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Napirendi javaslat  
 

1. Döntés képviselői önálló indítványok tárgysorozatba-vételéről, valamint együttes 

általános vita:  

a) Az Országgyűlésről szóló törvényjavaslat (T/6391. szám)  

(Lázár János, Gulyás Gergely (Fidesz), Harrach Péter (KDNP) képviselők önálló 

indítványa)  

b) A Magyar Köztársaság Országgyűlésének Házszabályáról szóló 

46/1994. (IX.30.) OGY határozat módosításáról szóló országgyűlési határozati 

javaslat (H/6392. szám)  

(Lázár János, Gulyás Gergely (Fidesz), Harrach Péter (KDNP) képviselők önálló 

indítványa)  

 

2. A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény, 

valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény 

módosításáról szóló törvényjavaslat (T/6393. szám)  

(Általános vita)  

Meghívott: dr. Handó Tünde, az Országos Bírósági Hivatal elnöke, a bíróságok 

szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. tv. 76. § (1) bek. f) pontja 

alapján   

 

3. Zárószavazás előkészítése:  

a) Az elvárt béremelés végrehajtásával és a foglalkoztatással összefüggő egyes 

törvények módosításáról szóló törvényjavaslat (T/6153. szám)  

b) A Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi 

CLXXXVIII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat (T/6152. szám)   

 

4. Egyes migrációs tárgyú törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 

törvényjavaslat (T/5948. szám)  

(Kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása)  
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5. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. 

évi CXII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat (T/6319. szám)  

(Módosító javaslatok megvitatása)  

 

6. A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási 

rendszerről szóló 2012. évi II. törvény módosításáról és az azzal összefüggő egyes 

törvények módosításáról, valamint a katasztrófavédelemmel kapcsolatos egyes 

törvényi rendelkezések módosításáról szóló törvényjavaslat (T/6390. szám)  

(Módosító javaslatok megvitatása)  

 

7. Döntés képviselői önálló indítványok tárgysorozatba-vételéről:  

a) A Malév csődjéhez vezető közvetlen és közvetett előzmények feltárására, a 

fizetésképtelenséget és felszámolást előidéző döntéshozói felelősség feltárására és 

a nemzeti légitársaság csődjének társadalmi és gazdasági hatásainak nyomon 

követésére irányuló vizsgálóbizottság létrehozásáról szóló országgyűlési határozati 

javaslat (H/5995. szám)  

(Dr. Szekeres Imre, dr. Józsa István (MSZP) képviselők önálló indítványa)  

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

törvényjavaslat (T/6030. szám)  

(Volner János (Jobbik) képviselő önálló indítványa)  

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

törvényjavaslat (T/6042. szám)  

(Dúró Dóra, Bertha Szilvia (Jobbik) képviselők önálló indítványa)  

 

8. Egyebek 

(Választás az ellenőrző albizottságba dr. Budai Gyula megüresedett helyére; a 

Velencei Bizottság április 4-ei látogatása; esetleges holnapi ülés Pp. miatt)   
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Az ülés résztvevői  
A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: Dr. Salamon László (KDNP), a bizottság elnöke, valamint  
Dr. Cser-Palkovics András (Fidesz), a bizottság alelnöke  
 
Dr. Gyüre Csaba (Jobbik), a bizottság alelnöke  
Dr. Gruber Attila (Fidesz)  
Dr. Horváth Zsolt (Fidesz)  
Kozma Péter (Fidesz)  
Dr. Mátrai Márta (Fidesz)  
Dr. Molnár Attila (Fidesz)  
Dr. Papcsák Ferenc (Fidesz)  
Dr. Puskás Imre (Fidesz)  
Dr. Turi-Kovács Béla (Fidesz)  
Dr. Vas Imre (Fidesz)  
Dr. Vitányi István (Fidesz)  
Dr. Zsiga Marcell (Fidesz)  
Dr. Rubovszky György (KDNP)  
Dr. Bárándy Gergely (MSZP)  
Dr. Varga László (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. Salamon László (KDNP) távolléte idejére dr. Rubovszky Györgynek 
(KDNP)  
Dr. Cser-Palkovics András (Fidesz) távozása után dr. Zsiga Marcellnek 
(Fidesz)  
Dr. Bohács Zsolt (Fidesz) dr. Vas Imrének (Fidesz)  
Dr. Gruber Attila (Fidesz) megérkezéséig dr. Horváth Zsoltnak (Fidesz)  
Kozma Péter (Fidesz) megérkezéséig dr. Molnár Attilának (Fidesz)  
Dr. Molnár Attila (Fidesz) távozása után dr. Turi-Kovács Bélának (Fidesz), 
illetve dr. Vitányi Istvánnak (Fidesz)  
Dr. Szakács Imre (Fidesz) dr. Mátrai Mártának (Fidesz)  
Dr. Turi-Kovács Béla (Fidesz) megérkezéséig dr. Papcsák Ferencnek 
(Fidesz), illetve Kozma Péternek (Fidesz)  
Dr. Varga István (Fidesz) dr. Puskás Imrének (Fidesz)  
Dr. Vitányi István (Fidesz) megérkezéséig dr. Rubovszky Györgynek 
(KDNP)  
Dr. Zsiga Marcell (Fidesz) megérkezéséig dr. Cser-Palkovics Andrásnak 
(Fidesz)  
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Dr. Rubovszky György (KDNP) távozása után dr. Salamon Lászlónak 
(KDNP)  
Dr. Varga László (MSZP) megérkezéséig dr. Bárándy Gergelynek (MSZP) 
Dr. Steiner Pál (MSZP) megérkezéséig dr. Lamperth Mónikának (MSZP) 
Dr. Gaudi-Nagy Tamás (Jobbik) megérkezéséig dr. Staudt Gábornak (Jobbik) 
Pősze Lajos (független) távozása után dr. Papcsák Ferencnek (Fidesz)  
 

Meghívottak részéről  

Hozzászólók  
Dr. Répássy Róbert államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium) 
Gulyás Gergely országgyűlési képviselő (Fidesz)  
Dr. Handó Tünde, az Országos Bírósági Hivatal elnöke  
Dr. Péterfalvi Attila, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 
Hatóság elnöke  
Dr. Eiselt György főosztályvezető (Belügyminisztérium)  
Dr. Jáczku Tamás főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium)  
Banai Péter Benő helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium) 
Dr. Andréka Tamás főosztályvezető-helyettes (Vidékfejlesztési 
Minisztérium)  
Dr. Székács Péter helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium) 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 5 perc)  

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása  

DR. SALAMON LÁSZLÓ (KDNP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Tisztelettel köszöntöm a bizottság tagjait, az ülésre meghívott résztvevőket. Bizottságunk 
ülését megnyitom.  

A napirendi javaslatot az írásban előterjesztettek szerint, amelyet képviselőtársaim 
megkaptak, tartom fenn, azzal a sorrendbéli eltéréssel, hogy a kormány kérésére a 4. napirendi 
pontot – egyes migrációs tárgyú törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 
törvényjavaslatot – harmadik napirendi pontként tárgyaljuk, továbbá negyedikként a 
szabálysértési eljárásokról kezdetű, hosszú elnevezésű törvényjavaslat módosító javaslatainak 
megvitatása, és majd utána következik a zárószavazások előkészítése, majd az eredeti 5., 6. és 
7. napirendi pont. Tehát ezekkel a sorrendi eltérésekkel tartom fenn a napirendi javaslatot. 
Módosító javaslat nem érkezett a napirendhez.  

Határozathozatal előtt számba vesszük a helyettesítéseket: Bohács Zsoltot Vas Imre, 
Zsiga Marcellt Cser-Palkovics András, Varga Istvánt Puskás Imre, Szakács Imrét Mártai 
Márta, Kozma Pétert Molnár Attila, Steiner Pált Lamperth Mónika, Turi-Kovács Bélát 
Papcsák Ferenc, Gaudi-Nagy Tamást Staudt Gábor, Vitányi Istvánt Rubovszky György, 
Varga Lászlót pedig Bárándy Gergely helyettesíti. 

Határozathozatal következik. Ki ért egyet a napirend elfogadásával? Az igenlő 
szavazatokat számolom. (Szavazás.) 20 igen. Ki nem ért egyet? (Szavazás. – Nincs ilyen.) Ki 
tartózkodott? (Szavazás.) 2 tartózkodás. A bizottság elfogadta a napirendjét. 

Döntés képviselői önálló indítványok tárgysorozatba-vételéről, valamint együttes 
általános vita 

a) Az Országgyűlésről szóló törvényjavaslat (T/6391. szám); b) A Magyar Köztársaság 
Országgyűlésének Házszabályáról szóló 46/1994. (IX.30.) OGY határozat módosításáról 
szóló országgyűlési határozati javaslat (H/6392. szám) 

Rátérünk az 1. napirendi pontra: az Országgyűlésről szóló T/6391. számú 
törvényjavaslat, illetve a Magyar Köztársaság Országgyűlés Házszabályáról szóló 46/1994-es 
országgyűlési határozat módosításáról szóló országgyűlési határozati javaslat H/6392. szám 
alatt; ezek megtárgyalása tárgysorozatba-vétel tárgyában, valamint általános vitára 
alkalmasságának együttes megvitatása és mindezekről döntés. A javaslatok előterjesztői Lázár 
János, Gulyás Gergely, Harrach Péter.  

