de most már
mindegy, nem akarok én ennek még egyszer nekimenni, csak szeretném, ha önök is
megértenék, hogy nem arra voltam kíváncsi –, hogy most időarányosan hol tart a Széll
Kálmán-terv végrehajtása, bár az is érdekes lenne; hanem arra, hogy a 388 milliárdos
megtakarításról, amiről nem tudott az Állami Számvevőszék véleményt mondani, hiszen nem
találta alátámasztottnak semmilyen módon, erről mit gondol a kormány. Hát, ez most még ott
van a levegőben. De az sem véletlen, hogy a harmadik kérdésre sem kaptam választ, hogy
hogyan kívánják korrigálni, reparálni azt, hogy az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások
több mint 40 százaléka nem volt megalapozott, illetve nem megítélhető az Állami
Számvevőszék számára. Azt gondolom, ez is egy olyan kérdés, amire kellene majd, hogy a
parlament plenáris ülésén legalábbis, vagy módosító indítványok formájában valamilyen
módon választ kapjanak, nemcsak az Országgyűlés, hanem a magyar állampolgárok.

Szóval, összegezve, mi ezt egy olyan költségvetésnek tartjuk, ami az elszegényedés
költségvetése, és az MSZP álláspontja szerint ez elfogadhatatlan. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm. További hozzászólás? Papcsák Ferenc képviselő úr!
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DR. PAPCSÁK FERENC (Fidesz): Köszönöm szépen. Én pedig azt szeretném
elmondani, mert nem kívántam egyébként hozzászólni, mert nyilvánvalóan a költségvetési
bizottság hatáskörébe tartozik, de azt gondolom, nekünk azzal is kellene foglalkozni, hogy az
igazságügyi ágazatnak a rendszere – lényegében ezért vagyunk itt – hogyan alakul. Én azt
gondolom, hogy a kialakult helyzetben, amelyet egyébként az elmúlt nyolc év kormányzása
okozott, tehát a szocialista kormányzás is oka annak, hogy most egy takarékos költségvetést
kell előterjesztenünk, de úgy gondolom, az igazságügyi ágazathoz tartozó alintézmények,
fejezetek biztonságosan tudnak majd működni a következő évben, és egy takarékos és
kiszámítható költségvetést tudunk majd elfogadni.

Én elfogadásra javaslom a bizottságnak. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm. Gaudi-Nagy Tamás!

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Köszönöm szépen, elnök úr. Az előterjesztett
költségvetéssel kapcsolatban előre kell bocsátani, hogy az a kényszerpálya, amelyen az ország
mozog, valóban egyre jobban erősödik, de a negatív hatásokhoz jelentős mértékben
hozzájárul a megítélésünk szerint a kormány nem adekvát gazdaságpolitikája. Ez lecsapódik
az alkotmányügyi bizottság hatáskörébe tartozó fejezetekben is. Tehát amit tavaly
elmondtunk, sajnos szinte egy az egyben most is el tudnánk mondani, és el is kell mondjuk:
tehát mind a büntetés-végrehajtás, mind az igazságszolgáltatási rendszer, mind pedig az
ombudsman költségvetésében nem látunk áttörést.

Megint csak el kell mondani a vészjelzéseinket a bíróságok működésével
kapcsolatban, főleg Pest megye és a főváros kapcsán – egyszerűen katasztrófa. Én a múlt
héten voltam egy tárgyaláson egy hágai egyezmény alapján történő gyermekkiadatási ügyben,
illetve annak a büntetőjogi ügyében. Egyszerűen most már, bevallom őszintén, úgy néz ki ez a
Pest Megyei Bíróság, mint egy hajléktalanszálló. Olyan szinten kell ott bíróknak, jegyzőknek,
ügyészeknek, ügyvédeknek, de a legfontosabb: az ügyfeleknek jelen lenni, hogy az az
épületkomplexum gyakorlatilag a ledózeroláson kívül semmi másra nem alkalmas.
Egyszerűen botrányos és elfogadhatatlan, hogy erre nem szakít külön költségvetési tételt a
költségvetés! Én nagyon bízom benne, tavaly kezdeményeztem 9 milliárd pluszt az
igazságszolgáltatási, bírósági rendszernek, ebből 3 milliárd többlet lett, illetve egy
kormányzati módosító javaslat reagált erre; ennek most is így kellene lenni.

A büntetés-végrehajtásnál ugyanilyen katasztrófahelyzet van. Ott is viszonylag
gyakran fordulok meg, bár most már Budaházy György miatt szerencsére nem kell (Derültség
az MSZP-s képviselők részéről.), de ettől függetlenül egyszerűen botrányosak a körülmények,
mind a büntetés-végrehajtási dolgozók számára elviselhetetlen körülmények vannak, mind a
fogva tartottak számára. Minden létező egyezményt sértünk ezzel, és ráadásul a
büntetőpolitika szigorítása mellett vagyunk, és a kormányoldal is efelé mozog – bár nem elég
erőteljesen, de mozog ebbe az irányba –, tehát ha egy ilyen tendenciát látunk magunk előtt,
akkor egyszerűen megengedhetetlen a büntetés-végrehajtás ilyen szintű alulfinanszírozása.
Ebből börtönlázadások lesznek előbb-utóbb, itt életek fognak elveszni, és bizony nagyon nagy
a felelősség, hogy azt a bizonyos kevés tételt, ami rendelkezésre áll, hogyan osszuk el. Akkor
inkább vonjuk el azoktól a közalapítványoktól, azoktól a szervezetektől, amelyek tényleg
ilyen, hogy mondjam, luftballon szerepet játszanak, nem tudom..., a Tom Lantos Intézettől
kezdve sok más ilyen műanyag intézmény létrehozása helyett egyszerűen kőkeményen az
életet kell szolgálni, ebben pedig ez a költségvetés így, ez a része, amit itt említettem, kevés,
elégtelen. Szeretnénk tehát, ha ebben változások lennének; fogunk majd módosító javaslatot
beterjeszteni.

Még egy utolsó gondolat. A Magyarok Világszövetségének támogatását továbbra is
szívügyünknek tekintjük, és továbbra is követeljük azt, hogy az összmagyarság legnagyobb
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civil szervezete, amelyet ugyan már évek óta nyírnak, fűrészelnek minden oldalról, és 2000-
ben vonták el a költségvetési támogatását, azóta is működik, és bizonyítja, hogy van értelme a
működésének; én azt gondolom, mindenképpen becsületbeli ügy és kötelességünk
visszaállítani a költségvetési támogatását, mert ilyen nincs a világon, nincs még egy nemzet a
világon, amelyik az össznemzeti szervezetétől elvonja a költségvetési támogatást. Nézzük
meg, hogy Izraelben hogyan fordulhatna elő ilyen, vagy Franciaországban, vagy bárhol a
világon! Ezt az állapotot tehát meg kell szüntetni, ehhez kérem majd a képviselőtársak
segítségét.

Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm. Bárándy Gergely!

DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Bizottság!
Egy kérdésem lenne. Jól láttam-e én azt, hogy a költségvetés tervezetében gyakorlatilag az
előző évi támogatást kapják meg a bíróságok, a bírósági fejezet, míg az ügyészségi fejezet
lényegesen többet, mint a tavalyi évben? Azért kérdezem én ezt, mert akkor tendenciózusnak
mondható már ez a gyakorlat, hiszen a tavalyi évben hasonlóra volt példa. Azt mi látjuk és
értjük, hogy a miniszterelnök stratégiai partnerévé vált az ügyészség... (Közbeszólások a
kormánypárti képviselők részéről.)

ELNÖK: Figyelmet kérek, képviselőtársaim!

DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP): ...az ügyészség, amely megrendel tőlünk
jogszabályokat a bizottságon keresztül, és kezdeményezi saját hatáskörének a megnövelését; a
legfőbb ügyész státusa is biztosabb alapokra került, pártelkötelezett ember lett a legfőbb
ügyész. Önmagában tehát a kérdésem az, hogy ez indokolja-e azt, hogy a Legfőbb Ügyészség,
illetve az ügyészi szervezet a tavalyi évhez képest többletforrást kap, a bírói szervezet pedig
nem, vagy pedig én látom rosszul ezeket a számokat.

Utalnék arra, amit Gaudi képviselőtársam elmondott, és egyébként igaz, hogy a bírói
szervezetben, illetve a bírósági költségvetésben is bizony lenne helye a többletforrásnak, mert
méltatlan körülmények között dolgoznak bírák. Úgyhogy én erre kérek választ a kormány
képviselőjétől.

Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm. Pősze Lajos!

PŐSZE LAJOS (független): Köszönöm szépen. Amennyire én meg tudtam ítélni a
költségvetés eddigi sorsát, az elkészítése, beterjesztése, hozzánk kerülése a maga törvényes
útján ment. Én nem mennék bele most az érdemi-tartalmi vitájába, hiszen arra, gondolom,
ennek a bizottságnak is valamikor vissza kell térni, de engedjék meg, hogy egy-két
megállapítást tegyek.

Túl azon, hogy törvényesnek tartom az eddigi előkészítést, tartalmilag azért annyit
elmondanék – én végigolvastam a költségvetést, végignéztem ától cettig –, semmiképpen sem
mondható, hogy a szegénység költségvetése. (Derültség az ellenzéki képviselők részéről.)
Természetesen ez egy nagyon óvatos költségvetés, de óvatosnak is kell lennie abban a
világban, amelyben a következő egy-két évben élünk. Ha megfigyelik a költségvetést,
bármelyik pontjánál, akkor azt láthatják, hogy nagyon óvatosan nyúl mindenhez és kis
mértékben. Még a nagy ellátórendszerek esetében is egy többfokozatú, hosszú, több évre
terjedő átmenetet és levezénylést képzel el, és inkább a kisebb adófajták esetében próbál a
bevételekre hatni. Ki lehet számolni pontosan, hogy mit jelent egy embernek ez a
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költségvetés, a különböző adók. Nyugodtan számolják ki, hogy nem fog többet jelenteni, mint
7-8 ezer forint nettót havonta, ennek viszont a jövedelemfedezete is meglesz. Nagyon sok
múlik majd azon, hogy milyen lesz a jövedelem; ez még egy nyitott dolog.

Ne felejtsük el azt sem, hogy egy teljesen exportvezérelt gazdaság a magyar gazdaság.
Itt összevissza dobálózni nem lehet a nagy fejlesztési pénzekkel, amikor nem tudjuk, hogy az
exportkörnyezetünk hogyan alakul. De mindenesetre azok az igények, például a bíróságoknak
vagy más szervezeteknek a pénzigénye, ami most itt nem látszik ebben a költségvetésben
vagy nincs benne, azért én merem remélni – és ezt tartsuk is evidenciában –, hogy ennek a
viszonylag nagy mértékű tartaléknak a terhére menet közben igenis kezelhető lesz majd, és
kezelnünk is kell.

Ez a tartalék elég nagy tartalék. Én személy szerint nem vagyok olyan pesszimista,
hogy 1,5 százalék vagy az alatti lesz majd a növekedés jövőre. A német gazdaság biztos, hogy
fel fogja húzni 1,5-2 százalék fölé a magyart. De ha így marad, akkor is ez egy nagyon
komoly tartalék, amiből fogja futni különböző célokra, amikkel foglalkoznunk kell,
kormánynak is és nekünk is.

Emlékeztetnék arra is, világosan beszél a költségvetés arról is, hogy a különböző
adóátrendezések kapcsán például a szja-t különböző módon megélő vagy úgymond
elszenvedő rétegeknek is a kompenzálásáról gondoskodni kell; ez expressis verbis benne van
a leírásban. És pontosan ezért van visszatartva a 202 ezer forint feletti jövedelműeknél a
szuperbruttó felének a kivezetése, mert ez kerül vissza többek között arra a célra, hogy
kompenzálják az esetleg rosszabbul járókat.

Összességében azt szeretném tehát hangsúlyozni, hogy én inkább egy felelős és óvatos
költségvetésnek tartom ezt, amely kétségtelenül nélkülözi a látványos, hatalmas,
országmegváltó programokat, de ez az év most nem olyan nemzetközileg sem, hogy ilyen
programokat tartalmazzon egy költségvetés.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Staudt Gábor!

DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik): Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt
Bizottság! Valóban, az általános és részletes vitában lehetőség lesz arra, hogy pártunk is
kifejtse véleményét. Egy dologban mindenképpen hozzá szeretnék szólni: volt itt szó a
bírságokról. Én azt a gyakorlatot sérelmezem, ezt nyilván nem ennél az asztalnál tudjuk egyik
napról a másikra megoldani, de mindenképpen létező kis magyar valóság, hogy bizony
azoknak a szerveknek előre ki van adva kvótaszerűen, mennyit kell bírságolniuk, amelyek
ezáltal bevételi forráshoz jutnak, sőt saját eltartásuknak a költségeit kell ezzel előteremteniük.
Ezt én nagyon veszélyesnek, és azt kell mondjam, demokráciaellenesnek vagy jogállammal
ellentétesnek tartom, lévén azokat a szerveket, amelyek bírságolásra vannak feljogosítva, nem
szabad kvótákkal ellátni, mert akkor az lesz a vége, hogy nekik büntetniük kell, akkor is, ha
törvényileg erre nem feltétlenül lenne lehetőség, akkor is, ha nem feltétlenül megalapozott
annak a bírságnak a kirovása. És továbbmegyek: bizonyos szerveknél a multiközpontokat
vagy nagyobb cégeket viszont el kell kerülniük, ott ezeket a bírságokat tehát nem róhatják ki,
és az az adott, mondjuk, a vám- és pénzügyőrséghez tartozó tisztségviselő vagy ott dolgozó
ember, aki bemerészkedik egy ilyen bevásárlóközpontba vagy egyéb multiüzletláncba, az
gyakorlatilag az állását veszélyeztetheti. Ezt a gyakorlatot valamilyen módon mindenképpen
fel kell számolni. Erre hívom fel a figyelmet, hogy a bírságok beállítása és az előzetesen
ezekkel való kalkulálás ilyen veszélyeket hordozhat magában, amit mindenképpen el kellene
kerülni.

ELNÖK: Köszönöm. Vas Imréé a szó.
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DR. VAS IMRE (Fidesz): Köszönöm szépen. Két állításra szeretnék reagálni.
Egyrészt Bárándy képviselőtársam azt állította, hogy az ügyészség pártelkötelezett. (Dr.
Bárándy Gergely: Nem az ügyészség – a legfőbb ügyész!) Azért arra kérem képviselőtársamat,
hogy ezt fontolja meg, egyrészt mert nem így van, másrészt pedig az alkotmány, az
alaptörvény is és az ügyészségre vonatkozó törvények ezt egyértelműen rögzítik, például
hogy mást ne mondjak, az ügyész nem lehet pártnak tagja. Tehát nem tudom igazából, miből
vette ezt, és arra kérem Bárándy képviselőtársamat, hogy ezt vonja vissza, vagy az állítását
támassza alá. Én úgy gondolom, hogy ilyen állítást nem fog tudni alátámasztani.