Köszöntöm Gulyás Gergelyt az előterjesztők képviseletében. Megadom a szót az 
előterjesztőnek, szíveskedjék indokolni a törvényjavaslatot és a határozati javaslatot. 

Gulyás Gergely szóbeli kiegészítése 

GULYÁS GERGELY (Fidesz): Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt 
Bizottság! Tizenkét nappal ezelőtt Lázár János frakcióvezető úrral, majd Harrach Péter 
frakcióvezető úr csatlakozásával nyújtottuk be az Országgyűlésről szóló törvényjavaslatot és a 
koherencia megteremtése érdekében az ehhez szükséges házszabály-módosításokat.  

A javaslat a korábbi gyakorlattal ellentétben egy egységes jogszabályban kívánja 
szabályozni az Országgyűlés működését. Tehát míg az elmúlt két évtizedben számtalan 
szabály, uniós eljárásra, jogállásra, javadalmazásra, illetve összeférhetetlenségre vonatkozó 
szabályok külön-külön voltak megtalálhatóak külön törvényekben, addig most ezt egy 
egységes jogszabály tartalmazná.  
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Alapvetően az elmúlt két évtizedben bevált intézmények nem változtak, kisebb 
pontosítások, módosítások történtek. Illetve van két új terület, az egyik az elnöki fegyelmi 
jog, amely a magyar jogban nagyon csekély mértékben szerepelt. Gyakorlatilag a 
szómegvonáson, illetve az ülés berekesztésén kívül nem volt más lehetősége az éppen aktuális 
levezető elnöknek arra, hogy a fegyelmi jogkört gyakorolja. És technikai módosítás az 
országgyűlési őrség jogállásának megváltozása, egész egyszerűen azért, mert az elmúlt évek 
tapasztalatai alapján praktikus az, ha az utasítási jogot a házelnök gyakorolhatja; mondhatnám 
azt, hogy a házelnök jogszerűen gyakorolhatja. Eddig is, olyan helyzetekben, amikor dönteni 
kellett arról, hogy az itt a Parlament védelmét ellátó rendőrök mit tegyenek, akkor az 
Országgyűlés elnöke ezzel kapcsolatosan állást foglalt, csak miután rendőrökről volt szó, így 
az utasítási jog az ő vonatkozásában nem érvényesülhetett. Ezért a javaslat azt biztosítja, hogy 
ugyanazon személyek, akik ma a Köztársasági Őrezred keretében ezt a feladatot ellátják, 
önálló országgyűlési őrségként az Országgyűlés fejezetén belül jelenjenek meg, ne a 
rendőrség keretein belül működjenek, és ez lehetőséget ad arra, hogy az elnök utasítási joga 
az ő esetükben érvényesüljön. Ez természetesen nem érinti azt, hogy a szakmai felügyelet 
továbbra is az illetékes miniszternél marad.  

Számtalan területen vannak kisebb-nagyobb módosítások. Talán még a mentelmi 
joggal kapcsolatos kérdésekre szeretnék utalni. Miután az eddigi gyakorlat az volt, hogy a 
Ház szinte soha nem függesztette fel a konkrét esetben azon képviselő mentelmi jogát, akivel 
szemben rágalmazás vagy becsületsértés miatt indult eljárás, és általában ezek politikusok 
egymás közti vitáit jelentették, ezért azt javasoljuk, hogy a véleménynyilvánításért viselt 
felelősség tekintetében a rágalmazás, becsületsértés kerüljön ki abból a körből, aminél 
kivételként a képviselő az általa e minőségében tett nyilatkozataiért felelősséget vállal. A 
javadalmazási szabályok megegyeznek a korábban Lázár János frakcióvezető által önálló 
törvényjavaslatként benyújtott szabályozással; egész egyszerűen ugyanazt az elvet követve, 
amit az elején említettem, szeretnénk, ha ez is az egységes szabályozás része lenne. Tudom, 
hogy ehhez érkeztek módosítók, az előterjesztők most is nyitottak arra, hogy e tekintetben a 
módosító javaslatokat megtárgyalják, illetve pontosításokra sor kerüljön. Nyilván most mi 
pont egy olyan bizottság ülésén vagyunk, amelyik az átlagosnál lényegesen többet dolgozik; 
lehet, hogy ezt valamilyen formában a javadalmazás tekintetében is érdemes megjeleníteni. 
De a javaslat megegyezik az eredeti, Lázár frakcióvezető úr által benyújtott javaslattal. 

A külön kérdésekre ki fogok térni akkor, ha a vitában ennek jelentősége van, vagy 
amelyek a vitában felmerülnek.  

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A hozzászólások előtt megkérdezem a kormány 

képviselőjét – köszöntöm Répássy Róbert államtitkár urat –, mi a kormány álláspontja az 
előterjesztéseket illetően. 

Hozzászólások, észrevételek, reflexiók 

DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 
Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! A kormány az e heti ülésén tárgyalja a javaslat 
támogathatóságát. Tárcánk álláspontja az, hogy a törvényjavaslat támogatható; mi erre 
teszünk javaslatot majd a kormánynak, hogy támogassa a javaslatot.  

Az alaptörvény, ha jól számolom, öt rendelkezése írja elő, hogy bizonyos, az 
Országgyűlés működésére vonatkozó szervezeti kérdéseket sarkalatos törvényben kell 
szabályozni. Ezek a 2. cikk (2) bekezdése, amely a nemzetiségek Országgyűlés munkájában 
való részvételére vonatkozik; a 4. cikk (2) és (5) bekezdése, amely az országgyűlési 
képviselők jogállásának és összeférhetetlenségének kérdéseit szabályozza; az 5. cikk (7) és 
(8) bekezdése a rendszeres ülésezésre vonatkozó szabályokat mondja sarkalatos törvényben 
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szabályozandónak; a 7. cikk (3) bekezdése a bizottságok vizsgálati tevékenységét tekinti 
sarkalatos törvényben szabályozandónak. Ezek az alaptörvényi rendelkezések azt 
eredményezik, hogy az eddigi szabályozástól eltérően mindenképpen kétszintű szabályozás 
kell vonatkozzon a jövőben az Országgyűlés működésére, egy törvényi, sarkalatos törvényi 
szabályozásnak és változatlanul a Házszabálynak is, az alaptörvény nevesíti a Házszabályt, és 
a Házszabály rendelkezéseket állapít meg. Tehát azt kell hogy mondjam, hogy ez a 
törvényjavaslat, amelyet benyújtottak a képviselő urak, az alaptörvény végrehajtásának 
érdekében történik, legalábbis az alaptörvény végrehajtása körében szükséges egy ilyen 
törvényt alkotni, és a házszabály-módosítást is nyilván ezzel összhangba kell hozni. 

Tehát ebből a megfontolásból mindenképpen általános vitára alkalmasnak és 
szükségesnek tekintjük azt, hogy az Országgyűlés alkosson ilyen törvényt. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Most megnyitom a hozzászólások lehetőségét. Megadom 

a szót Lamperth Mónika képviselő asszonynak. 
 
DR. LAMPERTH MÓNIKA (MSZP): Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt 

Képviselőtársaim! Ha a kormánytöbbség abban a szellemben próbálna meg eljárni, amit nem 
olyan régen meghirdettek, hogy most ez a konszolidáció és a párbeszéd időszaka lesz, akkor 
úgy lenne következetes, ha ezt a törvényjavaslatot, illetve házszabály-módosítást visszavonná. 
Ugyanis Magyarországon arra nézve kialakult egy gyakorlat, és az egész világon, 
demokratikus országokban is szokás, hogy a törvényhozó testület, az Országgyűlés a saját 
magára vonatkozó szabályokat törekszik konszenzussal elfogadni. Egészen elképesztőnek 
tartjuk, hogy Lázár János, Gulyás Gergely és Harrach Péter ügye az, hogy az Országgyűlés 
hogyan működik, és szimbolikusan is megüzenik az ellenzéknek, hogy nektek közötök nincs 
ahhoz, hogy itt mi történik. Persze lehet erre azt mondani, hogy majd a parlamenti vitában, ezt 
ismerjük jól. Csak az úgy lett volna korrekt és a demokratikus szokásokkal összhangban álló, 
ha erről a parlamenti képviselőcsoportokkal egyeztetés történik, és úgy nyújtják be, hogy 
ezekben a, legalábbis az alapvető elvek, a módosítás elvei tekintetében konszenzusra jut a 
Magyar Köztársaság Országgyűlése.  

Egyébként ez szokás volt, úgyhogy én szeretném is megkérdezni, bár ez nem 
gyakorlat, meg nem is köteles természetesen az elnök úr az én kérésemre erről valamit 
mondani, de hát ő itt volt, én jól emlékszem, ’94-ben, amikor az akkori kormánykoalíciónak 
megvolt a kétharmados többsége, és mégis nagyon fontosnak tartottuk, hogy a teljes 
Országgyűlés valamennyi képviselőcsoportjával való egyeztetés után kerüljön sor a 
házszabály-módosításra. Hosszú, alapos, Bihari Mihály jelenlegi alkotmánybíró, akkori 
alkotmányügyi bizottsági elnök vezetésével egy hosszú és alapos egyeztetés folyt a 
Házszabály módosításáról. Most pedig ez a három úr megüzeni az Országgyűlésnek, hogy 
közötök nincs hozzá, és egyébként majd érdemi vita nélkül a szavazógép elindul és 
nyomkodja a gombot, és meghozzák azt a működési törvényt, illetve Házszabályt, amit a saját 
hatalmuk szempontjából hasznosnak tartanak. Egészen elképesztőnek tartjuk!  