Másrészt jobbikos képviselőtársam azt állította, hogy a különböző ellenőrző szervek
nem mehetnek be a multicégekhez. Felhívom a figyelmet, hogy jó néhány multicéget
megbírságoltak akár a fogyasztóvédelmi felügyelőség, akár az élelmiszer-biztonsági hatóság.
(Dr. Gyüre Csaba: 50 ezer forintra? – Dr. Gaudi-Nagy Tamás: Aprópénzekre!) Úgyhogy én
úgy gondolom, ez az állítás sem állja meg a helyét. Úgyhogy Staudt képviselőtársamat is arra
kérem, hogy ezt az álláspontját vizsgálja felül.

Amire még a költségvetéssel kapcsolatban felhívnám a figyelmet, azt mindenki tudja,
hogy 2002-től 2010-ig az államadósság megközelítőleg kétszeresére növekedett. Most a jövő

évre a kamatterhekre 1060-valahány milliárd forint van tervezve a költségvetésben. Ha 2002
és 2010 között nem emelkedett volna az államadósság a kétszeresére, tehát a forintban
számított adósság, akkor most az 1060-valahány milliárd forint helyett kamatterhekre 500-
550 milliárd forint körül kellett volna tervezni. Ez az 500 milliárd forint körüli maradék
összeg pedig annyit jelent, hogy az államnak minden egyes Magyarországon élő személytől
50 ezer forinttal kevesebbet kellene beszednie, vagy ezt a személyenként 50 ezer forintot az
állam valamilyen fejlesztésre fordíthatná.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Harangozó Tamás!

DR. HARANGOZÓ TAMÁS (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Mondhatnám
viccesen képviselőtársamnak, hogy ha én villamos lennék, akkor pedig biztosan csöngetnék
álmomban. De azt tegyük már hozzá, hogy például a kockázati felár, amit most sikerült a
kormánynak az utóbbi hónapokban, hetekben úgy feltornásznia, mint a 2008-2009-es
legnehezebb időszakban volt, s ezzel az országot a világ első tíz legmagasabb kockázatú
országa közé besorolni, ezzel mintegy többszörösére emelte a kamatfelárat az országban, és
azt hiszem, a jövő évi kamatterheket is nagyjából visszaállította arra a szintre, mint az
adósságcsökkentés előtt volt.

De amit mondani szeretnék, hogy elsősorban nagy tisztelettel köszönjük Pősze
Lajosnak, a Fidesz szóvivőjének a hozzászólását. De azért szeretném mondani, hogy az idei
évi költségvetésben, szemben azzal a költségvetési pályával, amit az előző kormány, MSZP-s
kormány ráhagyott az országra, a magasabb jövedelműeknél hagyott szja 500 milliárd
forintja, a MOL visszavásárlásának 500 milliárd forintja, tisztelt képviselőtársaim, nem az
előző kormány hibája miatt hiányzik az idei költségvetésből, és fog hatványozottan hiányozni
a jövő évi költségvetésből. A jövő évi költségvetésben 750, usque 1000 milliárdos
megszorítás van. Az első konvergenciaprogram, ha jól emlékszem, három év alatt tűzte ki
célul ezt az 1000 milliárd forintos megszorítást, amikor önök a nemzethalál vízióját festették
fel ide a Parlament falára, és természetesen az egész országban ezzel szaladgáltak körbe, ez
annak a háromszorosa, még egyszer mondom, egy évre vetítve.

S akkor nézzük meg, hogy az elszegényedés költségvetése, Pősze képviselőtársam, az,
amikor az áfát növeli a kormány. Azt az áfát, amelyet a legnehezebb élethelyzetből lévőknek
pont ugyanúgy kell megfizetniük, mint a leggazdagabbaknak, és nyilvánvalóan őket sújtja a
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legjobban, azokat a nyugdíjasokat, kisjövedelműeket, munkanélkülieket, akiknek nincs hova
nyúlniuk, és nincs semmiféle tartalékuk vagy egyébként félretett jövedelmük.

Ezzel a költségvetéssel egyébként, az adójóváírás kivezetésével, az áfanöveléssel már
nemcsak a szegény, legszegényebb és teljesen kilátástalan helyzetben lévő rétegeknek lesz
problémája, hanem annak a középosztálynak a széles rétegének is, akik egyébként hó végén
már nem tudnak mit beosztani, és akik rettegve várják a csekket nap mint nap, de még
legalább saját tulajdonuk és munkajövedelmük van. Az ő széles, százezres-milliós rétegük is
az elszegényedés útjára fog lépni, lehet, hogy visszafordíthatatlanul.

S ami a kormány programját illeti, az azért elég érdekes, hogy a munkára rakódó
terheket növeli még a kormány a nagy, „egymillió munkahely létrehozása” szlogennel
ellentétben, hogy az áfát növeli, és természetesen két dologhoz bizonyára nem fog
hozzányúlni, ezt látjuk: az egyik a magas jövedelműek személyi jövedelemadója. Erre szokták
mondani, hogy összenő, ami összetartozik; látjuk, hogy a Fidesz kiknek az érdekeit képviseli
az Országgyűlésben. Ehhez biztos, hogy nem nyúlnak; és nem nyúlnak a tőkejövedelmek
adójához. Azt hiszem, ez összességében teljesen egyértelműen bemutatja, hogy az
átlagemberek és az átlag alatti jövedelemmel rendelkező vagy jövedelemmel nem rendelkező
emberek széles millióinak elszegényedésének költségvetése lesz a jövő évi. (Dr. Gruber
Attila: A Medgyessyék mit csináltak?)

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Másodszori felszólalást kap – csak tréfából mondom – két percre Bárándy
Gergely.

DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Bizottság!
Igen, valóban csak tréfa lehet, mert a bizottságban nincs időmegkötés, de ettől függetlenül
bele fogok férni ebbe a két percbe.

Először is, Vas Imre képviselőtársam talán félreértette: én a pártelkötelezettséget nem
az ügyészségre mint szervezetre értettem és mondtam, hanem a legfőbb ügyészre, az ő
személyére, és ezt fönn is tartom, itt a bizottságban is. Az meg egy másik kérdés, hogy
sajnálatos módon – vagy nem sajnálatos módon – ez az ügyészség egy hierarchikus szervezet,
tehát ha a legfőbb ügyésztől egy ügyész utasítást kap, akkor azt az utasítást akármi is
motiválta, neki végre kell hajtani. Ez az ügyészség struktúrájának a természete. Ilyenformán
az, hogy a legfőbb ügyész valóban pártkötődéssel rendelkezik, az önök képviselőjelöltje volt
még néhány évvel ezelőtt, azt gondolom, ez bizony az egész ügyészi szervezetre ki tud hatni.
És ezt az állítást fenn is tartom. És azt is, amely szerint a legfőbb ügyész – hiszen ezt Balsai
István volt elnök úr ismerte el – megrendeli a jogszabály-módosítást az Országgyűlés
bizottságától, holott erre jogszabályi alapja nincs. De ezt már akkor megvitattuk, amikor
napirenden volt a törvényjavaslat.

Még egyszer megismétlem – és kaptam egy anyagot, amely szerint, ha jól látom,
400 millió forint plusztámogatást kapna a Legfőbb Ügyészség, méghozzá személyi célokra,
kizárólag arra –, remélem, hogy ez a pluszköltség nem arra szolgál, hogy a kormány szerint
arra méltó ügyészeket majd ebből lehessen jutalmazni. És azt meg még inkább remélem, hogy
nem arra szolgál, amit már hallottunk a sajtóban, hogy a bértábláját vagy a bérrendszerét, ami
a bíráknál és az ügyészeknél azonos alapra épül, tehát magyarán szólva azonos beosztású bíró
és azonos beosztású ügyész ugyanannyit keres, ezt kívánják megváltoztatni majd úgy, hogy az
azonos beosztású ügyészek többet fognak keresni. Ugyanis erről volt szó; én nagyon
remélem, hogy most a kormány képviselője meg tudja cáfolni azt, hogy ez a juttatás erre
szolgálna vagy ezt készítené elő.

Köszönöm.
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ELNÖK: Második felszólalásra kér és kap szót Staudt Gábor.

DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik): Köszönöm szépen. Vas képviselőtársamnak
jelezném, hogy azok a bírságok, amelyeket kiszabtak különböző multinacionális üzletláncokra
és multicégekre, azok szánalmasan, megalázóan alacsonyak. Ők egynapi forgalomból
megfizetik azt, és utána a maradék harminc napon keresztül újra azt a beszállítókat és
vásárlókat átverő, gyakran megalázó gyakorlatot folytatják tovább. Ez az egyik fele; úgyhogy
ebben azért lássunk tisztán!

A másik fele, hogy azokat az információkat, hogy oda bizony félve vagy alig-alig
mernek bemenni például a NAV emberei, azt nem mástól, mint NAV-tisztektől és ott
dolgozóktól tudjuk. Mert mi szóba állunk azokkal, akik alsóbb szinten dolgoznak, és el tudják
mondani a problémáikat, és bizony ez egy valós gyakorlat. Ha esetleg a nemzeti
együttműködésig nem szivárogtak föl ezek a problémák, akkor szívesen elmondom, hogy
ezek milyen struktúrákban, hogyan működnek, és hogy mire kell odafigyelni; ezt a segítséget
nagyon szívesen megadjuk. De attól ne zárkózzanak el, hogy eleve elutasítják, hogy ilyen
történhet – sajnos bizony történik. És ezeket meg kellene akadályozni, mert a legtöbb esetben
ennek akár írásos nyoma is van, és bizony a vezetőik kiadták ezeket az utasításokat, és sok
embert ért pont amiatt atrocitás, hogy a törvénynek szerettek volna érvényt szerezni.

Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm. Második felszólalásra Gaudi-Nagy Tamás következik.

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Míg
tanulmányozom itt a költségvetési törvényjavaslat egy-két érdekes tételét, szeretnék konkrét
kérdést föltenni a pártalapítványok támogatásával kapcsolatban: ez az Antall József
Alapítvány most jelenleg kit képvisel vagy kinek az alapítványaként jelenik meg itt a
költségvetésben? Mert úgy tudom, hogy az MDF nevezetű párt már viszonylag megszűnt
(Derültség.), úgyhogy nem tudom, ez kihez kötődik. De ilyen a Barankovics István
Alapítvány is; ez tehát a kérdésem, nem ragozom tovább.

És látom, hogy az MDF 2012-ben 42 millió forint közpénzt kap, országos listán
mandátumot nem szerzett párt címén. Ezt személy szerint én megdöbbentőnek tartom. Egy
gyakorlatilag megszűnt, feloszlott párt miért kap a költségvetésből támogatást, ezt nem értem.

És azt sem igazán értem, hogy miért emelkedik meg ilyen mértékben a pártok
támogatása. Egy ilyen helyzetben én a pártokat is abszolút önmérsékletre szeretném
fölszólítani – lehet, hogy adott esetben a saját pártomnál sem feltétlenül kap ez támogatást, de
szerintem kap, mert mi azért ezt így gondoljuk; én nem vagyok párttag. Viszont az, hogy most
1 milliárd fölé emelkedik éppen a Fidesz támogatása is, szerintem nagyon rossz üzenet a
választóknak. Pontosan azt üzeni, hogy mindenki szorítsa meg a nadrágszíjat, de a pártoknak
éppenséggel a lételeme, a működése továbbra is a bővülés kategóriában szerepel.

Illetve még egy tételre szeretnék rákérdezni: ez az Egyenlő Bánásmód Hatóság
nevezetű, szintén egy ilyen lufi intézmény, amely az előző szocialista időszak egyik szomorú
lenyomata, bebizonyította, hogy tökéletesen alkalmatlan arra a feladatra, amire létrehozták;
illetve a rejtett célra tökéletesen alkalmas: esélyegyenlőség címén regulázni azokat a
szolgáltatókat, azokat a szervezeteket, amelyek adott esetben saját érdekeiket vagy fizikai
mivoltukat próbálják megvédeni. Mondjuk, egy kocsma, ahol már egymás után tízszer verték
szét a berendezést a rendőrverő cigányok, tizenegyedszerre kitiltja őket, ezután ismét
megbírságolják. Miért kell ilyen hatalmas költségvetést kapni ennek a hatóságnak?
Megtörtént-e a tisztogatás ebben a hatóságban? Hiszen feltöltötték olyan SZDSZ-hez közeli
emberekkel, akik a mai napig ilyen szellemben működnek, ahogy őket odaültették. Erre is
szeretnék választ kapni.
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Köszönöm.

ELNÖK: További hozzászólás hiányában a vitát lezárom. Válaszadásra megadom a
szót a kormány képviselőjének.

Juhász Mária válaszai

JUHÁSZ MÁRIA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Bárándy képviselő úrnak
válaszolom, hogy a költségvetési törvény 59. §-a határozza meg mind a bírói illetményalapot,
illetve az ügyészit, mind a kettőnél 356 ezer forint szerepel. Tehát a kormányzatnak
semmilyen olyan szándéka nincs, hogy a két rendszer illetményrendszerét eltérítse egymástól.

A pártok és a pártalapítványok támogatásával kapcsolatban jelezni szeretném, hogy
mind a két előirányzat meghatározását törvény írja elő, mégpedig a pártok működéséről szóló
1989. évi XXXIII. törvény. (Dr. Gaudi-Nagy Tamás: Módosítani kell!) Ez alapján a pártok
támogatása körülbelül négy vagy öt éve egy fillérrel nem emelkedett; az elosztási arányok
változnak természetesen a választási eredményeknek megfelelően.

A pártalapítványok támogatásánál a törvényi előírás az, hogy az előző évinél nem
lehet kevesebb. Ezt az előírást tartotta be a kormány, tehát semmiféle emelés sincs egyik
előirányzatnál sem.

Az Egyenlő Bánásmód Hatóság költségvetése 108 millió forint. Itt most nem teljesen
értettem a kérdést, hogy ez milyen hatalmas összeg... (Dr. Gaudi-Nagy Tamás: Ahhoz képest,
hogy semmit nem csinálnak! A semmihez képest azért...!)

ELNÖK: Tessék folytatni a felszólalást!

JUHÁSZ MÁRIA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Jó, tehát ennyi, hogy ott a
költségvetés 108 millió forint. Véleményünk szerint ez nem egy akkora nagyságrend, és az ott
dolgozó emberek bérét, járulékát és a feladatellátáshoz szükséges dologi kiadásokat
tartalmazza csak.

ELNÖK: Főigazgató úr? (Dr. Becker Pál jelzi, hogy nem kíván szólni.) Nem kíván
szólni.

Szavazás az általános vitára alkalmasságról

Határozathozatal következik. Ki támogatja a törvényjavaslat általános vitára
bocsátását? Az igenlő szavazatokat számolom. (Szavazás.) 18 igen. Ellenszavazat?
(Szavazás.) 8 nem; tartózkodás nem volt. A bizottság tehát a költségvetésről szóló
törvényjavaslatot általános vitára bocsátja, illetőleg annak alkalmasságát kimondja.

Magyarország 2012. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról szóló
törvényjavaslat (T/4656. szám); általános vita

2. napirendi pontunk: a Magyarország 2012. évi költségvetését megalapozó egyes
törvények módosításáról szóló törvényjavaslat, T/4656. szám alatt; ennek a
törvényjavaslatnak is az általános vitára alkalmasságáról kell döntenünk.