A másik, és ehhez részben kapcsolódó dolog, hogy igazából a működési feltételeket 
illetően jó néhány olyan szabályozási kérdés van, amiről ki kellene azt mondani, hogy 2014 
után az új Országgyűlésre lesz érvényes. Mert aki a képviselői munkáját vagy egy 
képviselőcsoport, egy politikai párt megkezdi az Országgyűlésben, akkor nyilván ismeri a 
működési szabályokat, és annak tudatában hoz meg bizonyos döntéseket. De ha a bajnokság 
közben változtatják meg a szabályokat, hát, ez nem igazán elegáns. S hozzáteszem, jogilag is 
vannak problémák ezzel a beterjesztéssel. Csak egy példát hadd mondjak. Az alaptörvény azt 
mondja, hogy törvényjavaslat tartalmazza a frakciók megalakításának, működésének 
feltételeit, pontosabban itt a törvényjavaslat, az alaptörvény alapján azonban ezeknek a 
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rendelkezéseknek a Házszabályban kellene szerepelnie; ez ott van az idézett szakaszok között, 
amit az államtitkár úr felsorolt. Tehát én azt gondolom, hogy az alaptörvény módosításával 
lehetne csak ezt rendbe hozni, ha ezt így akarják a továbbiakban szabályozni. Úgyhogy ezt 
szeretném is megkérdezni, hogy ezt hogyan képzelik. 

Úgyhogy a Magyar Szocialista Párt rendkívül komoly kritikával fogja ezt illetni. A 
részletes észrevételeinket, kritikai álláspontunkat majd a parlamenti vita további szakaszában 
el fogjuk mondani. Erről én most többet nem kívánok mondani, arról nem is beszélve, hogy 
még képviselőtársaim is hozzáfűznek néhány gondolatot. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Staudt Gábor képviselő úré a szó. 
 
DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik): Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Bizottság! 

Néhány konkrétumot is mondanék, lévén, hogy talán ez visz előre minket. Átugranám a 
politikai vagy túlzott politikai színezetű felvezetőt.  

Amit elsőként meg kell jegyezni vagy kérdésként fel kell tenni magunknak, hogy 
szükség van-e erre a törvényre. Véleményem, véleményünk szerint ezt a Házszabály és a 
jogállási törvény megfelelő módosításával szintén el lehetett volna érni. Úgy érezzük – bár 
lehet, hogy tévedünk –, hogy az országgyűlési őrség felállítása az, ami a leginkább nóvum 
ebben a javaslatban. És lehet, feltételezem én, hogy az új törvénynek a megalkotását ez is 
elősegíthette, hogy nem szerettek volna külön törvényt alkotni az országgyűlési őrségről vagy 
ezt túl látványosan valahova belecsempészni, így egyfajta összefoglalásával több már létező 
szabályzatnak és annak toldozgatásával-foldozgatásával talán könnyebb ezt belehelyezni a 
szabályozási rendszerbe.  

Néhány pozitív dolgot is hadd mondjak vagy megemlíthetünk, itt akár a 
frakcióalapítás szigorítására gondolhatunk, ami jogos és véleményem szerint az emberek felé 
vállalható történet, és a népképviseletet erősíti, ne lehessen később mindenféle vargabetűket 
leírni azoknak, akik más pártnak a listáján vagy képviselőjeként kerültek be a parlamentbe. 
Előrelépés tapasztalható az álláshalmozás terén, ami, bízunk benne, egy kicsit a mi hatásunkra 
is születhetett vagy került újra napirendre. És a bizottsági ülésről hiányzás szankcionálása 
szintén ilyen téma, amit üdvözölni tudunk.  

Az viszont fájó, és főleg a Btk.-tervezet ismeretében – és nagyon örülök neki, hogy 
államtitkár úr is itt van –, hogy továbbra sincs jogi következménye, ha valaki nem jelenik meg 
egy parlamenti vizsgálóbizottság előtt. Ezt valamilyen módon meg kellene teremteni, akár a 
Btk.-ban, akár ebben a törvényben. Elegánsabb lenne persze a Btk. kódexébe beletenni, de 
nem szeretnénk, ha a jövőben olyan esetek előfordulhatnának újra, mint amit Gyurcsány 
Ferencnél láttunk, hogy egyszerűen megüzente a Facebook-oldalán, hogy ő márpedig nem 
megy el egy vizsgálóbizottság ülésére, és ezt megtehette.  

Azt egy kicsit abszurdnak tartjuk, hogy a 30 napon belül írásban is lehet válaszolni 
majd az interpellációkra, lévén, hogy az interpelláció egyébként is egy előre benyújtandó 
műfaj. Tehát 6 napja van az illetékes miniszternek, hogy erre felkészüljön – ha ez nem elég, 
az elég nagy probléma.  

Illetve részletes kritikával fogjuk illetni, ahogy mondtam, az országgyűlési őrség 
felállítását. Itt egy csomó terület szabályozatlan. Egyáltalán azt sem értjük, miért kell behozni 
ezt az intézményt, vagy mik azok az események – és itt akár példát is várhatunk az 
előterjesztőktől –, amelyek mondjuk, az elmúlt időszakban vagy a ciklusban történtek, és a 
jelenlegi rendszerben kezelhetetlenek voltak, és olyan eseményeket generáltak, amit más 
módon valóban nem lehet megoldani. Nem szeretnénk, ha túl tágra nyitnánk azt a kaput, 
amely egy elnöki magánhadsereg felé vezethetne, ráadásul olyan módon, hogy ennek a 
kontrollja nem túl erőteljes, viszont másrészről korlátozhatja a képviselői jogokat és akár a 
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szavazattal való élésnek a jogát, mert ugye egy kitiltás vagy eltávolítás az ülésteremből ezt is 
eredményezi, és ehhez képest nincs arányban – ezáltal lehet, hogy kicsit alaptörvény-ellenes 
is lesz ez a törvény – a fegyelmezésnek az eszközével.  

A háznagy szerepében egyértelműen politikai döntéssel kinevezett komisszárt látunk, 
amit szintén jobb lenne jobban végiggondolni. A jelenlegi rendszer bebizonyította, hogy 
ciklusokon átívelve azért egy bizonyos szakmaiságot tud adni a parlament munkájának. 

S annak sem örültünk, hogy a bizottságok munkájában a helyettesítések rendszerét 
szintén nem kellő módon rendezi a javaslat, lévén, mi szerettük volna elérni, hogy ne lehessen 
helyettesíteni, és mindenkinek a szavazatát, ahogy az Országgyűlésben, a bizottságban is 
személyesen kelljen leadnia.  

Természetesen további kritikákkal is fogunk élni, de dióhéjban vagy fő 
csapásirányokban ebben foglalhatom össze a Jobbik álláspontját. Mindezek alapján pedig nem 
tudjuk támogatni a javaslatot, de bízunk benne, hogy újragondolják, és akkor egy olyan 
javaslat létrejöhet, ami mi is tudunk támogatni. 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Rubovszky György képviselő úré a szó. 
 
DR. RUBOVSZKY GYÖRGY (KDNP): Köszönöm szépen. Tisztelt Alkotmányügyi 

Bizottság! Szeretnék először is reagálni arra, amit Lamperth Mónika képviselő asszony 
mondott. Szeretném megosztani képviselőtársaimmal, hogy ez a kérdés szóba került a 
Házbizottságban is, nevezetesen Tóbiás képviselő úr az MSZP képviseletében terjesztette elő, 
hogy vegye le a Ház a napirendjéről ezt a kérdést, és vigye ötpárti egyeztetésre. Ott is 
előadtam és itt is előadom, hogy három vagy négy héttel ezelőtt Lázár János frakcióvezető úr 
különböző, képviselőket illető kérdéskörben ötpárti egyeztetést kezdeményezett a 
pártfinanszírozással, választási eljárással, a választási finanszírozással kapcsolatosan, s ahol 
az MSZP bejelentette, hogy ameddig az alaptörvény hatálybalépését elrendelő törvényt nem 
vonja vissza a Ház, addig nem ülnek le egyeztetni. Hát, most akkor itt is el kellett volna várni 
azt, vagy addig nem szabad a Háznak újabb törvényt alkotni, ameddig az alaptörvény 
módosítását vissza nem vonja? Egyszerűen nem értettem! Ott sem értettem, hogy ha kéri, 
hogy vegyük le napirendről, aztán ha levesszük, akkor bejelenti, hogy mivel nem vontuk 
vissza az alaptörvény-módosítást, nem ül le egyeztetni? Akkor mi az egésznek a lényege? De 
ez csak egy megjegyzés volt. 

Ezen túlmenően annyit szeretnék elmondani, hogy a mentelmi bizottság annak idején, 
még az egész anyagnak az elkészülte előtt készült erre a jogállási törvénymódosításra, és egy 
bizonyos anyagot át is adtunk a kodifikáló képviselőknek ebben az ügyben, ami egy félkész 
anyag, inkább úgy tekinthetném, hogy munkaanyag. Örömmel szeretnénk mondani, hogy 
ebből két vagy három pont beépült ide. Van, amit egyszerűen nem fogadunk így el, 
nevezetesen azt szeretnénk mindenféleképpen elérni, hogy amikor az országgyűlési törvény 
arról beszél, hogy a képviselőt mentelmi jog illeti meg, akkor az a kötelezettség is legyen 
benne, hogy a képviselő köteles ezt a képviselői mivoltát hitelt érdemlően igazolni, minden 
körülmények között. Ez annál is inkább kérdéses, mert a szabálysértési eljárásban a 
törvényjavaslat most úgy fogalmaz, hogy a szabálysértési eljárás megkezdésekor a 
szabálysértési előadó fölhívja a képviselőt, hogy lemond-e a mentelmi jogáról vagy sem. 
Kérdezem én, és joggal: ha nem tud arról a szabálysértési előadó, hogy az adott eljárás alá 
vont személy képviselő, akkor milyen alapon? Vagy mindenkit föl fog hívni minden 
szabálysértési előadó, hogy ha netalántán országgyűlési képviselő, akkor mondjon le? Szóval, 
ez a kérdés itt elvarratlan szál, és ezt majd rendezni szeretnénk.  
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Annyit szeretnék még elmondani, hogy fél 11-kor a mentelmi bizottság szintén mint 
kijelölt bizottság tárgyalni fogja ezt az anyagot, és akkor el fogjuk dönteni, hogy hogyan 
lépünk tovább, lesz-e kisebbségi, többségi vélemény, és adunk-e be módosító indítványt.  

Amire viszont még itt a bizottság előtt szeretnék kitérni, hogy a javadalmazással 
kapcsolatban az alkotmányügyi bizottságnak volt egy albizottsága, ennek az albizottságnak a 
javaslatai alapján az alkotmányügyi bizottság a törvényjavaslat eredeti tárgyalásához 
módosító indítványt terjesztett elő. Ennek az előterjesztett anyagnak egy töredéke megjelenik 
a törvényjavaslatban. Azt a tisztelt bizottságra bízom, hogy azt a korábbi bizottsági módosító 
indítványát azoknak a pontoknak a tekintetében, amelyek nem lettek beépítve, változatlanul 
fenntartja-e és beadja-e a törvényjavaslathoz. Most persze szerencsés helyzetben vagyunk, 
mert első helyen kijelölt bizottság meg alkotmányügyi, úgyhogy még zárószavazás előtt is 
jogunk van legálisan, törvényesen módosító indítványt beadni. De ezt szeretném fölvetni, 
hogy ezt mindenféleképpen tisztázni kell. Mert például vannak ilyen kérdések a 
javadalmazással kapcsolatban, hogy 2013. január 1-jétől még vidáman vannak 2014 tavaszáig 
megyei listák, és a megyei listás képviselőknek a javadalmazása és ez az egész kérdéskör, 
meg a közlekedési pénz, meg ezeknek az elvarrása nem történik meg a törvényjavaslatban. 
Mert számtalan olyan képviselőtársunk van, akinek a munkája őt az adott megyéhez köti, de 
ugyanakkor budapesti lakos. Tehát ahhoz, hogy 2014-ig a megyei képviselői minőségében 
eljárhasson, le kell járnia az adott megyébe, úgyhogy akkor itt ez a közlekedési térítési kérdés 
egy olyan dolog, amit valamilyen úton-módon rendezni kell. Tehát ezt a bizottságnak kell 
eldönteni, a mentelmi bizottság javaslatával pedig fogunk jönni.  

Én abban reménykedem, legalábbis a magam részéről, én támogatni fogom a 
törvényjavaslatot is meg a határozati javaslatot is, azzal természetesen, hogy a 
megfogalmazott kritikáinknak megfelelő módosító indítványokat terjesztünk elő.  

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Bárándy Gergely képviselő úré a szó. 
 
DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Tisztelt 

Bizottság! Tisztelt Államtitkár Úr! Tisztelt Előterjesztő Képviselőtársam! Szó került itt már, 
és én is egy gondolat erejéig kitérnék rá, hogy valóban nem volt egyeztetés a törvényjavaslat 
benyújtását megelőzően a pártok között. S bár Rubovszky képviselő úr kitért arra, hogy úgy 
tűnik, hogy ha más törvények esetén ezt az MSZP nem kéri vagy nem él ezzel a lehetőséggel, 
akkor miért kellene ennél; gondolom, Gulyás képviselőtársamnak is hasonló válasza lett volna 
vagy talán lesz is majd a zárszóban, úgyhogy én ezt szeretném megelőzni. Mindazonáltal azt 
tudom mondani, hogy ez a logika két okból sem stimmel. Egyrészt önmagában az, hogy az 
Országgyűlésről szóló törvénynél meg sem kísérlik azt, hogy egyeztetést hívjanak össze, ez 
szerintem önmagában probléma. De a logika ott bicsaklik meg, hogy ezeken az 
egyeztetéseken a legjobb tudomásom szerint volt olyan ellenzéki párt, amelyik részt vett, és 
ezt az ellenzéki pártot sem hívták egyeztetésre, mielőtt benyújtották ezt a törvényjavaslatot. 
Tehát ebből én arra következtetek, hogy nem az volt az egyeztetés elmaradásának az oka, 
hogy a korábbiak vonatkozásában volt olyan ellenzéki párt, amelyik nem ment el, hanem az, 
hogy egyáltalán nem is kívántak egyeztetni, hiszen volt olyan ellenzéki párt, amelyik elment 
az egyeztetésekre, már ami a korábbiakat illeti.  

A másik, amit szeretnék kiemelni, hogy volt egy albizottság, amire Rubovszky 
képviselőtársam is utalt. Én is tagja voltam annak, és pont azért nem született abból törvény a 
legjobb tudomásom szerint, mert az albizottság javaslatait jórészt a Fidesz-frakcióban 
meghatározó politikusok nem kívánták magukévá tenni. Azaz vita alakult ki; vita alakult ki a 
képviselői javadalmazás rendszeréről, és vita alakult ki egyébként azokról a tárgykörökről is, 
amelyek részben itt szerepelnek a mostani előterjesztésben is, így például a képviselői 
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juttatásokról. Én pedig azt gondolom, elég furcsa kezelési módja ennek az ügynek, ha van egy 
albizottság, ahol öt párt egyeztet, és elmondja egyébként a véleményét – és szeretném 
hangsúlyozni, hogy mind az öt párt elmondta a véleményét, sőt írásban is lefektette, hogy 
ezekről a kérdésekről mit gondol –, majd ezek után ezt nem hozzák be az Országgyűlés elé. 
És akkor valakik – név szerint itt három képviselőt tudok mondani: Gulyás képviselőtársamat 
és akik még csatlakoztak az előterjesztéshez – ezek szerint eldöntik azt, hogy akkor erre 
megyünk. Tehát a vita így zárul le. Nem arról van szó tehát, hogy tovább folyik az egyeztetés 
a felvetett és vitás kérdésekben, hanem arról van szó, hogy valakik eldöntik, hogy akkor ez 
van. Ilyenformán megint ugyanoda jutunk el, ahova egyébként albizottság meg eseti 
bizottságok vonatkozásában már sokszor eljutottunk, hogy azt látjuk és tapasztaljuk, hogy 
látszat az, hogy ezek a bizottságok működnek és valamilyen véleményt mondanak. Olyan 
szempontból értve látszat, hogy egyébként semmilyen foganatjuk nincsen. Ez volt a sorsa az 
alkotmány-előkészítő eseti bizottságnak, és ez volt a sorsa még jó néhány albizottságnak, 
most legújabban ennek az albizottságnak, amelyik mondott valamit – aztán lett valami más. 
De hogy miért, azt nem tudjuk. Tehát hogy a benyújtás és a bizottság jelentésének az 
elfogadása között mi történt és mi miért változott meg, ezt, mivel egyeztetés nincs, ezért nem 
tudjuk. 

Úgyhogy én azt gondolom, önmagában az, amit már én is vártam, és ahhoz képest 
kicsit későn hangoztattak – bár gondolom, Gulyás képviselőtársam a zárszavában szeretett 
volna erre kitérni, legalábbis feltételezem –, hogy miért nem volt egyeztetés: azért, mert az 
ellenzéki pártok nem mentek el az előzőkre. Szóval, az előzmények tükrében azt tudom 
mondani, képviselőtársaim, hogy ez önmagában így nem elégséges, nem kielégítő válasz. 
Úgyhogy remélem, ennél többet is hozzátesz majd Gulyás képviselő úr.  