A kormány képviseletében kit üdvözölhetünk?

TAVASZI ZSOLT (Nemzetgazdasági Minisztérium): Tavaszi Zsolt vagyok, a
Nemzetgazdasági Minisztérium főosztályvezetője.

ELNÖK: Megadom a szót a törvényjavaslat ismertetésére. Tessék!
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Tavaszi Zsolt szóbeli kiegészítése

TAVASZI ZSOLT (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm. Tisztelt Elnök Úr!
Tisztelt Bizottság! Az államháztartásról szóló törvény 36. §-a szerint a kormánynak a
költségvetési törvényjavaslat benyújtása mellett elő kell terjesztenie azokat a
törvényjavaslatokat is, amelyek a javasolt előirányzatok megalapozásához szükségesek,
összefüggenek azzal, az államháztartás működésével, a költségvetéssel, illetve
végrehajtásával. A képviselő hölgyek és urak előtt tehát az a törvényjavaslat található, amely
az államháztartási törvény ezen előírásának tesz eleget.

A benyújtott javaslat olyan módosítási javaslatokat tartalmaz tehát, ami a jövő évi
költségvetés előirányzataival kapcsolatban áll, azok összegével összhangban áll, illetve
összefüggenek a költségvetési törvénnyel, valamint a költségvetés végrehajtásával.

A törvényjavaslat lényeges elemét képezi az előző napirendi pontnál is többször
előkerült bírságbevételek központosítása. A törvényjavaslat az államháztartási törvény és 46
ágazati törvény módosítását tartalmazza, a tekintetben, hogy jövő évtől a központi
költségvetési szervek bírságbevételei központosításra kerülnek, továbbá a jogerősen kiszabott
és határidőre meg nem fizetett bírságok a bírói, bírósági, ügyészségi eljárási rendbírság
kivételével köztartozásnak minősülnek, és adó módjára kell azokat behajtania a Nemzeti Adó-
és Vámhivatalnak.

Az államháztartási törvény csak a bírságbevétellel kapcsolatos módosításokat
tartalmazza, illetve egy kincstári adatkezelési felhatalmazásnak teremti meg a jogszabályi
helyét.

Szintén a tervezetben számos törvényjavaslat módosul, összesen 13 darab a
Munkaerő-piaci Alap nevének megváltoztatásával kapcsolatban. Az alap új neve Nemzeti
Foglalkoztatási Alap lesz, és az ezzel összefüggő módosításokat tartalmazza a
törvényjavaslat.

Összegezve: 102 törvény módosítása történik meg a költségvetést megalapozó
törvényjavaslatban, ebből mintegy 60 darab tehát a bírság központosításával, illetve a
Munkaerő-piaci Alap névváltoztatásával függ össze.

Elöljáróban ennyit kívántam elmondani. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm. Mielőtt szót adok bárkinek is, rögzítem, hogy Molnár Attilát a
továbbiakban Kozma Péter, Budai Gyulát pedig Papcsák Ferenc képviselő úr helyettesíti.

Megnyitom a vitát. Ki kíván hozzászólni? (Nincs jelentkező.) Nem látok felszólalót;
akkor, gondolom, a válaszadás is szükségtelen, mert nincs mire.

Szavazás az általános vitára alkalmasságról

Határozathozatal következik. Ki támogatja a törvényjavaslat általános vitára
bocsátását? Az igenlő szavazatokat számolom. (Szavazás.) 18 igen. Ellenszavazat?
(Szavazás.) 8 nem; tartózkodás nem volt. A bizottság tehát támogatja a törvényjavaslat
általános vitára bocsátását.

Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-vételéről

a) A büntető törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény módosításáról szóló
törvényjavaslat (T/4241. szám)

Következő napirendi pontunkban képviselői önálló indítványok tárgysorozatba-
vételéről döntünk. Két ilyen indítvány van: az első Volner János, Jobbik, képviselő úr
indítványa T/4241. szám alatt, a büntető törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. évi törvény
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módosításáról. Az előterjesztő képviselő urat nem látom; távolléte a tárgyalást nem
akadályozza.

Megnyitom a vitát. Gaudi-Nagy Tamás képviselő úr kért szót elsőként.

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Köszönöm, elnök úr. Az előterjesztett javaslat
lényege, hogy a büntető törvénykönyv büntetéskiszabási szabályait szeretné változtatni, azzal
a céllal, hogy a mellékbüntetések között szerepeljen az eddigiek mellett a pénzügyi szociális
ellátásoktól való megfosztás.

Ez a javaslatnak a lényege, és ez azon a felismerésen alapul, hogy Magyarországon
életvitelszerűvé vált a szociális ellátásokkal való visszaélés, illetve olyan jellegű csalások,
egyéb cselekmények, amelyek szociális ügyekre rendelt közpénzekkel való üzletszerű és
tömeges visszaéléseket valósítanak meg, s igazából ennek tulajdonképpen egy elég korrekt és
határozott válasza, kezelési módja ez, amit Volner János képviselőtársunk előterjesztett a
Jobbik-frakcióból.

A javaslat 1. §-a illeszti be a mellékbüntetések közé, és a 2. §-a fejti ki a tartalmát,
amelynek a lényege az, hogy akit szándékos bűncselekmény elkövetése miatt
szabadságvesztésre vagy részben felfüggesztett szabadságvesztésre ítéltek, és méltatlan arra,
hogy társadalmi szolidaritás biztosította ellátásokban részesüljön, azt el kell tiltani a szociális
ellátásoktól. Az eltiltásnak időkorlátai vannak a javaslat szerint. A legrövidebb időtartam egy
év, a leghosszabb pedig öt év.

Ez egy nagyon frappáns megoldás szerintem arra, hogy azok, akik életvitelszerűen
élnek vissza akár szociális ellátásokkal, vagy akár bármilyen olyan bűncselekményt követnek
el, amely miatt szabadságvesztésre ítélik őket, és az ügyük kapcsán felmerül az, hogy
méltatlanná válnak a társadalmi szolidaritás biztosította ellátásokra, akkor ennek pénzügyi
következményei is lesznek az életükben. Mert azt tapasztaljuk, hogy egy csalás, mondjuk –
lesz megint szocpol –, egy szocpol-csalássorozat elkövetői bekerülnek a börtönbe a végén, bár
ez elég ritkán fordul elő, és ennek ellenére továbbra is kapják a szociális ellátásokat; ez
elfogadhatatlan. Ugyanúgy, mint ahogy nemrégen jogerősen elítélt, tüntetőverő rendőr kapja
továbbra is a magas nyugdíjat, ezek egyszerűen elfogadhatatlanok, és így talán sikerül
megálljt parancsolni ennek az elharapózott jelenségnek, ami a közpénzeknek a
megcsapolásáról szól, és a szociális rendszer kisiklatását eredményezi.

Kérem, támogassák a javaslatot. Köszönöm.

ELNÖK: Gyüre Csaba, utána Varga István következik.

DR. GYÜRE CSABA (Jobbik): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Bizottság! Látjuk
Magyarországon azt a társadalmi problémát, azt a súlyos társadalmi problémát, hogy van egy
réteg Magyarországon, amely már a gyermekeinek azt a célt hagyja, úgy nőnek fel a
gyermekek, hogy a jövőbeni lehetőségük a bűnözés, illetve a szociális ellátásból való élés. Ez
a kettő sajnos ennél a rétegnél tökéletesen együtt jár, tehát a bűnözéssel a szociális ellátásból
élés, a szociális ellátásból éléssel a bűnözés. Ennél a rétegnél az, hogy büntetés-végrehajtási
intézetbe kerülnek, igazából büntetésnek nem számít, és amennyiben tudja jól, hogy a család
azt a szociális ellátást ugyanúgy meg fogja kapni, az neki mindegy, ez benne van a kockázati
tényezőkben, hogy esetleg fél évre, egy évre, két évre büntetés-végrehajtási intézetbe fog
kerülni. S bizony mérlegelnie kellene azt az igazságszolgáltatásnak, és ebben kitűnő Volner
János képviselőtársamnak a gondolata, aki ezt lefordította a büntető törvénykönyv
nyelvezetére, és a mellékbüntetések közé beemeli a pénzbeli szociális ellátástól eltiltást,
ugyanis ennek a visszatartó ereje adott esetben jóval nagyobb lehet, mint magának a
főbüntetésnek a kiszabása.
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És itt kell gondolkodnunk, hogy vajon a társadalomra milyen hatással lesz, ha ezt
bevezetjük. Ennek a bevezetése negatív hatást nyilvánvalóan nem válthat ki, és nyilván a bírói
mérlegelés körébe tartozik az, hogy mikor mennyi időre fogja ezt kiszabni. Azonban ez egy
olyan lehetőség, amely annál a rétegnél, ahol a leggyakoribb a bűncselekményeknek az
elkövetése, ott vezet be egy olyan új mellékbüntetést, aminek hatalmas nagy lesz a visszatartó
ereje. Mert beszélhetünk itt a büntetési tételek növeléséről, esetleg a súlyosabb fokozatú
végrehajtásról a büntetés-végrehajtási intézetben, és sok minden másról, de nem lesznek olyan
eredményesek, mint ide a mellékbüntetések közé beemelni a pénzbeli szociális ellátástól való
eltiltást.

Úgyhogy én kérem a tisztelt képviselőtársaimtól, mérlegeljék ennek a pozitív hatását a
társadalmi életre, az együttélésre, és kérem, támogassák szavazataikkal Volner János önálló
indítványát. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Varga István képviselő úr!

DR. VARGA ISTVÁN (Fidesz): Tisztelt Képviselőtársaim! Elöljáróban annyit
szeretnék ezzel kapcsolatban mondani, hogy az elmúlt húsz esztendő engem arról győzött
meg, hogy amikor valamilyen komoly társadalmi probléma van, amelyet nem tudtunk
megoldani, akkor hozzányúlunk a büntető törvénykönyvhöz, és akkor elkezdünk kodifikálni,
és mondjuk az akkori kormány képviselőinek, hogy most benyújtunk egy törvényjavaslatot.
Nekem az a véleményem, hogy ez soha nem csodafegyver, és ez mindig visszájára sül el.
Tehát az, hogy a Btk. különös részét toldozgatjuk-foldozgatjuk (Dr. Gaudi-Nagy Tamás: Ez
most éppen az általános rész.), és különböző társadalmi problémákat kodifikálással próbáljuk
megoldani, sehova nem vezet. Zárójelben annyit hadd mondjak, hogy nem voltam akkor
képviselő, ezzel a háromcsapásos törvénnyel kapcsolatosan mint gyakorló ügyvéd
természetesen nem értettem egyet; nem megoldása ez a kérdésnek. Ugyanúgy, mint ahogy a
büntetési tétel felemelése sem oldja meg a problémát, különös tekintettel arra, hogy a magyar
igazságszolgáltatásban a bírói karban kiváló bírók is vannak, és olyan bírók is vannak, akik
nem biztos, hogy megütik azt a mércét; magyarul különböző intelligenciájú jogalkalmazók
vannak. Ebből következik, hogy nem szabad megengedni, hogy mérlegelgessenek összevissza
(Derültség.), mert elképesztő ítéletek lesznek.

A másik dolog, amivel ezzel kapcsolatban vitatkoznom kell, bár mindenképpen
szeretném megdicsérni Volner képviselő urat, mert én úgy tudom, a magyar történelemben
polihisztorok Brassai és Kós Károly óta már nincsenek, én mindig ezt hittem; de mindig rá
kell jönni, hogy vannak polihisztorok. Sziporkáznak önök, Volner képviselő úr különösen
ezekkel a törvényjavaslatokkal, a kutyaidomítástól kezdve a Btk. különös részén keresztül
mindenben! Ez fantasztikus (Dr. Staudt Gábor: Köszönjük.), én nem is tudnám megismételni
ezt a szellemi csúcsteljesítményt, amit önök itt a Btk. módosításával kapcsolatban
előterjesztenek.

Nos, szóval, summa summarum: nagyon súlyos társadalmi problémára utalt itt a
képviselőtársam. Sztaniolba van ez csomagolva, de mindenki tudja, miről szól: egy
kisebbségről – a cigánykérdésre tetszettek utalni. Ne beszéljünk itt félre! Erről szól a dolog,
csak be tetszettek csomagolni sztaniolpapírba.

Én azt gondolom, ez nagyon súlyos társadalmi kérdés, azt hiszem, nincs a
parlamentben olyan képviselő, aki ne tudná, hogy ez milyen problémát jelent. De én arra
kérem önöket, hogy ne a büntetőjog eszközeivel próbáljuk szabályozni ezt a súlyos társadalmi
problémát, amely az elmúlt húsz esztendőben a magyar társadalom egyik legnehezebb
problémája. Nem a Btk.-val kell ezt megoldani! Aztán hogy milyen büntetési tételeket
tetszenek alkalmazni, meg mit; azt gondolom, itt az emberi jogokat is, meg a tisztességes
cigány embereket is figyelembe kell venni. (Dr. Gyüre Csaba: Az nem fog bűncselekményt
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elkövetni!) Ne menjünk el abba az irányba, ami esetlegesen nem eurokonform! (Dr. Staudt
Gábor: A tisztességes, bűnelkövető cigány emberek…)

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Bárándy Gergely!

DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Bizottság!
Részben utalt rá Varga képviselőtársam, hogy ha legalább két jobbikos Btk.-módosító javaslat
nincs egy alkotmányügyi bizottsági ülésen, akkor valóban hiányérzetünk lehet lassan. Én azt
gondolom, a törekvés is elutasítandó, ami a büntető törvénykönyv ilyen gyakori módosítására
irányul. De két mondat erről a javaslatról.

Egyrészt továbbra is az az álláspontunk, hogy ezekre a bűncselekményekre, amelyekre
nyilván jobbikos képviselőtársaink utalnak ezzel a módosító javaslattal, alapvetően a
gazdasági és társadalmi helyzet stabilizálása jelenthet megoldást. Erre egyébként a most
benyújtott költségvetés meglátásunk szerint nem alkalmas, de ehelyett a Btk. biztos, hogy
nem lesz hatékony eszköz.

A másik: én úgy gondolom, alapvetően hibás szemléletet tükröz az, amikor a
büntetőjogot a szociális szférával valaki össze kívánja kötni. Még akkor is, ha ettől visszatartó
erőt remél. Én úgy gondolom, a bűnözőt sem lehet hagyni éhen halni egy demokratikus
jogállamban, bármennyire is népszerűtlen ez bizonyos körökben. És ezzel kapcsolatban azért
érdemes megjegyezni, hogy a szociális juttatások megvonása jórészt nem azt fogja sújtani, aki
a büntetés-végrehajtási intézet lakójává válik, mert azt ellátja egyébként az állam, hanem pont
a kint maradott családját, a gyerekeit, a feleségét, s a többi, sorolhatom, őket fogja ez
hátrányosan érinteni. Én pedig úgy gondolom, hogy egy két-három-öt-nyolc-tíz éves gyerek
semmit nem tehet arról, hogy az ő apja vagy anyja milyen bűncselekményt követ el vagy
milyet nem. És ilyen alapon, tisztelt képviselőtársaim, ha a visszatartó erőt kívánjuk fokozni,
akkor természetesen még meg lehetne vonni az egészségügyi ellátást is – az is biztosan
visszatartó erőt jelent.

Úgy hiszem, aki erre a területre téved, az nagyon rossz úton halad, ezért mi ezt nem
fogjuk tudni támogatni. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Lamperth Mónika! (Dr. Lamperth Mónika: Visszalépek.) Visszalép. Más
hozzászólás? Vas Imréé a szó.

DR. VAS IMRE (Fidesz): Köszönöm szépen a szót. Csak egy kodifikációs problémára
szeretném felhívni a figyelmet, hogy a felfüggesztett szabadságvesztés is szabadságvesztés, és
a 65. § (1) bekezdése szerint ha az elkövetés miatt szabadságvesztésre vagy részben
felfüggesztett szabadságvesztésre ítélték, abban a szabadságvesztésben a részben
felfüggesztett szabadságvesztés és a teljes mértékig felfüggesztett szabadságvesztés is benne
van. (Dr. Gaudi-Nagy Tamás: Egyetértünk.) Azért Volner úr annyira még nem polihisztor,
legalábbis a jog területén, hogy ezt… (Dr. Gaudi-Nagy Tamás: Még lehet!) De még lehet,
lehet – ezt Gaudi képviselőtársam majd biztosan elmondja Volner képviselőtársunknak.

ELNÖK: Köszönöm. A kormány képviselője nincs jelen, nem szükséges egyébként a
nyilatkozata.

Gaudi-Nagy Tamás kért szót.

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Köszönöm. Mivel az előterjesztő nincs jelen,
én megpróbálok az ő nevében is röviden válaszolni a felvetett észrevételekre.
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A támogató észrevételeket köszönjük, a nem támogatókat nem köszönjük. (Derültség.
– Elnök: Ezért nem kellett volna hozzászólni! – Derültség.) De most jön a lényeg. Ugyanis ez
a javaslat megint tökéletesen alkalmas volt arra, hogy lakmuszpapírként derítse ki, mely
parlamenti erők szeretnének valójában mélyreható és lényegi változást, ha úgy tetszik,
radikális változást elérni az országban, és melyek nem.

Ez szakmailag szerintem egy nagyon jól átgondolt javaslat. Lehet ezt cizellálni,
lehetne sokféle részét; bennem is fölmerült az, akár egyfajta igazságérzeti oldalon, hogy
mondjuk, lehet, hogy korlátozni lehetne a szabadságvesztés büntetések alapjául szolgáló
bűncselekmények körét, mert ha mondjuk, egy közúti gépjárműbaleset gondatlan okozása
miatt ítélnek valakit letöltendő börtönbüntetésre, azért ott valóban nem biztos, hogy a
legbölcsebb dolog megvonni a pénzbeli ellátást. De mondjuk, üzletszerűen, bűnszövetségben
elkövetett, csalásszerű, társadalombiztosítási ellátás, adó-, járulékcsalás; fel tudnánk sorolni
szerintem együtt legalább öt-tíz olyan Btk.-tényállást, amire kőkeményen rá lehetne húzni, és
lehetne alkalmazni ezt a mellékbüntetést. Aztán nyilván az is fölmerülhet, hogy akkor persze
ezt a 38. § (3) bekezdésén is át kellene vezetni, ahol ha a bűncselekménytétel felső határa
három évnél nem súlyosabb, akkor szabadságvesztés helyett kiszabható mellékbüntetés is;
nyilván ott is föl kellene sorolni. Tehát egy csomó rendszertani és egyéb elemben lehetne
javítani.

De egy a lényeg: az üzenete a javaslatnak teljesen világos, teljesen egyértelmű,
mégpedig az, hogy az általános prevenció tekintetében nagyon hatékony javaslatról van szó.
És hogy most ezt kinek szánjuk: mindazoknak szánjuk, akik számára életvitelszerű kérdés a
szociális ellátásokkal való visszaélés. Ebben vannak nem cigány emberek is, cigány emberek
is. Tehát gyakorlatilag az állam büntetőpolitikájában kifejezésre kell juttatni azt, hogy eddig
és ne tovább. Ugyanis most a költségvetési törvény vitájában vagyunk éppen, és itt pénzügyi
kérdésről van szó. Itt valakik, nyugdíjasok vagy gyerek nélküliek, egyedül élők éhen halnak,
mert kevesebb pénzt kapnak, vagy akár nagycsaládosok is kevesebb pénzt kapnak, azért, mert
vannak olyanok, akik életvitelszerűen visszaélnek ezekkel a szociális ellátásokkal. Nem is
beszélve arról, hogy ott a kármegtérülés a bűncselekmény elkövetése esetén a nullával
határos, a nullához közelít ilyenkor az állam számára az a lehetőség, hogy be tudja vasalni a
szociális ellátás lenyúlt összegét.

Összességében tehát nagyon rossz üzenet a társadalomnak az, ha ezt a javaslatot nem
támogatják, és mondom, Volner János képviselőtársunk személyes képességeinek taglalása
helyett sokkal jobban örültünk volna annak, ha alaposabban, a társadalompolitikai,
szociológiai összefüggésekre is kihatóan, büntetőpolitikai elveket fölvonultatva valamifajta
alternatív megoldást hallottunk volna a kormányoldaltól – de nem hallottunk ilyet. Ezért
meglehetősen szomorúak vagyunk, de bízunk az önök támogatásában.

Szavazás a tárgysorozatba-vételről

ELNÖK: További hozzászólás hiányában a vitát lezárom.
Határozathozatal következik. Ki támogatja a javaslat tárgysorozatba-vételét? Az

igenlő szavazatokat számolom. (Szavazás.) 3 igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) 22 nem.
Tartózkodás volt-e? (Szavazás.) 1 tartózkodás volt. A bizottság tehát nem vette
tárgysorozatba.

b) A  büntető törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvénynek a büntethetőségi korhatár
csökkentése érdekében szükséges módosításáról szóló törvényjavaslat (T/4212. szám)

A következő tárgysorozatba-vételi javaslat ugyancsak a büntető törvénykönyv
módosítására irányul T/4212. szám alatt, Apáti István és Szilágyi György képviselő urak
előterjesztésében. Az előterjesztőket nem látom.

Megnyitom a vitát. Gyüre Csabáé a szó.
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DR. GYÜRE CSABA (Jobbik): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Tisztelt Bizottság!
Előterjesztő híján megpróbálom én elmondani, ami a célja ennek a törvénymódosítási
javaslatnak, de azt hiszem, túlságosan nagy magyarázatra nem szorul, hiszen valamennyien
látjuk azt a társadalmi problémát Magyarországon, ami az elmúlt tíz esztendőben elég
erőteljesen felerősödött. Mégpedig azt, hogy az elkövetett bűncselekmények nagy száma
esetében 14 évet el nem érők, azaz gyermekkorúak az elkövetők, akik ezáltal nem is
büntethetőek. Éppen emiatt egy bűnözői réteg Magyarországon arra szakosodott, hogy ezeket
a gyermekeket, akik már tökéletesen birtokában vannak akár bizonyos szinten a testi
erejüknek, a szellemi erejüknek, ezt használják fel arra, sok esetben családtagok, hogy ezeket
a gyermekeket a bűn útjára viszik, sokszor még 12 éves koruk előtt.

De azt is látjuk, hogy családi neveltetésből vagy egyéb problémákból adódóan bizony
elszaporodtak Magyarországon azok a bűncselekmények, például időskorúak bántalmazása,
amit 14 évnél fiatalabbak követnek el rendszeresen, és bizony kialakult egy réteg, akik már
nagyon jól tisztában vannak azzal, 12-13 évesek, hogy ők bizony a 14. életévük betöltéséig
nem büntethetők, és gyakorlatilag következmények nélkül követhetnek el
bűncselekményeket. Azt kell látnunk, hogy sajnos Magyarországon az a rendszer, amely
megpróbálja kiküszöbölni a gyermekkorúak bűnelkövetését, gyakorlatilag nem működik,
nincs visszatartó erő, nincs valós visszatartó erő arra, hogy ezek a gyermekkorúak ne
kövessenek el bűncselekményeket.

Mivel 12 éves korra azért már olyan fokon kifejlődik a gyermekek tudata, hogy azt
átlátják már, hogy maga a cselekmény, amit elkövetnek, milyen következményekkel jár, az,
hogy a sértetti oldalon mit tud okozni az ő cselekedtük, ezt is átfogja már a tudatuk, s mivel
egy óriási határvonal a 14. életév, és addig semmilyen formában nem büntethetők, igenis, a
Jobbik Magyarországért Mozgalom már a programjában is lefektette, hogy szükségesnek
látjuk azt, hogy a büntethetőség korhatárát 12 évre szállítsuk le. Nagyon fontos ez is a
bűnmegelőzés szempontjából, és úgy véljük és azt gondoljuk, hogy ennek kellő visszatartó
ereje lesz a bűncselekmények elkövetésére.

Mi a legfontosabb? Nem az a legfontosabb – és itt többen elmondták már a mai napon
is, illetve korábbi ehhez hasonló vitákban, nagyon sokan elmondták, hogy ne a büntetési
tételeket emeljük meg. Nem arról van itt szó, hogy nagyobb büntetést akarnánk, hanem éppen
megelőző jelleggel vennénk ezt be, hogy visszatartsuk ezeket a 12-14 év közöttieket a bűn
elkövetésétől. Ez a társadalomban a legfontosabb, a társadalmi eredményesség szempontjából
ez a legfontosabb: a visszatartó erő. És álláspontunk szerint ez a törvényjavaslat, amelyet
Apáti István és Szilágyi György képviselőtársam nyújtott be, alkalmas arra, hogy
megelőzzük.

Nagyon fontos szempont, hogy ezek a cselekmények sajnos elszaporodtak
Magyarországon, ezért kérem önöket, hogy támogassák ezt a javaslatot. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm. Bárándy Gergely, aztán én is szeretnék hozzászólni.

DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Bizottság!
Egészen röviden kívánok csak szólni. Én azt gondolom, és ebben éppen ellentétes
véleményem van alelnök úrral, hogy nem szorul különösebb magyarázatra, szerintem éppen
hogy a féloldalas magyarázatnál és a most elmondottaknál lényegesen bővebb magyarázatra
szorulna ez a javaslat. Igen komoly szakirodalma van annak, hogy vajon hol kell meghúzni a
büntethetőség határát. Én örültem volna, ha ezekből az érvekből vagy esetleg kutatási
eredményekből viszontlátok valamit egy ilyen javaslatnak az indokolásában.
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Nem kérdés, és azt semmi szín alatt nem kívánom vitatni, hogy ez egy létező
probléma, mármint a gyermekek körében megfigyelhető bűnözés. De úgy hiszem, ennek
biztosan nem egy képviselői indítvány a módja, ahogy ezt rendezni lehet.

Én magam egyébként nem értek egyet a korhatár leszállításával. Sokkal inkább
egyetértek, mondjuk, kötelező nevelési fórumoknak a beiktatásával. De úgy hiszem, nem egy
képviselői önálló indítvány keretében kell ezt megvitatni. Ismét szeretném hangsúlyozni,
köztudomású az, hogy a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumban folyik az új büntető
törvénykönyv kodifikációja. Valószínűleg egy ilyen javaslat megvitatásának ott van a helye,
hiszen ez koncepcionális kérdés, nem pedig egyszerűen egy törvénymódosító javaslat
kérdése.

Azt is megjegyezném, hogy egyébként meg kell gondolni, miért pont a 12 év, amire
gondolnak az előterjesztők. Hiszen rengetegen követnek el 12 évet be nem töltött emberek is
bűncselekményeket – akkor az nem fontos? Csak a 12-14 közötti?

A másik, hogy azokban az országokban, ahol a korhatár leszállításra került, a legjobb
tudomásom szerint bűncselekménytípusokhoz kötötték a leszállítást, és nem általános
jelleggel szállították le a büntethetőség korhatárát. Tehát például valóban el lehet azon
gondolkodni, hogy egy testi sértés esetében a 12 év mint büntethetőségi korhatár
megvalósuljon, de mondjuk, egy csődbűncselekmény esetén elég nehezen tudom elképzelni,
hogy 12 éves gyerek el tudja ezt követni, de akár még hogy 14 éves is.

Én tehát azt gondolom, lényegesen szélesebb körű megvitatásra volna érdemes ez a
javaslat, és ennek nem itt van a helye, hanem a büntető törvénykönyv kodifikációja során.
Éppen ezért mi most ezt nem fogjuk támogatni. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Hozzászólási szándékom miatt Gyüre Csabának átadom az ülés vezetését, és
kérek szót.

(Az ülés vezetését dr. Gyüre Csaba, a bizottság alelnöke veszi át.)

ELNÖK: Megadom a szót elnök úrnak.

DR. SALAMON LÁSZLÓ (KDNP): Én úgy gondolom, ez valóban egy szakmai vita –
örömömre, szeretném ezt hozzátenni –, és hogy kivigyük abból a dimenzióból, amiből
nehezen tudunk kimozdulni, szeretném emlékeztetni a bizottságot, hogy az 1878. évi V.
törvénycikk, közkeletű nevén a Csemegi-kódex a büntethetőség alsó határát 12 évben
határozta meg. Tehát nem új dologról van itt szó, és lehet, hogy ebben Bárándy Gergely ki fog
tudni engem egészíteni, nem tudom pontosan, de ez legalább a BHÖ-ig, az 1950-es évekig így
volt, de az is lehet, hogy 1962-ig, ameddig a ’61. évi V. nem lépett hatályba. Tehát van egy 80
éves múltja a 12 évi büntethetőségnek; a második világháborúig egészen biztosan így alakult
ez a büntethetőségi szabály. Most általánosságban nézve, azt gondolom, a Csemegi-kódex
idejében az érettségnek és a fejlettségnek a kérdése általánosságban alacsonyabb szinten állt,
mint ma. Tehát a mai elvárások szempontjából egy 13. életévét betöltött embertől, azt is
merném mondani, egy kicsivel többet is el lehet várni, mint az 1880-as években egy 13.
életévét betöltött személytől. Ez a dolog egyik része.

A dolog másik része viszont, amit Bárándy Gergely elmondott, azt nem tartom
megfontolásra érdemtelennek. Tudniillik valóban a hozzászólása ráutal olyan
összefüggésekre, amely ennek a kérdésnek a kezelését lehetséges, hogy kiveszi – én is hajlok
arra, hogy kiveszi – egy egyoldalú, egymondatos módosítás hatálya alól. Tehát személyes
véleményt mondok, ez nem pártvélemény. Én úgy gondolom, hogy az irány, amit fölvet a
Jobbik, egy olyan irány, amely először is nem egyedülálló irány, nem köthető egyetlen
párthoz sem – megfontolásra érdemes; én hajlanék az életkor leszállítására. De ugyanakkor
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azt gondolom, hogy egy eléggé komplikált kodifikációs feladatról van szó, amelynél
meggondolandó az is, hogy mi most itt elhamarkodottan törvénymódosításra ragadtassuk
magunkat.

Köszönöm, alelnök úr.

ELNÖK: Visszaadom elnök úrnak az elnöklést.

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

ELNÖK: Köszönöm. Turi-Kovács Béláé a szó.