A másik. Fontosnak tartják önök – és itt már tartalmi kérdésekről szólok – az 
Országgyűlés tekintélyének a megóvását. Szeretném most is hangsúlyozni, hogy az 
Országgyűlés tekintélyét az Országgyűlés működési mechanizmusával lehet komollyá vagy 
komolytalanná tenni alapvetően, és nem azzal, hogy egyes képviselők egyszer úgy gondolják, 
hogy mondanak valami meglepőt, vagy éppen behoznak egy megafont, vagy éppen 
kifeszítenek valami transzparenst. Ha valami rombolja az Országgyűlés tekintélyét, 
képviselőtársaim, akkor az az elmúlt másfél-kétévi működés, amikor az Országgyűlés 
gyakorlatilag egy formális, valójában hatáskör nélküli testületté vált, amelyik gépiesen 
végrehajtotta azt, amit a kormány beterjesztett, vagy a kormánypárti képviselők egyébként 
strómanként a kormány előterjesztéseit beterjesztették az Országgyűléshez. Ha valami 
rombolja az Országgyűlés tekintélyét, akkor az indítványok ilyetén való kezelési módja teszi, 
a zárószavazások előtti módosító javaslatoknak a házszabályellenes gyakorlata teszi; ha 
valami a Ház tekintélyét rombolja, akkor az éppen az, hogy a kormánypárti országgyűlési 
képviselők nem reagálnak az ellenzéki felvetésekre, hogy egy nap alatt viszünk végig 
kétharmados törvénymódosításokat, a benyújtás napján zárószavaz róla a Ház, ez is előfordul, 
és sorolhatnám még ezeket a példákat. Ez az, ami a tekintélyt rombolja, leginkább. Azt 
gondolom tehát, hogy ezen kellene változtatni. Ehhez képest, amiket eddig behoztak 
törvénymódosító javaslatokat, nevezetesen éppen a zárószavazásokkal kapcsolatban vagy a 
gyorsított eljárásokkal kapcsolatban, amit átvezet ez az új törvény is, azok pontosan ezt a 
működési modellt, ezt a működési mechanizmust kívánják bebetonozni, állandóvá tenni, ha 
úgy tetszik, jogszerűvé tenni.  

Azt gondolom, hogy ha a Ház tekintélyének a megóvásáról gondolkodunk, első 
körben erről kell beszélni, és utána, mint marginális kérdést, persze lehet kezelni a nem 
megfelelő hozzászólásoknak a kérdését is. De ebben a sorrendben! Márpedig én az elsőt sehol 
nem látom megjelenni ebben a törvényjavaslatban, sőt kifejezetten rossz irányba látom 
elmozdulni a folyamatokat.  
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Ami a házelnök szómegvonási és eltiltási lehetőségeit illeti, egyértelműen ki lehet 
jelenteni, hogy ezek erősebbé váltak az új törvény kapcsán. Ami olyan szempontból 
pártolható, hadd mondjam ezt, hogy voltak bizony olyan megnyilvánulások az 
Országgyűlésben, amelyek nem méltók és nem valók oda. Én azonban azt gondolom, hogy 
ezeket, ha akarta volna a házelnök, a hatályos szabályokkal is tudta volna kezelni. Fölvethető 
legitim módon az, hogy esetleg e vonatkozásban lehet erősíteni a házelnök jogkörét. Csak, 
képviselőtársaim, arra azért szeretném a figyelmet felhívni, hogy olyan erőssé és annyira 
szubjektívvé teszik ezt a jogkört, ami már a képviselői beszédjogot veszélyeztetheti bizonyos 
tekintetben. Nézzünk egy példát! Azt írja az 52. §, hogy ha nyilvánvalóan eltér a tárgytól, 
akkor megvonható a szó. Ha feleslegesen saját vagy más beszédét ismétli, szintén 
felszólítható arra, hogy ezt hagyja abba. Holott, képviselőtársaim, önök is tudják, hogy 
politikai műfaj az, hogy valamilyen fontos kérdést, és azt tudom mondani, már klasszikussá 
vált a római kortól kezdve az a mondás, amit önök is nyilván ismernek, és ez mostanáig a 
politikai eszköztárnak a része, hogy többször ismétlünk meg valamit az Országgyűlésben, a 
nyomatékosítás kedvéért. Én úgy hiszem, hogy például az esztergomi törvény vitájában annak 
a kérdésnek, hogy és hol van most Meggyes Tamás, az akkori polgármester, ennek a többszöri 
felvetése igenis indokolt volt. Márpedig úgy tűnik, hogy ez alapján az új törvény alapján a 
házelnök ilyen esetben figyelmezteti a képviselőt, majd megvonja a szót. Én pedig úgy 
gondolom, hogy ez nem helyes. Ezek a széles jogkörei és nagyon szubjektív jogkörei a 
házelnöknek, már ami a szómegvonást illeti, bizony már a képviselő, nyilvánvalóan 
elsősorban az ellenzéki képviselő, de ha a levezető elnök ellenzéki, akkor egyébként a 
kormánypárti képviselő beszédjogára van olyan kihatással, ami az én meglátásom szerint, 
főleg a legújabb alkotmánybírósági határozatot nézve, fölveti az alkotmányellenességnek a 
lehetőségét is. Utalok itt egyébként az egyházjogi törvénnyel kapcsolatban 
megfogalmazottakra, és ez utal vissza egyébként több másik alkotmánybírósági határozatra, 
ahol a képviselői beszédjogról van szó. Szóval, addig nem kellene eljutni, hogy a házelnök 
már majdnem, természetesen indirekt módon, de tartalmilag előírhassa azt, hogy egy 
képviselő miről beszéljen a Házban. Márpedig erre irányuló kormánypárti igények bizony 
megfogalmazódtak a vitában. Utalok itt egyébként államtitkár úrnak a kolléganőjére, a 
közigazgatási államtitkárra, aki gyakorlatilag a kormány nevében minden felszólalás után szót 
kért, és minősítette azt, hogy az ellenzéki képviselők mit mondtak, hogy ez azért volt jó, meg 
az azért nem volt jó, ezért megengedhetetlen, azért kellene másképp beszélni, rá kellene a 
tárgyra térni. Ezt az igényt én értem, hogy megfogalmazódott önökben, csak nem kellene 
beletenni a Házszabályba! 

Ezeket tehát én alapvető problémának érzem, tisztelt képviselőtársaim. És önmagában 
azt is, hogy a házelnöknek joga van a képviselő kivezetésére. Talán, bár nyilván sokan úgy 
gondolják, hogy viszonylag radikálisan szoktam fölszólalni néha a parlamentben, de addig 
sosem jutottam el, hogy a törvény szerint, mondjuk, okot adtam volna arra, hogy engem 
kivezessenek. Ettől függetlenül én úgy hiszem, hogy bizonyos élethelyzetekben, bizonyos 
pozíciókban azt a lehetőséget megteremteni, hogy egy, ha nem is közjogi méltóságot, de akár 
azt is, hiszen ő is fölszólal a parlamentben, a karhatalom kivezessen az Országgyűlés 
épületéből, majd oda erőszakkal ne engedjen vissza, hát, én ezt meglehetősen problémásnak 
tartom.  

Még egy olyan pont, amire a figyelmet felhívnám, hogy lehetősége van a házelnöknek 
arra, hogy bizonyos magatartások esetén még a szavazástól is eltiltsa az országgyűlési 
képviselőt. Ez most, a kétharmad esetén nyilván túl nagy gyakorlati jelentőséggel nem bír. 
De, képviselőtársaim, gondolják azt meg, mi van akkor, ha mondjuk, egy kormánytöbbség 
egy-két mandátumnyi különbséget jelent. Akkor a házelnök, megint csak azt mondom, 
önkényesen úgy dönt, és itt most kifejezetten, mondjuk, egy ellenzéki házvezetésre gondolok, 
kitilt három képviselőt, akkor megváltoznak az erőviszonyok. Azaz az azt jelenti, hogy 
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fölülírható a választói akarat. (Közbeszólások.) Én legalábbis így tudom – mert látom, hogy 
képviselőtársam csóválja a fejét –, így tudom értelmezni azt, amikor az elnök, abszolút 
kivételes jelleggel, ezt megteheti. Tehát nemcsak a vitáról, hanem a szavazásról is kitilthatja 
az országgyűlési képviselőt. (Dr. Vas Imre: Egyszerűen el kellett volna olvasni!) Ha ebben 
tévednék, annak nagyon örülnék, és kérem, akkor erre mutasson rá az előterjesztő, hogy miért 
nem így van. (Közbeszólások: El kell olvasni!)  

Két témáról végül és utolsóként. Az egyik a háznagy kérdése. A háznagy egyrészt az 
én értelmezésem szerint azt a funkciót fogja betölteni, hogy egy politikai vezetőt ültessenek 
az apparátus vezetője fölé. Ezt körülbelül ahhoz tudom hasonlítani, mint a kormányhivatalok 
esetében, hogy van egy politikai vezető, meg van egy közigazgatási vezető; ugyanez lesz itt 
az Országgyűlésben. Én ezzel nem tudok egyetérteni. Azt meg, hogy nem csak képviselő 
lehet háznagy, ezt meg egyenesen elképesztőnek tartom. No nem azért, mert egyébként ne 
lehetne bizonyos jogköröket nem képviselőként mint háznagy gyakorolni, de vannak olyan 
jogosítványai a háznagynak, amelyeket, én úgy gondolom, hogy csak országgyűlési képviselő 
gyakorolhatna. És az, hogy a házelnök dönti majd el azt, hogy ezek közül mit ruház a 
háznagyra, nem megnyugtató, ha a törvényt nem pontosítják úgy képviselőtársaim, hogy 
azokat a jogköröket, amelyeket az én meglátásom szerint óhatatlanul képviselő kell hogy 
képviseljen, nem utalhatja oda az Országgyűlés elnöke akkor, ha a háznagy nem 
országgyűlési képviselő.  