DR. TURI-KOVÁCS BÉLA (Fidesz): Már csak egy mondatra, döntő mértékben
egyetértve azzal, amit itt elnök úr elmondott, a magam részéről kicsit tovább is mennék: egy
kellő előkészítés, megfelelő kodifikációs munka esetén személy szerint – rólam szól –
támogatnám a büntethetőség határának a leszállítását. De ez a javaslat is azt mutatja, hogy az
egyéni képviselői indítványoknak megvan a maguk határa, és ez a határ olyankor, amikor
eljárásjogi kérdéseket fog érinteni, az anyagi jogi kérdéseknek akár több részét is érinti,
ilyenkor meggyőződésem szerint inkább abba az irányba érdemes elmenni, hogy inspiráljuk a
kormányt arra, hogy egy ilyenfajta lehetőség bekerüljön majd ide az alkotmányügyi bizottság
elé.

ELNÖK: Köszönöm. Ipkovich György!

DR. IPKOVICH GYÖRGY (MSZP): Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr. Tisztelt
Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Nemcsak az egyéni képviselői indítványoknak van meg a
korlátja, hanem időnként a kormány-előterjesztéseknek is.

Én nem tudom, mi az oka, hogy a büntető törvénykönyvet mindenki olyan magáénak
érzi, és mindenki azon akar módosítani. Szerintem ha összeszámolnánk az elmúlt másfél
évnek a törvénymódosítási javaslatait, egészen biztos, hogy a prímet a Btk. vinné el, mindenki
abban látja itt... (Dr. Lamperth Mónika: Meg az alkotmány. – Derültség.) – meg az
alkotmány, ez a kettő. Majdhogynem javasolnék egy olyan munkamódszert a tisztelt
bizottságnak, hogy ne tárgyaljunk anélkül büntető törvénykönyvi módosítást, hogy azt
megalapozó tanulmányok vagy valamiféle előkészítés ne lenne.

Vonatkozik ám ez nemcsak az életkorra vonatkozó előterjesztésekre, hanem
klasszikusan ilyenek például a büntetési tételekkel kapcsolatos módosítások. Én nagyon
hiányolom, hogy a bírói gyakorlatot elemezve, mutassa be az előterjesztő, miért szűk az a
büntetési tétel, amelyet módosítani akar. Én a praxisomból ítélve azt mondom, hogy általában
nincsenek kihasználva így sem még azok a büntetési tételek sem a tényleges bírói
gyakorlatban, amit mi most enyhének tartunk. (Dr. Varga István, dr. Turi-Kovács Béla: Így
van.) De nem azért nincsenek kihasználva, mert nincs magasabb tételük – egyébként a
jogtechnika lehetővé teszi ezeknek a tételeknek a módosítását –, hanem azért, mert a
tényleges súlyukat, a társadalomra való tényleges veszélyességüket elbíráló bíróság nem tartja
ezt szükségesnek.

Ezért mondom, hogy kicsit a levegőbe beszélünk most például a 12 éves életkornál.
Az a büntető törvénykönyv, amelyik még a 14 és a 18 év között is bizony szakaszolja a Btk.-
val kapcsolatos intézkedési, egyéb nemeket, valamikor előjött, talán professzor úr emlékszik,
még a fiatal felnőtt korú kategória, azért, mert egy fejlődési folyamatként értékelte a jogalkotó
a gyermekkortól a felnőtté válást. Most meg azt mondjuk, rácsapunk a hasunkra, sok volt az
ilyen adott eset, akkor most nyomjuk le 12-re a büntethetőség korhatárát.
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Én teljesen elhibázottnak tartom ezt a szemléletet, és óvom a tisztelt bizottságot, hogy
ilyen előterjesztések alapján tegyen bármiféle előterjesztést, támogató vagy pedig ellenző

javaslatokat. Egyszerűen nem alkalmasak ezek az előterjesztések komoly vitára. Köszönöm a
figyelmet.

ELNÖK: Köszönöm. Gaudi-Nagy Tamás!

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): A kibontakozó vitában a Bárándy Gergely
képviselőtársam által meg többek által is hiányolt szempontot, a tudományos háttér kérdését
szeretném kicsit megvillantani önök felé. (Dr. Bárándy Gergely: Na!)

Az első felvetésem az, hogy abban talán egyetértünk – nem mindig szoktunk
mindenben egyetérteni, sőt elég sok mindenben nem értünk egyet, de hogy mondjuk, Svájcot,
gondolom, önök azért alapvetően egy etalon országnak tekintik sok tekintetben, nem? Vagy
ebben vita van köztünk? Tehát hogy Svájc alapvetően egy élhető, normális, tisztességes
ország? (Nincs ellenvetés.) Rendben. Svájcban olyan forradalmi változások történtek az
elmúlt években, hogy a büntethetőségi korhatárt felemelték 7-ről 10 évre. Még egyszer
mondom: 7 évről 10 évre. (Közbeszólások.) Svájcot senki nem tartja egy civilizálatlan,
harmadik világbeli országnak, ahol szörnyű módon tiporják lábbal az emberi jogokat, és
meglehetősen egy olyan társadalom, ahol nagyon cizellált rendszere van annak, hogy hogyan
lehet emberközpontúan működtetni egy államot, a szubszidiaritás elve alapján, nem
államosítva az önkormányzati vagyont – de ez egy másik törvényjavaslat vitája lesz majd.
(Derültség.)

Egy a lényeg, hogy a szakma már 2008-ban – most találok egy cikket, mindenkinek
ajánlom figyelmébe, egy kis reklám: origo, Két kezükben bíznak a gyerekbűnözők című cikk,
egy nagyon szép összeállítás dr. Gergely Zsófia tollából. 2008 januárjában azt írja, hogy
„Nem tudnak mit kezdeni a jelenlegi igazságszolgáltatási rendszerben a Blaha Lujza téri
késeléshez hasonló esetekkel.”. Gondolom, emlékeznek rá, ez a 12 éves, hát, szörny – nem
tudom másnak nevezni – tartotta rettegésben a Blaha Lujza tér környékén járkáló embereket,
megkéselt egy 15 éves fiút, s a többi; román állampolgár volt, alig lehetett kiutasítani, s a
többi. És ennek kapcsán összefoglalja a szakma akkori álláspontját, és azt mondja akkor Frech
Ágnes, a Fővárosi Bíróság büntető kollégiumának vezetője, hogy „Az egyik körvonalazódó
koncepció az, hogy egyes súlyos bűncselekményeknél leszállítanák 12 évre a büntethetőség
határát. Kötelezően előírnák, hogy minden konkrét esetben külön meg kell vizsgálni az
úgynevezett belátási képességet, vagyis egyedileg ítélnék meg a szakemberek, hogy a gyerek
mennyire volt tudatában, hogy bűnt követett el. Összetett, nem pusztán orvosi vizsgálatról
lenne szó, mert hiába igaz, hogy napjainkban a gyerekek biológiai érése felgyorsult,
szociálisan sokszor ettől el vannak maradva.”.

Tehát magyarul, egy nagyon komoly szakmai vita folyik itt már évek óta erről, tehát
ez nem a Jobbiknak egy önök által állított úgymond agymenése vagy gyógyszerelgurulása
(Elnök: Én ilyet nem mondtam!), hogy most egy ilyen jellegű felvetést tettünk, hanem egy
nagyon komoly szakmai diskurzusban mi most odaállunk határozottan a büntethetőségi
korhatár leszállítása mellé.

A cikk további elemei egyébként különböző véleményeket tartalmaznak. Gönczöl
Katalin nem ért egyet vele, de egy kriminológus egyetért vele; tehát igenis, van erről komoly
vita. Egy biztos: hogy elharapóztak az erőszakos bűncselekmények a gyerekkorú elkövetők
körében, 14 év alatt is. A legutolsó, legfrissebb megdöbbentő esetet, azt gondolom, talán nem
kell bemutatni önöknek; bízom benne, hogy hallottak róla, hiszen ez képviselői
kötelességünk, hogy figyelemmel kísérjük az olyan döbbenetes ügyeket, ahol tényleg
elfogadhatatlan dolgok történnek. Például: (Laptopján elindítja egy tévéhíradó-részlet
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hangfelvételét: „Ütni kezdték, majd rugdosták, mobiltelefonját és lakáskulcsát elvették. Szinte
egyetlen ép testrésze sem maradt. Azonnal kórházba vitték...”)

ELNÖK: (Körültekintve a teremben:) Mi ez? (Közbeszólások.)

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): („...Támadói ellen nem indíthat eljárást a
rendőrség, mert még gyermekkorúak.”) Ezt a hírt csak azért játszottam be, mert ez a...

ELNÖK: Ja, hogy ezt a képviselő úr játszotta be.

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Ez egy televízió, az RTL Klub Híradójából
vett részlet, a megdöbbentő nádudvari esetnek a története, egy 83 éves hölgyet...

ELNÖK: Képviselő úr, legalább jelezze, hogy idézet következik (Dr. Gaudi-Nagy
Tamás: Bocsánat, igen, ez idézet.) – mert azt hittem, hogy lehallgatnak minket valakik
(Derültség. – Dr. Staudt Gábor: Abban biztos lehet, elnök úr! – Derültség.), vagy elindult
valami szimultán, esetleg egy színházi közvetítés, és akkor egy komolyzenei koncertet is
szívesen meghallgatok.

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Ez sajnos nem színházi közvetítés volt, ez az
RTL Klub Híradójának részlete arról a 83 éves néniről, aki gyümölcsöt adott rendszeresen két
13 éves cigány gyermeknek, akik ezt úgy hálálták meg, hogy gereblyével és minden más
eszközzel gyakorlatilag félholtra verték, jelenleg is kórházban van. A két gyermek nem
büntethető jelenleg.

Én azt gondolom, itt egyszerűen tényleg a társadalom ítélőszéke elé kellene állnunk
mindannyiunknak. Kár, hogy erről nem lehet egy akár elektronikus népszavazást gyorsan
tartani vagy bármilyen közvélemény-kutatást. Arról lehet legfeljebb vita, hogy 80 vagy 90
százalékos arányban támogatná a társadalom ezt a javaslatot. És azért nekünk, képviselőknek
ezt a szempontot kell figyelemben tartanunk, és ráadásul még a szakmai szempontokat sem
sértjük. Hiszen Svájcban, még egyszer mondom, 10 éves a büntethetőség alsó korhatára, és
nem hiszem, hogy egy rossz ország az a Svájc.

Köszönöm.

ELNÖK: Második hozzászólásra Bárándy Gergely. (Dr. Lamperth Mónika: Én is
kértem szót.) Bocsánat, rémlik nekem is. Akkor Bárándy Gergely előtt Lamperth Mónikáé a
szó. Elnézést.

DR. LAMPERTH MÓNIKA (MSZP): Köszönöm szépen. Én nagyon rövid leszek, de
az elnök úrnak nem fog örömet okozni, merthogy azt mondta, hogy örül annak, hogy ilyen
szakmai vita zajlik erről a kérdésről.

Büntetőjogász képviselőtársaim, akik ehhez a jogterülethez nálam sokkal jobban
értenek, Ipkovich György, Bárándy Gergely, elmondták a szakmai érveket. Én politikusként
mondom azt, hogy ez egy visszataszító és embertelen javaslat, mint ahogy az előző is az volt.
Ugyanis elképzelhetetlen, hogy a XXI. században 12 éves gyerekeknél abban gondolkodjunk,
hogy a társadalmi felelősség az ő cselekményükkel kapcsolatban majd úgy jelenik meg, hogy
börtönbe csukják a 12 éves gyereket. (Dr. Gaudi-Nagy Tamás: És Svájc?) Svájc egy másik
történet (Dr. Gyüre Csaba: Az visszataszító állam.), nem keverendő ide. Majd alkalomadtán –
itt kiabálnak be a képviselőtársaim –, az egy kicsit más, mint ami Magyarországon a helyzet.
(Dr. Gaudi-Nagy Tamás: Hát pont ez az!) Sőt, egészen más.
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Magyarországon a XXI. században 12 éves gyerekekkel kapcsolatban így eljárni
embertelen. Mi fog történni az után, hogy büntetik majd ezeket a gyerekeket? Mi fog történni
velük? Én azt gondolom, hogy egy humanista társadalomban ez elfogadhatatlan (Dr. Szakács
Imre: A szülőket!), és sokkal inkább azon kellene gondolkodnia a jogalkotónak, nekünk,
valamennyiünknek, hogy milyen intézményes segítséget tudunk nyújtani ahhoz, hogy azok a
szerencsétlen gyerekek, akik egyébként nem tehetnek arról, hogy olyan családba születtek,
ahova, milyen segítséget kapjanak. Ezt most csak arra reagálva mondtam, hogy Szakács
képviselő úr mondta, hogy a szülők – igen. Sokszor szerencsétlen gyerekeket sajnos a
szüleiktől is meg kell védeni, mert arra is van példa, hogy felnőtt, belátási képességgel
rendelkező ember bánik úgy a gyerekével, hogy az ellehetetlenülést és sokszor fizikai
bántalmazást, súlyos bántalmazást kell elszenvedniük.

Tehát, summa summarum, a szocialisták nem akarnak visszamenni a Csemegi-kódex
idejébe. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Bárándy Gergely!

DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP): Köszönöm szépen. Még egyszer megismétlem:
legitim vita. És van olyan ország, valóban, és ezt az első felszólalásomban is mondtam, ahol
ez létezik. Mindösszesen azt szeretném még egyszer hangsúlyozni egyrészt, hogy nem itt és
most van az ideje annak, hogy ezt megvitassuk, mert ez egy bonyolultabb kérdés annál, mint
hogy egy képviselői egyéni indítványnak a kapcsán az alkotmányügyi bizottság – egyébként
rendkívül felkészült – jogászai ebben a témában állást tudjanak foglalni.

Gaudi képviselőtársam egyébként szokott ezzel a módszerrel élni, hogy még a vita
közben keres idézeteket arra, hogy hogyan tudja az álláspontját alátámasztani. Most elloptam
tőle ezt az ötletet, és hogy az egyensúly megmaradjon, én meg idéznék a téma egyik
legnagyobb hazai szaktekintélyétől, Herczog Mária szociológustól, aki kifejezetten azt írja,
hogy „azt a vélelmet, amely szerint a bűnözés alakulását pozitív értelemben befolyásolja egy
olyan rendelkezés, hogy leszállítják a korhatárt, ezt a vélelmet semmiféle adat és tapasztalat
nem támasztja alá, éppen ellenkezőleg”. Ő egészen más intézkedésekben, rendelkezésekben
látja a megoldást. Én is egyébként hajlok afelé, hogy ez a helyes, hangsúlyozva azt, hogy
egyébként erről érdemes és kell majd vitát folytatni.

Másrészt, és egy megjegyzés: abban a nagyon szerencsés helyzetben vagyok, hiszen itt
ülök mellette, hogy Staudt képviselőtársamnak a halk megjegyzéseit is hallom, aki azt
mondta, hogy akkor legalább a szülő nem küldi lopni a gyereket. (Dr. Staudt Gábor: Így van.)
Való igaz. De ha ebből indulunk ki, akkor éppen nem az ő következtetéseinek az eredményére
jutunk, hiszen ha valaki lopni küldi a gyerekét, azt most is szankcionálja a büntető

törvénykönyv. Azaz, ha szabálysértés elkövetésére veszi rá, akkor az egy szabálysértési
tényállás, ha pedig bűncselekmény elkövetésére veszi rá a gyermekkorú személyt a felnőtt
korú, akkor ebben az esetben bűncselekményt követ el. Ennek a léte, úgy tűnik, sajnos
önmagában nem befolyásolja az ilyen bűnözés mikénti alakulását. Tehát én azt gondolom,
hogy ez éppen pont egy érv arra, hogy egy ilyen Btk.-módosítás nem feltétlenül érne el
eredményt. De hangsúlyozom – és többet nem fogok hozzászólni ennél a napirendi pontnál,
ezt ígérem –, hogy nem itt van és most van a helye és ideje annak, hogy az alkotmányügyi
bizottság ebben döntsön és állást foglaljon.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Gaudi-Nagy Tamás és Staudt Gábor is hozzá kíván szólni? (Dr. Gaudi-Nagy
Tamás közbeszól.) Gaudi-Nagy Tamás Staudt Gábor javára visszalép... (Dr. Gaudi-Nagy
Tamás: Nem, nem! Csak sorrendet cserélünk! – Derültség.) Ja, ez csak méz volt a madzagon.
Jó, akkor Staudt Gáboré a szó.
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DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik): Köszönöm szépen, ha már megszólíttattam. Valóban
felmerül az, és magyar példa, hogy számtalan esetben a kiskorúakat küldik a szülők lopni,
hiszen a kiskorú gyermek nem büntethető. Abban a részben Bárándy képviselőtársamnak
igaza van, hogy a Btk.-ban van olyan tényállás, amely ebben az esetben a szülő

büntethetőségét írja elő, de azt hiszem, ez oly kevés esetben működött a valóságban, és ha
ebből elítélések születtek, az oly mértékben alacsony büntetés lehetett, hogy semmiféle
visszatartó erővel nem bír. És bizony, a szülőnek tudnia kell, hogy ha kiskorú gyermekét,
jelen pillanatban 12-14 év közötti gyermekét – a javaslat szerint, és ezt elfogadjuk – lopni
küldi, akkor bizony a gyermekét is kockáztatja, nemcsak önmagát. Az egy másik kérdés, hogy
ez mennyire fogja az ilyen megátalkodott szülőket eltántorítani az ilyen cselekedetektől, de a
felelősség ebben az esetben mindenképpen közös, és az előttem szóló jobbikos
képviselőtársaim, amit egyébként Salamon elnök úr is megerősített, elmondták, hogy jelen
pillanatban oly mértékben változott a világ és a biológiai életciklusok is oly mértékben
felgyorsultak és megváltoztak, hogy bizony, ami 14 éves korban egy érettségi foknak
számíthatott néhány évtizeddel ezelőtt, az most 12 vagy akár az alá is tolódik. Tehát amíg azt
halljuk, hogy 10-11 éves lányok gyermeket szülnek, addig egy 12 éves – idézőjelben –
„gyermek” esetén, ha olyat elkövet, akkor a büntethetőség sem lehet kizárt.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Akkor most Gaudi-Nagy Tamásé a szó.

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Köszönöm. Szeretném ezt a szakmai vitát
folytatni, és további érveket felvonultatni a mellett, hogy miért nem helyes, amit Bárándy
Gergely és többi más ellenző képviselőtársam elmondott. Én ugyanabból a cikkből idéznék,
amiből Bárándy Gergely, csak én folytatnám az idézetet (Dr. Budai Gyula: Ezt
megbeszéltétek előre! – Derültség.), mégpedig ott, hogy Franciaországban, Angliában is 10
éves kortól áll fenn a büntetőjogi felelősségre vonhatóság, Görögországban, Hollandiában 12
éves kortól. Tehát vannak azért elég komoly etalon országok még, amelyek ezt alkalmazzák.
És van még két olyan komoly szaktekintély, akik szintén támogatják, gyakorló ügyész és bíró:
Horányi Miklós, a Szegedi Fellebbviteli Főügyészség vezetője tett kezdeményezést már
korábban a büntethetőségi korhatár csökkentésére, mert szerinte „egyre nagyobb a bűnözői
utánpótlás a 11-12 éves korosztályban”. Vaskuti András, a Fővárosi Bíróság tanácselnök
bírája szerint is „szükség van a büntethetőségi korhatárok csökkentésére. A büntetés
kiszabásánál nyilván mérlegelni kell azt is, hogy a bűnelkövető mennyire volt képes tettének
felismerésére.”. Tehát lehetne ellensúlyozni, és nyilván van is ilyen ellensúlyozó rendszer
szerintem a többi országban is, ahol pusztán a gyerekkor… (Közbeszólásra:) – így van, ezért
kell komplexebben nekimenni a dolognak. De önmagában az, hogy beemeljük a rendszerbe,
nyilván a hatályba léptetési rendelkezéssel és egyebekkel lehet itt még finomítani a
rendszeren. Egy biztos, hogy megkerülhetetlen ez a kérdés. És Herczog Mária is, akit idézett
Bárándy Gergely, szintén azt mondja, hogy „a gyermekek 15 százaléka sodródik a bűnözés
felé, az érzelmi elhanyagoltság, a gazdasági hátrány vagy később az iskolai kudarcok miatt”.

Egyébként most láttam egy másik statisztikai adatot, hogy a gyermekkorúaknak most
már nagyobb része bűnelkövető, mint amelyik része sértett. Magyarul: nagyobb arányban
lesznek bűnelkövetők a gyerekkorúak közül, mint sértettek – ez döbbenetes adat. Ez
egyszerűen elfogadhatatlan, és nyilván komplex megoldásokban kell gondolkodni.

És hogy miért van ez így, azzal zárnám a felszólalásomat: a fiatalkorúakra vonatkozó
szabályoknál, mint tudjuk, nem a megtorlás, hanem a nevelés a legfőbb elv. Itt nem az
általános elrettentés a cél, hanem az, hogy helyes irányba fejlődjék a fiatalkorú, a társadalom
hasznos tagjává váljék. Ezért a nevelésnek kell a legfőbb szerepet szánni. A gyermekek
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jogairól szóló 1989-es ENSZ-egyezmény is ezt mondja. És a legnagyobb baj itt van, és itt
jutunk vissza a költségvetési törvényjavaslat vitájában elmondott kritikához, hogy nincs
szakosodott, fiatalkorúakkal foglalkozó intézményi hálózat az igazságszolgáltatásban, illetve
ami van, az nem jól működik; tehát ügyészségi, bírósági szinten, rendőrségi szinten és
egyáltalán az utánkövetés. A büntetés letöltése utáni időszakban is egy teljesen komplex
hálónak kellene működni annak érdekében, hogy a fiatalkorúakat, akik már bűncselekményt
követtek el, visszavezessük, a társadalom hasznos tagjaivá tegyük. De egyelőre, ha még be
sem kerülnek, mondjuk, ilyen 13 éves késelők meg idős embereket verők, akkor bizony nem
is nyílik meg az a lehetőség arra, hogy őket helyes irányba tereljük.

Egyébként csak egy költői kérdést teszek föl a végén: akkor most mindenki
gondolkodjon el azon, hogy a saját édesanyja vagy nagymamája leutazik, mondjuk,
Nádudvarra és környékére, elkezd sétálni az utcán, két olyan 13 éves fiatallal fog találkozni,
akik a múlt héten majdnem megöltek egy idős hölgyet, embertelen brutalitással. Akkor most
miért hagyjunk az utcán, már bocsánatot kérek, ilyen fiatalokat? Ez egyszerűen
elfogadhatatlan!

Úgyhogy kérem, fontolják meg, és támogassák a javaslatot.

ELNÖK: További hozzászólás nem lévén, határozathozatal következik. Ki támogatja a
törvényjavaslat tárgysorozatba-vételét? A szavazatok számolása előtt rögzítem, hogy Turi-
Kovács Bélát Horváth Zsolt képviselő úr helyettesíti, Gruber Attilát pedig Mátrai Márta.

Szavazás a tárgysorozatba-vételről

Az igenlő szavazatokat számolom. (Szavazás.) 3 igen. Ellenszavazat? (Szavazás.) 5
nem. Tartózkodás? (Szavazás.) 17 tartózkodás. A bizottság nem vette tárgysorozatba az
indítványt.

A napirendi pontot lezárom.

Albizottság létrehozása az országgyűlési képviselők javadalmazásáról szóló új
szabályozás előkészítésére; a bizottság elnökének kezdeményezése

A következő napirendi pontunk: albizottság létrehozása az országgyűlési képviselők
javadalmazásáról szóló új szabályozás előkészítésére. A javaslat ismertetésének idejére
átadom az ülés vezetését alelnök úrnak.

(Az ülés vezetését dr. Gyüre Csaba, a bizottság alelnöke veszi át.)

ELNÖK: Az ülés vezetését átveszem. Megadom a szót elnök úrnak, aki ismerteti az
előterjesztést.

Dr. Salamon László szóbeli kiegészítése

DR. SALAMON LÁSZLÓ (KDNP): Ezt azért tettem, mert előterjesztője vagyok a
bizottságban ennek a javaslatnak.

Tisztelt Bizottság! Írásban megkapták egyébként a javaslatot. Ezt én nem kívánom
részletezni. A lényeg: hozzunk létre egy albizottságot, azzal, hogy ha elfogadja a bizottság a
javaslatomat, azt javaslom, hogy a holnapi napon az albizottság tagjainak megválasztására is
kerüljön sor. Tehát ha igenlő a bizottság döntése az albizottság létrehozására, akkor az abba
delegálandó tagok nevét legkésőbb holnap reggelig, a 9 órakor tartandó bizottsági ülésig
prezentálják.

Ennyit kívántam elmondani.

ELNÖK: Bárándy Gergelynek megadom a szót.
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Hozzászólások, reflexiók

DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP): Köszönöm a szót, alelnök úr. Tisztelt
Bizottság! Két kérdésem van az előterjesztőhöz. Az egyik, miért szükséges, hogy lassan annyi
albizottsága legyen a főbizottságunknak, hogy őszintén szólva nagy bajban lennék, ha föl
kellene sorolnom a bizottság tagjaként. Nem gondolom azt, hogy minden kérdésre egy külön
albizottságot kellene fölállítani. Annál is inkább, mert létezik egy választási előkészületekkel,
a választójogi törvény előkészítésével foglalkozó albizottság. Én úgy gondolom, tekintettel
egyébként arra is, amit Lázár János frakcióvezető úr az elmúlt ülésen mondott, hogy valóban,
az egy jogos felvetés volt, hogy ezt a két témát együtt kellene kezelni, hogy az az albizottság
miért nem tudja ezt a kérdést is megvitatni. Én megmondom őszintén, sokkal
célravezetőbbnek és jobbnak találom, mint hogy ez a két téma két külön albizottságban,
párhuzamosan fut.

A másik kérdésem pedig az lenne, hogy mi indokolja azt – nem mintha ennek bármi
jelentősége lenne, az elvieken kívül, de mi indokolja azt –, hogy az albizottságban a KDNP és
az LMP kap alelnöki posztokat, holott egyébként az MSZP és a Jobbik, mindkét frakció
lényegesen nagyobb, mint az LMP vagy a KDNP.

Köszönöm szépen.

DR. SALAMON LÁSZLÓ (KDNP): Válaszolnék a felvetésekre. Egyrészt azt
gondolom, hogy a bizottság munkájának ésszerű szervezése megköveteli, hogy kodifikációs
munkálatoktól mentesítsük a huszonvalahány tagú, 27 tagú bizottságunkat. Ez egy törvény
lesz, egy új törvény. És ugyanez az oka, amiért nem a választási reformot előkészítő
albizottsághoz javaslom, már csak azért is, mert a választási reformot előkészítő
albizottságnak a feladatát az Országgyűlés szabta meg, tehát furcsa lenne önmagában is, hogy
a bizottság határozza ezt meg. Tehát fenntartom a javaslatot.

Képviselő úr tévesen mondta, a KDNP-nek nem alelnöki helyére, hanem elnöki
helyére teszek javaslatot (Derültség. – Dr. Bárándy Gergely: Pláne!), és talán ki is lehet
barkochbázni, hogy kire gondoltam, mert én nem kívánok az albizottságban részt venni.
Annak a képviselőtársunknak a témában való jártasságát, gondolom, indokolt hasznosítani,
aki hosszú-hosszú évek óta ezeken az egyeztetéseken rendszeresen részt vett.

A Fidesznek javaslom mint legnagyobb frakciónak az egyik alelnöki helyet. A másik
alelnöki helyre, én azt mondom, szabad a gazda. Ha van más javaslat, azt is föltehetjük
szavazásra. Engem egy szempont vezetett, hogy az albizottságok közül egyedül a Lehet Más a
Politikának nincs még alelnöki pozíciója, és azt gondolom, azért, mert ők a legkisebb frakció,
nem kell minden albizottságban mellőzni a tisztségviselési lehetőséget. Ami azért, tegyük
hozzá, az albizottságban többé-kevésbé egyébként is egy szimbolikus funkció. De még
egyszer mondom, ha bejelenti az igényét a Szocialista Párt, hogy ő szeretne alelnököt adni,
akkor nem látok abban semmit, el fogjuk dönteni egy szavazással, hogy melyik frakció adja
az alelnököt. A javaslatomat változatlanul fenntartom az írásbelivel egyezően.

ELNÖK: Staudt Gábornak adom meg a szót.

DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik): Igen, bár részben választ kaptam a kérdésemre, de
azért mégsem annyira, hogy ne feszegessem tovább a témát, lévén, hogy én is úgy gondolom,
hogy fölösleges erre egy albizottságot létrehozni. Mert ha itt minden törvényjavaslatra külön
albizottságot hoznánk létre, akkor nem is tudom, az hová vezetne.

Lázár János képviselőtársunkat megkérjük, hogy dolgozza ki, ha már valamiféle
koncepciót előterjesztett és ezt a bizottság támogatja. Nehogy már itt a farok csóválja a
kutyát, ahogy szokták mondani; hogy azért kell egy albizottságot létrehozni, mert nem tud
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elénk bejönni egy olyan törvényjavaslat, amelyet megfelelő módon, a szokásos eljárások
szerint véleményezni tudnánk.

ELNÖK: Ha más hozzászóló nincs, a vitát lezárom, és visszaadom az elnöklést elnök
úrnak.

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

ELNÖK: Akkor most a határozathozatal következik. Ha jól értelmeztem, nincs
konkrét javaslat az alelnöki helyre, az MSZP nem jelentett be ilyen igényt, tehát nincs
módosító javaslat.

Van egy ügyrendi gondja Rubovszky Györgynek.

DR. RUBOVSZKY GYÖRGY (KDNP): Elnök úr, tekintettel az előterjesztés utolsó
pontjára, hogy az albizottság működésének ne legyen akadálya, ha bármely képviselőcsoport
nem vesz részt a munkában: Schiffer András egyedül tagja az alkotmányügyi bizottságnak.
Kérdezzük meg, hogy egyáltalán be akar-e jönni ebbe az albizottságba, mert ha nem, akkor ez
az LMP-s alelnökség okafogyottá válik.