Nem akarok most ennél tovább menni. Holnap lesz a plenáris vita, azon én ennél 
lényegesen részletesebben szeretném kifejteni az álláspontomat, és természetesen meg fogom 
jelölni mindezeket a jogköröket, amelyekre én gondolok. De az Országgyűlés képviselete 
például ilyen, amit, ha jól látom és értem, akkor nemzetközi kapcsolatokban képviselhet a 
háznagy, holott én azt gondolom, hogy maga az Országgyűlés nem egy épület, nem egy 
közigazgatási egység, hanem az egy politikai szervezet. Egy politikai szervezetet, az egyik 
hatalmi ágat nemzetközi kapcsolatban olyan képvisel, aki nem tagja ennek?! Őszintén szólva, 
én ezt nem tudom hova tenni. De van másik is; tényleg ki fogok erre térni. 

Amiről nagyon röviden szólnék még két mondatban, az a mentelmi jog kérdése a 
verbális bűncselekmények esetén. Képviselőtársaim, én nem vagyok annak híve, és ez 
borzasztóan népszerűtlen, egyébként önök szokták az ezzel ellentétes folyamatokat 
propagálni, nevezetesen is, hogy minél jobban szűkítsük a mentelmi jogot; én ennek nem 
vagyok híve. Én azt gondolom, ennek igenis, jelen pillanatban is van jelentősége, hogy az 
országgyűlési képviselők mentelmi joga megmaradjon – nem kell azzal visszaélni. De hogy 
gyakorlatilag bizonyos bűncselekménytípusoknál kizárjam azt, hogy országgyűlési képviselő 
felelősségre vonható legyen, ezzel nem tudok egyetérteni. Óriási visszaélésekre adhat alapot! 
Az igaz, és azt én egy helyes gyakorlatának tartom a mentelmi bizottságnak, hogy alapvetően 
a rágalmazási, becsületsértési ügyekben nem adja ki a képviselő mentelmi jogát, hiszen éppen 
mások szoktak azzal visszaélni, hogy képviselőt följelentenek a politikai véleményének a 
kifejtése miatt. Helyes ez a gyakorlat tehát. De az, hogy egy szabadkártyát, menlevelet adunk 
a képviselőnek, hogy azt mond, amit akar, úgy sért meg másokat, ahogy akar, és nem vonható 
felelősségre, ami egyébként komoly károkat okozhat annak, akit a képviselő a szájára vesz, 
ezzel én nem tudok egyetérteni. Megint csak azt mondom, hogy ha ez nem így van, ahogy én 
értelmezem, akkor kérem, hogy képviselőtársam mutasson rá, hogy miért nincs így. Én így 
értelmezem a Házszabályt vagy az új országgyűlési törvényt. Tehát önmagában azzal, hogy 
egy szabadkártyát adjon az Országgyűlés most a verbális bűncselekmények vonatkozásában 
országgyűlési képviselőnek, ezzel, őszintén szólva, nem tudok egyetérteni.  

Fenntartva mindazokat, amiket képviselőtársam, Lamperth Mónika is elmondott, meg 
amit én is, meg amit még fogunk majd a vitában, arra az álláspontra jutottam én is, hogy nem 
tudom támogatni az Országgyűlésről szóló törvénytervezetet. 

Köszönöm szépen. 
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ELNÖK: Köszönöm. Turi-Kovács Béla következik, utána pedig majd magam is 

bejelentkezem. 
 
DR. TURI-KOVÁCS BÉLA (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Bizottság! 

Inkább csak összefoglalóan először, a részletekre, úgy gondolom, holnap majd lesz mód és 
lehetőség. Néhány észrevételem van, és nem kell meglepődni, ha ezek kritikaiak lesznek. 
Szeretném emlékeztetni képviselőtársaimat arra, hogy elég értetlenül fogadták a kritikai 
észrevételeimet például az egyházi törvénynél, de azért nem lesz az olyan nagyon meglepő, ha 
azt megint tárgyalni fogjuk bizonyos relációkban. Azt gondolom, e tekintetben jobb, ha 
magunk, most tisztázzuk azokat az elemeket, amelyek vitathatók az előterjesztésben. 

Az Országgyűlés megbízatása az új alkotmány, az alaptörvény szerint, a 3. cikk (1) 
bekezdés szerint: megbízatása az alakuló ülésével kezdődik, és a következő Országgyűlés 
alakuló üléséig tart. Ez tehát egy meccs. Ez azt jelenti, hogy ezt a választók befújják 
valamikor a választás időpontjában, és az Országgyűlés működését az elkövetkező négy 
esztendőben a választók akaratából egy egységnek kell hogy tekintsék. Ezért ezen belüli 
minden olyan változtatás, amely változtatás lényegi kérdéseket érint, az nagy óvatosságot 
igényel.  

Mindenekelőtt a következőre szeretnék rámutatni. Nemigen jött itt elő, valamiféle 
álszemérem, vagy nem tudni, mi okból, a képviselőcsoport alakulása, megalakulása, az ezzel 
kapcsolatos kérdések; jószerével mintha az ellenzék e tekintetben teljesen nyugodt lenne. 
(Derültség.) Hát, ez az ő dolguk, én ezzel nem kívánnék foglalkozni, de én azt gondolom, 
hogy ezt ismételten át kell gondolni. Mert jó a kezdeményezésnek bizonyos része, de akkor 
következetesnek kell lenni. Mert azt mondja, hogy a képviselők előző általános választásán 
közös országos listát állító, mandátumom szerző pártokhoz, illetve azok jogutódjához tartozó 
képviselők közös – aztán van egy „vagy” – vagy önálló képviselőcsoport alakítására 
jogosultak. Ez egy eldöntendő kérdés. Ez egy olyan eldöntendő kérdés meggyőződésem 
szerint… (Az épületen kívül folyó munkálatok zaja elnyomja a felszólaló hangját.)  

 
ELNÖK: Elnézést kérek, képviselő úr, valamit tennünk kell a munkálatokkal 

kapcsolatban, mert nem tudja a jegyzőkönyvvezető írni a szavait. (Dr. Turi-Kovács Béla: 
Hálás lennék én is érte.) Úgyhogy egy pillanatnyi technikai szünetet tartunk, amíg intézkedni 
tudunk. És külön kérjük azt, hogy a felszólalók bátran vonják magukhoz közelebb a 
mikrofont, mert a gyorsírónk jelzi, hogy nehezen hallható. 

 
DR. TURI-KOVÁCS BÉLA (Fidesz): Akkor megpróbálom; nem tudom, meddig volt 

hallható. 
 
ELNÖK: Ez így most már sokkal jobb. 
 
DR. TURI-KOVÁCS BÉLA (Fidesz): Köszönöm.  
 
ELNÖK: Akkor folytathatjuk, ugye? Tessék, képviselő úr! 
 
DR. TURI-KOVÁCS BÉLA (Fidesz): Igen, szeretném, elnök úr. Köszönöm szépen. 
Tehát e tekintetben meggyőződésem szerint nem egyszerűen politikai akaratról vagy 

politikai elhatározásról van szó, hanem a következetességről, nevezetesen, mi számít, a 
választó mire szavazott, mire nem szavazott. Mert ez lenne a legitimáció alapja. Ebből 
következően azt gondolom, hogy ez egy olyan eldöntendő kérdés, amelyben én most nem 
kívánok állást foglalni, de meggyőződésem szerint illik ezt majd megtenni.  



- 18 - 

Továbbá: ez már egy apróbb dolog, de én nagyon fontosnak tartom. Azt világosan 
kimondja ez a törvény is, hogy az Országgyűlés ülései nyilvános ülések. Azonban a helyzet a 
következő. Ma, a mai technikai viszonyok között nyilvános ülésnek jószerével az tekinthető, 
amely közvetítést is élvez. Következésképpen, ha bizonyos tárgyalások, mondjuk, a 
közvetítésen kívülre kerülnek, ott a nyilvánosság már nem érvényesül. Persze lehet azt 
mondani, hogy igyekezzen beülni tízmillió ember ide nagyon gyorsan a Parlamentbe, de ez 
valószínűleg nem fog sikerülni.  

A nyilvános ülések mellett szól az is, hogy ebben az esetben ugyanis, ha megadjuk ezt 
a nyilvánosságot, akkor nem lehet azt mondani, hogy eldugták egyik vagy másik törvényt, 
mert nyilvános, és mindenki hallhatja, mondjuk, azon az adón keresztül, amelyet éppen erre 
kijelöltek. Ha meg azt mondják erre, hogy ó, micsoda dolog ez, hogy ennyi meg ennyi adó 
legyen, hát, kedves képviselőtársaim, ha valaki egy picit figyeli a jelenlegi médiaviszonyokat, 
reggelente azt tapasztalhatja, hogy az MTV1-en, az MTV2-n, a Duna TV1-en ugyanazt a hírt 
látja folyamatosan és ugyanazokat a programokat. Azaz arról szó nincs, hogy itt olyan 
programdömping lenne, hogy ne lehetne megoldani azt, hogy ezek a közvetítések valamelyik 
csatornán ne történhetnének meg, és ezzel ne adnánk meg a nyilvánosságot.  

S akkor itt rátérnék ezzel összefüggésben a rend és a rendfenntartás kérdésére. Én 
először is szeretném leszögezni, hogy amióta én parlamenti képviselő vagyok, se nagyobb, se 
kisebb rendetlenség, mint amiket most elvileg lehet tapasztalni a Háznál, nemigen volt. 
Voltak időszakok, amikor talán nagyobb rendetlenség volt, de azt gondolom, hogy a mostani 
képviselőinket – különösen a mieinket, akik azért elég nagy létszámban vannak jelen a 
parlamentben – egyértelműen nem lehetne szerintem azzal vádolni, hogy a rend fölborítására 
törekednének. Következésképpen én azt gondolom, hogy ez a fajta Tisza István-i 
megfontolás, amely a parlamenti rend visszavezetésére irányult, akkor indokolt volt, de erre 
szerintem most olyan nagyon nagy indokot találni nem lehet. Ez a másik észrevételem. 

A következő észrevételem, amelyet szintén megfontolás tárgyává kérek tenni: meddig 
terjedjen az a jogosítvány, amelyet az ülésvezető gyakorolhat? Az ülésvezető is ember. Aki 
bent ül a parlamentben, pontosan tudja, hogy az egyáltalán nem mindegy, hogy ki az 
ülésvezető. A jogosítványokat az egyik ülésvezető így értelmezi és gyakorolja, a másik úgy. 
Ezeket tehát túl tágan értelmezni megítélésem szerint a törvényen belül nem célszerű, mert 
bizonyosan lehet rá számítani, hogy ilyen vagy olyan pártpreferenciák szerinti visszaélések 
bekövetkezhetnek.  

Most még csak egy tételt szeretnék említeni, ami látszólag nem olyan fontos. Mi az, 
amit a felszólalások során kifogásolni lehet? Az én meggyőződésem szerint a triviális 
szavakat igen; ha olyan kifejezések hangzanak el, amelyek mondjuk, a jó ízlést sértik, talán 
igen, azt is. De az ismétlésekkel kapcsolatban én azt tudom mondani, hogy Szilágyi Dezsőt 
már régen kitiltották volna ilyen szabályok alapján annak idején a parlamentből, aki két-két és 
fél órát beszélt, egyébként a képviselőtársai nagy figyelmétől kísérve, és bizony abban 
jócskán voltak ismétlések. Ha valaki megnézi az akkori naplókat, akkor ezt tökéletesen 
láthatja.  

Én tehát azon az állásponton vagyok, tisztelt képviselőtársaim, hogy most itt van a 
lehetőség arra, hogy egy jó törvényt alkossunk, olyat, amely nem erre a következő két 
esztendőre, hanem hosszabb időre szól. Ezért ennek az alapos megfontolása mindannyiunk 
közös érdeke.  

S még egy utolsó gondolat ezzel kapcsolatban. Én azért tartom ezt annyira fontosnak, 
mert a parlamentarizmust nem ott lehet igazán csak megfojtani, hogy a parlamentarizmus ott 
halna meg, hogy a választások során mi hogyan történik. Alapkérdés persze, hogy ott mi 
hogyan történik. De az is, hogy a képviselői jogosítványok hogyan és miként érvényesülnek. 
Én ebben látom azt a szándékot, hogy ezek a képviselői jogosítványok érvényesüljenek. De 
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azért abban, azt hiszem, egyet kellene értenünk, hogy finomításokra szükség van, és ezeket a 
finomításokat a magam részéről, ha majd arra sor kerül, támogatni is szeretném. 

Köszönöm megtisztelő figyelmüket. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Átadom az ülésvezetést Cser-Palkovics Andrásnak 

hozzászólásom érdekében.  
 

(Az ülés vezetését dr. Cser-Palkovics András, a bizottság alelnöke veszi át.) 
 
ELNÖK: Megadom a szót elnök úrnak. 
 
DR. SALAMON LÁSZLÓ (KDNP): Tisztelt Bizottság! Nagyon röviden két érdemi 

észrevételt tennék az elhangzottakra. Az egyik a parlamenti őrséggel kapcsolatos, a másik az 
elnök fegyelmi-rendészeti jogkörével, pontosabban a parlamenti fegyelmi és rendészeti 
jogkörrel, és nem kifejtően, hanem nagyon-nagyon röviden. 

Én azt gondolom, hogy a parlamenti őrség intézményének a megteremtése – most 
abba a technikai kérdésbe, hogy mennyiben azonosak vagy lesznek azonosak gyakorlatilag a 
dolgok a most működő helyzettel, nem bocsátkozom bele, de úgy fogalmazok, hogy a 
parlamenti őrség intézményének a megteremtése – az államhatalmi ágak szétválasztásának az 
elvéből világosan következik. A jelenlegi konstrukció, az őrezred működtetése a végrehajtó 
hatalom részeként valósul meg, végső fokon a kormány, közelebbről a belügyminiszter 
irányítása alatt működő szervezetről van szó. Márpedig énszerintem az elvi kérdés 
természetesen, mert gyakorlatilag problémák az elmúlt húsz évben soha nem merültek fel, de 
elvi értelemben a parlament mint a törvényhozó hatalom autonómiájához hozzátartozik, hogy 
a rendjét ne a végrehajtó hatalom biztosítsa, és ne legyen kiszolgáltatva ebben az értelemben a 
végrehajtó hatalomnak. A parlamenti őrség intézménye egyébként régi magyar közjogi 
hagyományokon alapszik, azt is szeretném elmondani, és nemzetközi viszonylatban is egy 
befogadott megoldás.  

A másik észrevétel a fegyelmi és rendészeti jogkörrel kapcsolatos. Egy ténybeli 
tévedése volt Bárándy képviselő úrnak: az előterjesztés kifejezetten kiveszi a szavazáson való 
részvételt, tehát arra a kitiltás nem terjed ki. (Dr. Bárándy Gergely: Mindig?) De egyébként 
az az eszközrendszer, amit ez a törvény tartalmaz, bőségesen alátámasztható nemzetközi 
példákkal. Tessék ennek utánanézni! Nem Fidesz-találmányról van tehát szó, hanem egy 
olyan nemzetközileg elterjedt gyakorlatról, amelyet a jogi tudomány úgy nevez a parlamenti 
jogon belül, hogy parlamenti fegyelmi jog – van egy ilyen jogterület. És még annyit, hogy 
nemzetközi összehasonlításban ez a javaslat meglehetősen mértéktartó. Bizony beleférnek 
ebbe hosszabb kitiltások is, mármint a nemzetközi gyakorlatban, akár a szavazásra kiterjedő 
kitiltások is, ha figyelembe vesszük az egyes országok gyakorlatát. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Az 54. és az 55. § is rögzíti, hogy a kizárás nem 

vonatkozik a szavazásban való részvételre. 
Visszaadom az ülésvezetést elnök úrnak. 
 

(Az ülés vezetését dr. Salamon László, a bizottság elnöke veszi át.) 
 
ELNÖK: Répássy Róbert államtitkár úr, utána Rubovszky György képviselő úr 

következik. 
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DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 
Csak nagyon röviden szeretnék reagálni arra, amit Bárándy Gergely képviselő úr mondott a 
mentelmi jog korlátozása, szűkítése ügyében. Tulajdonképpen egyetértek Bárándy Gergellyel, 
csak nem abban a vonatkozásban, amit ő mondott. Ez a szabály, a mentelmi jogban a 
képviselő által közölt tény vagy véleménynyilvánításra vonatkozó mentelmi jogi kérdések 
1990 óta változatlanok, és most ez a szöveg is szó szerint megegyezik a korábbi 
szabályozással, kivéve a becsületsértést és a rágalmazást. De azért az elgondolkodtató, hogy 
’90 óta más, úgynevezett verbálisan elkövethető bűncselekmény is a büntető törvénykönyvbe 
beiktatásra került. Ilyen például a kommunista vagy nemzetiszocialista bűnök tagadása nevű 
bűncselekmény, amely bár vitatott, de ez egy hatályos törvényi tényállás. És ne felejtsék el, 
hogy akár országgyűlési képviselő is elkövethet ilyet egy felszólalásában. Tehát nem biztos, 
hogy a kivételeket nem kellene bővíteni. Én megfontolandónak tartom, hogy erre a 
bűncselekményre is kiterjedjen a kivétel, mert ha erre a bűncselekményre nem terjed ki a 
kivétel, akkor arra vonatkozik a mentesség, azaz egy országgyűlési képviselő akár a 
parlamenti felszólalásában, akár a parlamenten kívül elkövethet ilyen bűncselekményt 
anélkül, hogy felelősségre vonnák. Ez viszont szerintem nem kívánatos. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Rubovszky György képviselő úr! 
 