ELNÖK: Képviselő úr, ezt én meg tudom tenni, de akkor ma nem tudunk ebben
előrelépni. Nincs itt a képviselő úr. Sok elfoglaltsága okán valóban elég ritkán tudja az
alkotmányügyi bizottság üléseit is látogatni, ezt látjuk és tudjuk.

DR. RUBOVSZKY GYÖRGY (KDNP): Tisztelettel, én azt indítványozom, és ez
tulajdonképpen az ügyrendi javaslatom, hogy a 3. és az 5. pont kérdésében a döntést hagyjuk
függőben, és holnap a személyi döntés előtt döntsük el, és addig tisztázni lehet Schiffer
Andrással. Ha Schiffer András jön, én azt a logikát támogatom, amit elnök úr mondott.
Hozzáteszem, hogy ez az Országgyűlés gyakorlata is, hogy a vizsgálóbizottságoknál is az
ellenzéki tisztségviselőket gyakorlatilag sorrendiség szerint szokta értékelni a Házbizottság,
és így terjeszt elő javaslatot. Tehát ez egyfajta logika, amit én támogatok.

Köszönöm.

ELNÖK: Megkérdezem képviselő urat, úgy egyet tud-e érteni a saját javaslatával
(Derültség.), hogy az 5. pont arról szól, hogy az, mert egy frakció – vagy akár kettő, mindegy
– bojkottálja az albizottságot, ne akadályozza a munkát. Erről önállóan is dönthetünk.

Azt belátom, elfogadom, hogy úgy ne vágjunk senkihez alelnöki megbízatást, hogy
nem is tud róla.

Tehát akkor úgy elfogadható-e, hogy a harmadik francia bekezdésről nincs döntés,
arról holnap döntünk a személyi választással együtt? (Dr. Rubovszky György: Tökéletes.)
Tökéletes, értem.

Én akkor ezt magamévá téve így javaslom, ennyiben a javaslatomat – legalábbis a mai
határozathozatalt illetően – módosítom.

Voltak itt jelzések, hogy mindenkit kielégített a fejlemény. Bárándy Gergely visszalép.

Szavazás az albizottság létrehozásáról

Ha más nincs, akkor ebben a formában kérdezem, támogatja-e a bizottság az
előterjesztésemet. Az igenlő szavazatokat számolom. (Szavazás.) 17 igen. Ellenszavazat?
(Szavazás. – Nincs ilyen.) Tartózkodás? (Szavazás.) 8 tartózkodás mellett a bizottság döntött
az albizottság létrehozásáról. Az ellenzéki alelnöki helyről nem döntött; illetőleg a harmadik
francia bekezdésről egyáltalán nem döntött.
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A személyi javaslatokat mindenképpen kérem megtenni holnap reggelig. Rögtön
jelzem, hogy a napirendi javaslatomat holnap reggel úgy fogom megtenni, hogy az első
napirendi pont legyen a harmadik francia bekezdésről szóló döntés, és utána az albizottság
tagjainak a megválasztása. A határidőt szándékosan nem formalizálom; legkésőbb a bizottság
ülésén jelentse be az adott frakció, hogy ki a javasolt személy. Az is jegyzőkönyvbe kerül, és
írásbeli formát ölt azáltal.

Köszönöm szépen, ezt a napirendi pontot lezárom.

Tájékoztató „Az előzetes letartóztatás elrendelésével és végrehajtásával kapcsolatos jogi
szabályozás és a gyakorlati tapasztalatok áttekintése tárgyában végzett vizsgálatról”; dr.
Bárándy Gergely (MSZP), az ellenőrző albizottság elnökének előterjesztése

Utolsó napirendi pontként Bárándy Gergely tájékoztatójának megtárgyalására kerül
sor, mely „Az előzetes letartóztatás elrendelésével és végrehajtásával kapcsolatos jogi
szabályozás és a gyakorlati tapasztalatok áttekintése tárgyában végzett vizsgálatról” címet
viseli.

Volt egy albizottság – ezt csak a napirendi pont bevezetőjeként mondom –, amelyben
végül is jelentés elfogadására nem került sor. Képviselő úrnak azonban az a jelzése, hogy sok
mindenben egyetértés volt részelemeket illetően az albizottságban, párthatárokra tekintet
nélkül is, és olyan problémák, olyan kérdések merültek föl, amelynek a bizottsági szintű
tárgyalását a képviselő úr fontosnak tartja. Erre tekintettel, azon házszabályi rendelkezés
alapján, hogy a bizottság minden kérdést, amit hatáskörében tart, saját kezdeményezésére is
megvizsgálhat, tettem a napirendi javaslatot, amit egyébként már elfogadtunk. Különben ez az
indoklás inkább egy ismertetés volt, mint indoklás.

Bárándy Gergelyé a szó.

Dr. Bárándy Gergely tájékoztatója

DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP): Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt
Bizottság! Először is köszönöm elnök úrnak, hogy támogatta a téma napirendrevételét.

Úgy gondolom, indokolt, hogy erről a főbizottság is beszéljen, hiszen három,
meglehetősen hosszú ülésen foglalkozott az albizottság ezzel a témával; egy kihelyezett ülést
is tartott, ahol az albizottság a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságának a vendége
volt. Amint képviselőtársaim láthatják, több mint 80 oldalon olvasható az a jegyzőkönyv
összességében, ami a témáról készült.

Részt vettek az albizottság ülésén a büntetés-végrehajtás országos parancsnoka,
személyesen altábornagy úr; a Fővárosi Bíróság képviseletében Csák Zsolt tanácselnök; a
Legfőbb Ügyészségnek egy osztályvezető ügyésze; részben Répássy államtitkár úr, részben
pedig az államtitkárságának egy főosztályvezető-helyettese; a Magyar Ügyvédi Kamara
elnöke; képviseltette magát az állampolgári jogok országgyűlési biztosa; illetve két civil
szervezet, a Magyar Kriminológiai Társaság és a Magyar Helsinki Bizottság szintúgy, az ő
képviselőik is jelen voltak és kifejtették a véleményüket. Nemcsak szóban mondták el az
álláspontjukat az egyes hatalmi ágaknak, állami szerveknek, illetve civil szervezeteknek a
képviselői, hanem kérésemre – leszámítva egyébként a kormányt – írásban mindenki kifejtette
a véleményét. A bizottsági ülések eredményeiről az önök előtt fekvő összefoglalóból tudtak és
tudnak tájékozódni.

Amit látnak most a tájékoztató után, az egy országgyűlési határozati javaslat. Én
tisztelettel kérem annak megfontolását képviselőtársaimtól, hogy ezt az országgyűlési
határozati javaslatot a bizottság – hiszen erre mint főbizottságnak joga van – előterjessze az
Országgyűléshez, akár ilyen formában, akár egy kicsit módosított formában.

Azt tudom még elővezetni, amire szintén utalt Salamon képviselő úr, hogy bár a
Fidesz képviselőcsoportja nem támogatta az albizottsági ülésen a határozati javaslat
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benyújtását – amit ott úgy nyújtottunk volna be, vagy az volt az én javaslatom, hogy az
albizottság tagjai mint önálló képviselői indítványt írják alá –, érdemi ellenvetést azonban az
albizottsági ülésen a 18 pontos javaslatból összesen kettővel kapcsolatban fogalmazott meg
albizottsági alelnök úr. Éppen ezért én azt vélelmezem, hogy alapvetően a többi ponttal
összefüggésben nincsenek komoly kritikai észrevételei. Én azt értem, ha esetleg e két pont
miatt nem szavazta meg a Fidesz-frakció a teljes előterjesztést. Azonban tekintettel arra, hogy
az itt felsorolt pontokat én úgy állítottam össze, hogy azok a résztvevők abszolút többségi
véleményét tükrözik, hiszen nem volt egyhangú a résztvevők álláspontja sok mindenben –
volt egyébként a pontok közül, de ez a jegyzőkönyvből és az írásos véleményekből kiderül,
amiben igen –, de azt tudom mondani, hogy a túlnyomó többség egyetértését az e 18 pontban,
illetve 16 érdemi pontban megfogalmazott javaslatok megkapták.

Éppen ezért, tisztelt bizottság, első körben, azon kívül, hogy a bizottság vitassa meg
ezt az anyagot és az általam előterjesztett pontokat, az lenne az elsődleges javaslatom, hogy a
bizottság szavazzon arról, hogy ezt egy önálló indítvány formájában, országgyűlési határozati
javaslatként terjeszti a plenáris ülés elé. Amennyiben ez nem kapja meg a többséget, jelzem,
lenne még alternatív javaslatom, de őszintén szólva még nem terjeszteném elő, mert bízom
benne, hogy megkapja a többséget, akár ebben a formában, akár kicsit módosított formában.

Még egy mondatot engedjen meg, elnök úr. Én úgy hiszem, tekintettel az időmúlásra
is, bizonyos pontokat én magam is javasolnék módosítani; így például a hatálybalépésre
vonatkozó rendelkezéseket. Hiszen értelemszerű, hogy ha most október közepén tárgyaljuk,
akkor illúzió január 1-jei hatálybalépéssel bármire is sort keríteni. Illetve természetesen ennek
kapcsán is azt gondolom, teljesen nyitottak lehetünk itt a bizottságban: a hatálybalépés
vonatkozásában is tehetünk különbségeket, hiszen vannak olyan rendelkezések, amelyek
kizárólag jogszabály-módosítással kezelhetők, és vannak olyanok is, amihez bizony nagyon
súlyos költségvetési forrásokat kell rendelni. Tehát ott én biztosan megértőnek bizonyulnék,
ha azt akár egy-két-három éves hatálybalépéssel is, de tudnánk támogatni.

Köszönöm szépen.

Észrevételek, reflexiók

ELNÖK: Képviselő úr, a dolog műfaját illetően azért ne essünk tévedésbe!  A
levelében, amelyben a napirendrevételt kérte, abban szó sincs határozathozatalról. Most arról
nem akarok beszélni, hogy ha az albizottság nem fogadta el a jelentést, akkor ez
semmiképpen sem tud albizottsági határozati javaslat lenni (Dr. Bárándy Gergely: Persze.),
képviselő úr önálló indítványt elő tud terjeszteni. Illetőleg úgy fogom föl, hogy a képviselő úr
azt kéri, a maga személyében, nem mint az albizottság elnöke, hanem mint az alkotmányügyi
bizottság szocialista párti tagja, hogy az alkotmányügyi bizottság terjesszen elő egy
országgyűlési határozati javaslatot itteni szöveggel. (Dr. Bárándy Gergely: Így van.) De
szerencsésebb lett volna, ha ezt is beleírja a levelébe, mert ez nem derült ki, csak az itteni
előadásából, hogy ezt kéri. Ennyit elöljáróban.

Jelzem, hogy a kormány képviseletében Széles Gábor, a fogvatartási ügyek
főosztályának főosztályvezetője, Pallo József, a Belügyminisztérium jogi és titkársági
főosztályának főosztályvezetője van jelen, illetve – elnézést, mert ha jól gondolom a
szervezeti felépítését a belügyi igazgatásnak – Dömény Sándor vezérőrnagy úr nem a
Belügyminisztérium köztisztviselője, hanem a Belügyminisztérium által irányított szervnek az
országos parancsnoka, mármint a büntetés-végrehajtási intézetnek – jól értelmezem?
(Jelzésre:) Helyettese, bocsánat, igen: az országos parancsnok biztonsági és fogvatartási
helyettese. Így nekem értelmeznem kell a minőségét: ön itt most a Belügyminisztérium
képviselete mellett kvázi szakértőként, kétségtelenül nagyon magas szintű szakértőken van
jelen. (Dömény Sándor bólint.) Köszöntöm önöket.
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Elsőként megadom a szót a Belügyminisztérium képviselőinek, vagy ha ők rögtön önt
kívánják megszólalásra kérni, akkor akár ön is szólhat elsőként is.

DÖMÉNY SÁNDOR (Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága): Tisztelt Elnök
Úr! Tisztelt Alelnök Úr! Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Mindenekelőtt kérem, engedjék meg,
hogy altábornagy úr és a magam nevében megköszönjem azt a lehetőséget, hogy 2010
novemberétől a mai napig tevőlegesen részt vehetünk ebben a feladatrendszerben, e
számunkra is igen fontos feladatrendszerben.

Azt kívánom elsősorban jelenteni önöknek, hogy azzal mindannyian tisztában
vagyunk, hogy nincs ráhatásunk arra, hogy egy eljárás alá vont személy a rendőri, ügyészi
vagy a bírói szak után mikor, milyen módon, hogyan és mennyi időre vonul be az adott
büntetés-végrehajtási intézetbe. Viszont arra van ráhatása ennek az egész helyzetnek, hogy
adott befogadási képességeink mentén mekkora a túltelítettségi szintünk. Jelen pillanatban, a
mai napon ez 138 százalék, és ha az előzetes letartóztatás intézményrendszeréről beszélünk –
és mi arról beszélünk –, akkor 17 intézet vonatkozásában ez 182 százalékos túltelítettséget
jelent. Természetesen mi azon vagyunk a mai napon is minden idegszálunkkal, hogy a
legszakszerűbben és a legkorrektebbül végezzük a feladatunkat.

Nekünk egy feladatunk van: a ránk bízott állampolgárokkal, akiket fogva tartottnak
nevezünk – megvan a különböző megnevezésük –, a legkorrektebben és a legszakszerűbben
foglalkozzunk velük; őrizzük, felügyeljük, ellenőrizzük a mindenoldali biztosítást,
munkáltassuk, foglalkoztassuk őket. Természetesen, amikor ekkora a túltelítettség, a munkánk
színvonala azért csorbát szenvedhet, mert az a kontingens, a személyi állomány azon részét
illetően, aki az őrzési feladattal van ellátva, de aki a nevelési feladattal is, az az alap
befogadási rátához van rendszeresítve, tehát attól mi még nem leszünk többen, ha a
fogvatartotti létszám emelkedik. Ezt mi tudjuk, de ezzel együtt is a legszakszerűbben tesszük
a feladatunkat. Amennyiben valami oknál fogva ez az előzetes letartóztatotti létszám csökken,
akkor természetesen még jogosabb – így is jogos egyébként, de jogosabb – az elvárás, hogy
minél magasabb színvonalon dolgozzunk.

Ha megengedi, elnök úr, végighallgatva a gondolatsort az életkorok vonatkozásában,
de ezt megelőzően is, lehet, hogy ez vesszőparipámnak tűnik, de hadd éljek a lehetőséggel,
hogy itt önök előtt is beszélek: egy meghatározó csoportról, jelen pillanatban 578 főről
beszélek, őket úgy hívjuk, hogy fiatalkorú fogva tartottak. Jelen pillanatban ez az 578 fő négy
helyőrségben, Tökölön, Pécsett, Kecskeméten és Szirmabesenyőn van elhelyezve, és oda
koncentráljuk azokat az erőinket, akinek a felkészültsége is magasabb szintű az átlagnál,
hiszen az ő életkori sajátosságaikat figyelembe véve kell velük foglalkozni.

Mi látunk egy olyan megoldást, és nem azért, hogy – elnézést, hogy így fogalmazok –
lepasszoljuk a feladatot vagy a felelősséget, hogy ezek a fogva tartottak, erről az 578 főről
beszélek, annak a kétharmada biztos, hogy olyan ítéletet tölt, hogy megvan a feltétele ahhoz,
hogy esetleg, és nem megszabadulva tőlük meg a feladattól, javító-nevelő intézetben tölthesse
le az előzetes fogva tartásának az idejét. Mert azt is tudjuk, hogy ezekben a javító-nevelő
intézetekben azért speciálisan erre a feladatra kiképzett személyi állomány dolgozik. Ez
egyébként a nemzetközi porondon egy német gyakorlat, ami talán példát mutathatna nekünk.
Én az elmúlt héten, 13-14-én Strasbourgban voltam egy szakmai konferencián, és amikor
meghallottam csütörtökön, hogy itt képviselhetem a büntetés-végrehajtási szervezetet, akkor
az ott lévő német kollégámmal ezt még egyszer átbeszéltem, és náluk ez működik. Tudom azt,
hogy az Németország, ez pedig Magyarország, de engedjék meg és nézzék el nekem, hogy ide
becsempésztem, ha szabad így fogalmazni, ezeket a gondolataimat.

Megköszönöm az önök megtisztelő figyelmét és türelmét, és várom, várjuk az
esetleges kérdéseiket. Köszönöm szépen, elnök úr.
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ELNÖK: Köszönöm. További hozzászólás a Belügyminisztérium részéről? (Jelzésre:)
Nincs egyelőre.

Vas Imre képviselő úré a szó.

DR. VAS IMRE (Fidesz): Köszönöm szépen a szót. Az az igazság, hogy én
résztvevője voltam ezeknek az albizottsági üléseknek, azt hiszem, mindegyiknek. Albizottsági
ülésen el is mondtam részben a kritikát, illetve azt is elmondtam, amit ugyan Bárándy
képviselőtársam nem említett, hogy a határozati javaslatok egy részét pedig a kormányzat
országgyűlési határozat nélkül is teljesíti, tekintve, hogy egyébként ez az alkotmányból
következő feladata. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint hogy talán pénteken, ha jól
emlékszem, az egyes büntető tárgyú törvények módosítását be is terjesztette a kormány. Tehát
hogy erről külön vitatkozzon az Országgyűlés, különösebb indokot én nem látok erre. A
kormány nyilván meg fogja tenni a büntető jogszabályok módosítására vonatkozó javaslatot.
Köszönöm szépen.

S egyébként valóban, tájékoztató kapcsán határozati javaslatról, úgy gondolom, nem
illik szavazni. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm. Gaudi-Nagy Tamás!

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Köszönöm a szót, elnök úr. Ez egy nagyon
fontos kérdés, és igenis, az alkotmányügyi bizottságnak kötelessége foglalkozni az előzetes
letartóztatás magyarországi intézményének ezzel a csőd- vagy válsághelyzetével – azt
gondolom, fogalmazhatok így. Talán a minisztériumi képviselő urak sem tiltakoznak élénken,
ha ilyen megfogalmazást használok, hogy Magyarországon az előzetes letartóztatás
intézménye tényleg válságban van. Egyrészt nemcsak azzal, hogy az idevonatkozó
nemzetközi egyezmények közül számosat szegünk meg, mind a fogvatartási viszonyok, mind
az elrendelés, mind a fenntartás és a fogvatartotti jogok tekintetében, de azzal is, hogy
lényegében egy olyan intézményt tart most így a rendszer életben, amely fölött ebben a
formájában már réges-rég eljárt az idő. És ami nagyon különleges és nagyon fontos dolog,
hogy ebben az ügyben a szakma és a politikai pártok szinte teljes konszenzusban vannak, én
legalábbis így vettem ki azokon az albizottsági üléseken, amelyeken én is részt vettem, illetve
több képviselőtársam részt vett; a kihelyezett ülésen jelen volt még Novák Előd, Morvai
Krisztina is. Mind a bv-vezetés részéről is egyértelműen megfogalmazódott, Kökényesi Antal
parancsnok úr részéről, hogy ezt a rendszert meg kell változtatni, mert ez így úgy rossz, ahogy
van; de ugyanezt elmondta Csák Zsolt, a Fővárosi Bíróság tanácselnöke, Vókó György
osztályvezető ügyész úr. Répássy Róbert államtitkár úr is végül is azt mondta ezen az ülésen,
hogy a kormánynál nyitott kapuk döngenek, tehát nyitott arra, hogy változtassunk a
rendszeren.

Bárándy Gergely képviselőtársam vezetésével ez az albizottság nagyon értékes, fontos
munkát végzett, nagyon minőségi munkát végzett, és ennek a végeredményét igenis meg kell
ragadnunk, tehát testet kell öltenie. És azt gondolom, erre ez a határozati javaslati
előterjesztés jó eszköz, kiváló eszköz, ugyanis amennyiben a bizottság vállalná, hogy
bizottságként terjeszti elő ezt az országgyűlési határozati javaslatot – bár elnök úr minthogyha
olyan értelemben szólt volna, hogy a Házszabály ezt kizárja; én nem tudom, hogy mennyire
zárja ki...

ELNÖK: Én nem ezt mondtam.

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Ja, nem zárja ki a Házszabály! Szerintem
tehát ez nagyon fontos dolog lenne, mert olyan kevés ügy van, amiben a társadalom felé is
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lehetne mutatni egyetértést, ez egy tipikusan ilyen ügy. És bármelyikünkből lehet előzetesen
letartóztatott (Derültség.), egy pillanat alatt végigmehet a fűnyíró az emberen. Mindenki
gondoljon Budaházy György esetére, két év három hónap után került most házi őrizetbe,
gyakorlatilag ő sem tett sokkal többet, mint bármelyikünk, aki mondjuk, határozottan és
hevesen képviselte például a nemzet ügyét. Nem tudtak semmilyen vádat és gyanút
bizonyítani a mai napig, és ennek ellenére tényleg... De ugyanúgy Geréb Ágnes, vagy
rengeteg más esetet tudunk mondani, akik esetében az előzetes letartóztatás intézményét nem
megalapozottan alkalmazták.

Azt gondolom, ez teljesen harmadik világbeli, de talán még a harmadik világra is
sértő, ha azt mondjuk, hogy milyen maga az elrendelés és a meghosszabbítás
szabályrendszere az előzetessel kapcsolatban, ami egy ítélet nélküli büntetés,
szabadságelvonás, gyakorlatilag Magyarországon büntetésként használják az előzetes
letartóztatást. És azért használják, hogy kiszedjenek minél több információt az egyébként a
fogvatartási viszonyok miatt megtörni kívánt személyből – erről szól a dolog, semmi másról.
És ebben a helyzetben, ha mi egy civilizált világ irányába akarunk elmozdulni, márpedig,
gondolom, ebben egyetértünk, akkor egyszerűen nem tehetjük meg, hogy ne foglalkozzunk
ezzel az üggyel.

Ezért javaslom, hogy ezt az országgyűlési határozati javaslatot – néhány módosítási
javaslatunk nekünk is lenne, de nem kardinális jellegűek – tegyük olyanná közösen; magyarul
én azt javaslom, hogy a bizottság lépjen oda a határozati javaslat mögé, és legyen
előterjesztője, ha konszenzust tudunk elérni a végleges szövegezésében. S valóban, utána
következzen egy olyan jogalkotási folyamat, amelyik egyrészt a büntetés-végrehajtási
szabályokat is megváltoztatja. Az, hogy Budaházy esetében is több hónapos kemény
küzdelemmel lehetett elérni, hogy laptopot használhasson, egy közel 50 ezer oldalas bűnügyi
irat tanulmányozása érdekében, amelynek a fele hang- és videofelvétel – ez nem evidencia,
hanem egy csoda, hogy ez egyáltalán sikerült. De ez egy egyedi eset volt – ki is rúgták a váci
parancsnokot, aki ezt biztosította neki. Bár cáfoljanak meg, ha nem így volt.

Egyelőre tehát azt tudom mondani, hogy ez egy nagyon-nagyon fontos ügy, és ebben
változtatni kell. S kérem a bizottságot, álljon a javaslat mögé, és vigyük végig ezt az ügyet.

ELNÖK: További hozzászólás ha nincs, akkor... (Dr. Bárándy Gergely jelzésére:)
Válaszfélét szeretne? Mert ez, képviselő úr, nem olyan természetű... (Dr. Bárándy Gergely:
Hozzászólást, elnök úr.) Hozzászólást, azt igen. Tessék! (Közbeszólások a fideszes képviselők
részéről: Le van zárva! Lezárta a vitát!)

DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Én nem gondolnám
itt a bekiabálások kapcsán, hogy lezárult volna a vita, és azt meg őszintén szólva nem
szomorúnak: felháborítónak tartom, képviselőtársaim, hogy ilyen hozzáállásuk van egy ilyen
javaslathoz. Ez nem egy hasból jött képviselői önálló indítvány, aminek egyébként semmi
jelentősége nincs, hanem ezt az indítványt a szakma és a civil szervezetek véleménye alapján
ennek a bizottságnak az albizottsága tárgyalta meg, többórás vitában. Tehát én nem
gondolom, hogy azért, mert nincs kedvük hozzászólni éppen, azért be lehet azt ordítani, hogy
a vita le van zárva. Nincs lezárva a vita.

És őszintén szólva, képviselőtársaim, nagyon örülnék neki, és őszintén
megköszönném, ha egyrészt tájékoztatnának engem arról, mert én ezt egész másként látom,
hogy az itt szereplő pontokból, vagy mondjuk úgy, felvetések kapcsán melyeket valósított
meg a kormány. Vas Imre képviselőtársam azt mondta, hogy ezeknek egy része megvalósult.
Én nagyon örülnék, ha képviselő úr tájékoztatná a bizottságot arról, hogy őszerinte mely
pontokba foglalt rendelkezések valósultak meg. Mert én nem láttam megvalósulni ezeket a
kívánalmakat.
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A másik, amire kíváncsi lennék, az, hogy mely pontokat – tartalmilag,
képviselőtársaim – miért nem tudnak támogatni. Hiszen összesen, ahogy mondtam, eddig
konkrétan két ponttal kapcsolatban hangzott el ellenvélemény, márpedig 16 érdemi pont van.

Lehet negligálni a vitát, és ahogy látom, most is erre fog sor kerülni, de én még mindig
bízom abban, hogy annyi szakmai jóérzés szorult önökbe, hogy legalább érdemi válaszokat
adnak, miért kívánják az itt foglaltakat elutasítani. Még egyszer mondom önöknek, nem
győzöm elégszer hangsúlyozni: ez nem az én véleményem. Az itt összefoglalt gondolatok a
szakma véleménye, és nem egy egyoldalú szakmai vélemény, hanem a büntetés-
végrehajtástól az ügyészségen keresztül, a bíróságon át egészen az ügyvédi karig ez a
vélemény alakult ki.

Az utolsó megjegyzés még az indítványaim előtt az, hogy őszintén érdekelne a
kormány álláspontja. Mert ez idáig nem kaptunk rá választ a kormánytól, hogy mely pontokat
támogatja, és melyiket nem, vagy adott esetben az egészet miért utasítja el, miért nem tartja
jónak.

Azt gondolom, elnök úr, csak a logika szabályait betartva, én most visszaadnám a szót
arra, hogy hátha kapok ezekre választ, és utána teszem meg az indítványokat. Köszönöm
szépen.

ELNÖK: Vas Imre képviselő úr!

DR. VAS IMRE (Fidesz): Csak helyesbíteni Bárándy képviselőtársamat. Én nem azt
mondtam, hogy megvalósultak, hanem azt, hogy a kormány folyamatosan beterjeszti az
Országgyűlés elé a büntető jogszabályokkal kapcsolatos törvényjavaslatokat, és példát is
mondtam, hogy pénteken terjesztette be – ha jól emlékszem – a legutolsót. (Dr. Lamperth
Mónika: Elég nagy szégyen!)

A bizottsági ülésen pedig elhangzott, elsősorban példaszerűen, hogy melyiket és miért
nem támogatjuk. És úgy gondolom, egyébként pedig igazából az Országgyűlésnek az érdemi
törvényalkotó tevékenységétől venné el az időt egy olyan határozati javaslatnak a
megtárgyalása, amiről Bárándy képviselőtársam pont az előbb ismerte el, hogy egyébként
semmi jelentősége nincs, mert a kormánynak amúgy is alkotmányból eredő kötelezettsége az
ezzel kapcsolatos törvényjavaslatokat az Országgyűlés elé terjeszteni.

Köszönöm szépen.

Szavazás

ELNÖK: Köszönöm. Ha nincs további hozzászólás, akkor úgy értelmezem Bárándy
képviselő úr javaslatát, hogy kéri az állásfoglalást arról, hogy az országgyűlési határozati
javaslatát az alkotmányügyi bizottság magáévá teszi-e, és alkotmányügyi bizottsági
javaslatként az Országgyűlés elé terjeszti-e. (Dr. Bárándy Gergely: Ez az első.) Kérdezem, ki
támogatja ezt. (Szavazás.) 7 igen. Ellene? (Szavazás.) 12 nem. Tartózkodás? (Szavazás.) 4
tartózkodás.

Megállapítom, hogy a bizottság az országgyűlési határozati javaslatot nem terjeszti az
Országgyűlés elé.

Köszönöm, ezzel ezt a napirendi pontot... (Dr. Bárándy Gergely: Jeleztem, hogy még
lenne alternatív indítványom!) Képviselő úr... Előterjesztéseket tessék írásban beadni! Nem
lehet így dönteni! Már ne haragudjon, képviselő úr, itt is egy kicsit túltettem magam a szigorú
házszabály-értelmezésen, mert nem volt napirenden döntés. Vitáról volt szó, nem egy
országgyűlési határozati javaslat beterjesztéséről.

Az ülést berekesztem. Köszönöm a részvételt. Holnap reggel 9 órakor tehát a bizottság
ülést tart, illetőleg... (Jelzésre:) Jaj, bocsánat, nem rekesztem be az ülést, mert elfelejtettem,
hogy elfogadtuk az „egyebek” napirendi pontot, úgyhogy most én kérek elnézést.
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„Egyebek” napirendi pont következik. Ki kér szót? Papcsák Ferenc!

Egyebek

DR. PAPCSÁK FERENC (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr. Azt szeretném a
bizottság tagjainak elmondani, hogy mivel a bizottságunk, tehát a nagy alkotmányügyi
bizottság 9 órakor tartja az ülését, előtte fél órával tartanánk a lakossági devizaeladósodás
okaival összefüggő bizottsági ülésünk második ülését.

ELNÖK: Tehát a deviza-albizottság holnap reggel fél 9-től ülést tart. A választási
reform albizottság pedig ma az interpellációk után nyomban – nem biztos, hogy az 16 óra,
lehet, hogy már 15 órakor bekövetkezik ez az idő –; várjuk az albizottság tagjait ide is.

Köszönöm a részvételt. Az ülést berekesztem.

(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 25 perc)

Dr. Salamon László
a bizottság elnöke

Jegyzőkönyvvezető: Prin Andrea