DR. RUBOVSZKY GYÖRGY (KDNP): Tisztelettel, nekem egy kérdésem lenne, és 

szintén a mentelmi jog kérdésköréből szeretném megközelíteni, és nagyon kíváncsi vagyok, 
hogy mi a magyarázata a 104. § (1) bekezdés b) pontjának. Eddig az volt, hogy megszűnik a 
képviselő mandátuma, ha szabadságvesztésre ítélik. Ez akkor is így volt, ha a képviselő 
szabadságvesztés-végrehajtását felfüggesztette a bíróság, akkor is megszűnt a mandátum. 
Most pedig azt mondja, hogy „jogerős ítélet alapján szabadságvesztés büntetését tölti”, 
magyarul a börtönbe való bevonulás napjával szűnik meg a mandátum. Kérdezem én, hogy 
például a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség, meg a tiszteletdíj-elszámolás, meg a mit 
tudom én, micsoda – hogyan tud például zárónyilatkozatot adni az a képviselő, aki reggel 8-
kor bevonul a börtönbe, fél 8-kor még nem tud nyilatkozatot adni, mert még nem szűnt meg a 
mandátuma, 8-kor megszűnik, és bevonult, mondjuk, négy évre? (Derültség.) 

De tulajdonképpen a kérdésem arra irányul, hogy jól ki van-e ez találva, hogy a 
„szabadságvesztés büntetését tölti”, és nem az a megszüntetési ok, mint eddig is volt, hogy a 
bíróság jogerősen szabadságvesztésre ítélte? Erre szeretnék választ kapni. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Gondolom, képviselő úr, ha a vita lezárásában kapjuk a választ, 

az is megfelelő. (Dr. Rubovszky György: Persze, tökéletesen.) Akkor viszont a felszólalásokat 
folytatjuk. Bárándy Gergely képviselő úr! 

 
DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP): Köszönöm, elnök úr, csak nagyon röviden. Ezt 

én észre sem vettem, amit Rubovszky képviselő úr mond. Akkor egy kérdést hadd tegyek én 
is hozzá még ehhez, amit képviselőtársam fölvetett. Persze meg lehet úgy fogalmazni, hogy 
csak a végrehajtandó szabadságvesztésre ítélése esetén veszti el a mandátumát. Nem tudom, 
mi ennek az oka, hogy ha ez változik, akkor változzon, mert szerintem a felfüggesztett esetén 
is ez indokolt továbbra is.  

A másik pedig, hogy azokon a problémákon kívül, amit képviselő úr mondott, ha ez a 
cél, akkor úgy érdemes megfogalmazni, ahogy én mondtam az előbb, mert ha „a 
szabadságvesztés büntetését tölti” kifejezés szerepel valóban benne – mondom, nem láttam, 
csak én hiszek képviselőtársamnak, hogy ez biztosan így van –, akkor mondjuk, ha szökésben 
van, akkor megtartja a mandátumát. (Derültség.) Egészen addig, amíg a végrehajthatóság meg 
nem szűnik, el nem évül a végrehajthatósága, addig a képviselői mandátuma megmarad. Az 
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pedig érdekes lenne, hogy mondjuk, egy hosszabb időszakú szabadságvesztésre ítélt 
országgyűlési képviselő, aki már rég Brazíliában bujkál, még mindig tagja a Magyar 
Országgyűlésnek hivatalosan. Tehát ha ez így van, akkor én is azt mondom, hogy ezen 
érdemes volna módosítani. 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Van-e még hozzászóló? (Nincs.) Annyit hadd tegyek ehhez hozzá, hogy 

azért ne felejtsük el, hogy az a rendelkezés, amiről most itt legutoljára beszéltünk, az 
alaptörvény 4. cikk e) pontját értelmezi, magyarán a választójog elvesztését, hogy az miben 
valósul meg. És ebből a szempontból énszerintem a szabályozás helyes. A szabadságvesztésre 
ítélés szándékos bűncselekmény miatt összeférhetetlenségi ok lesz, tehát a felfüggesztett 
szabadságvesztés kiszabása más jogcímen fog szerintem a képviselői megbízatás 
megszűnéséhez vezetni, ami nem lesz elhárítható, nem lesz kimenthető; az nem olyan 
összeférhetetlenség, amit meg lehet szüntetni. Már elnézést, hogy érdemben 
belekontárkodtam, elnökként nem illett, át kellett volna adnom a vezetést. Kérem a megértést, 
az időtakarékosság vezetett. 

Akkor most a vitát lezárva, megadom válaszadásra a szót Gulyás Gergely képviselő 
úrnak, az előterjesztők képviselőjének. 

Gulyás Gergely válaszai 

GULYÁS GERGELY (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Bizottság! 
Köszönöm szépen a véleményeket. Mindenekelőtt Lamperth képviselőtársunk hivatkozott 
arra, hogy őszerintük legjobb lenne, ha ezt a javaslatot akár még vissza is vonnánk, mert ha 
jól értem, ennek az elsődleges oka az volt, hogy nem került sor ötpárti vitára. És valóban, már 
Bárándy képviselőtársam is említette, és Rubovszky képviselő úr is hivatkozott rá, hogy volt 
itt három héttel ezelőtt egy ötpárti egyeztetés, amelyet a Jobbikkal és a kormánypárti 
frakciókkal voltunk kénytelenek tartani, mert önök nem vették a fáradságot, hogy ezen részt 
vegyenek. De ezzel még nem is lenne semmi baj, hiszen ha csak ennyi történt volna, akkor 
nyugodtan mondhatnák azt, hogy na de ez egy más témakör. Csakhogy az LMP egyértelművé 
tette azt, hogy semmi ötpárti egyeztetésen nem vesz részt mindaddig, amíg a Házszabályt nem 
módosítjuk, visszaállítva a korábbi rendelkezéseket; a Szocialista Párt pedig azt a 
nyilatkozatot tette, hogy nem vesz részt semmilyen ötpárti egyeztetésen mindaddig, amíg az 
alaptörvény átmeneti rendelkezéseit nem módosítjuk az ő igényeiknek megfelelően. Most ezt 
követően azt elvárni, hogy három hétre rá ennyire kategorikus véleményeket követően 
hívjunk össze úgy ötpárti egyeztetést, hogy ha a Szocialista Párt a három héttel korábbi 
nyilatkozatához ragaszkodik vagy következetes ahhoz, akkor biztosan nem jönnek el, én ezt 
kifejezetten cinikus álláspontnak érzem. Legfeljebb abban követtünk el hibát, hogy komolyan 
vettük az MSZP szavát (Derültség.), hogy ebben az esetben, ha három hete azt mondták, hogy 
nem fognak részt venni, de most már három héttel később egy másik témakörben részt vettek 
volna; korábban a kizárás generális volt. Tehát úgy gondolom, legalábbis nem korrekt az erre 
való hivatkozás – és akkor a cinikusnál találtunk egy kevésbé kifejező, de mindenféleképpen 
finomabb szót. 

Ami a ’94-es házszabály-módosítást illeti, én ugyan nem voltam akkor az 
Országgyűlés tagja, de ha jól tudom, akkor nem módosítás történt, hanem egy új Házszabályt 
fogadott el az Országgyűlés. Kétségkívül, valamennyi párt ezt támogatta. Most ha ennek a 
Házszabálynak a rendelkezéseit megnézzük, akkor ezt az új országgyűlési törvény részben 
házszabályi rendelkezésként, részben pedig a megmaradó Házszabály átveszi, tehát erre a 
törvényre sem lehet azt mondani, hogy alapjában véve forgatná fel az elmúlt húsz év 
parlamenti gyakorlatát, inkább néhány helyen pontosít. 
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Ezzel kapcsolatosan került szóba a frakcióalakítás szabálya – bocsánat, csak 
idetartozik, ezért szeretnék rá reagálni –, az MSZP részéről egy jogtechnikai kérdésként, Turi-
Kovács képviselőtársunktól pedig érdemben. A jogtechnikai kérdésre az a válasz, hogy ha a 
házszabályi rendelkezések közül a súlyosabbakat törvényi szinten szeretnénk szabályozni, 
ennek az az oka általában, hogy most olyan rendelkezések is szerepelnek a Házszabályban, 
amelyek nemcsak országgyűlési képviselőkre vonatkoznak, míg a Házszabály mint 
országgyűlési határozat csak képviselőkre vonatkozik. Ezért ha az egész szervezeti részt 
átvesszük, akkor a frakcióalakítás szabálya is idetartozik, még akkor is, ha ez kivételesen 
valóban képviselőket érint csak, de elég furcsa lenne dogmatikai szempontból, ha ez a 
Házszabályban maradna. Ott is megismételhetjük, de hát azt hiszem, ez nem tartalmi, hanem 
technikai kifogás volt.  

De ami tartalmi kifogás volt Turi-Kovács képviselőtársam részéről, azzal én azért nem 
értek egyet, mert a „vagy” ott szándékosan szerepel, hiszen ha ma két párt vagy több párt 
közös listát állít, és ez az, amit a Demokratikus Koalíció színeiben politizáló volt MSZP-s 
képviselők makacsul nem akarnak megérteni, tehát ha közös listát állít két párt, akkor rájuk 
nem 5 százalékos küszöb az érvényes, hanem 10 százalékos; ha három párt, akkor 15 
százalékos. Tehát ebben az esetben ezeknek a szervezeteknek joguk van ahhoz, hogy 
eldöntsék, hogy ők közösen kívánnak egy frakciót alkotni, vagy pedig úgy, mint akik az 
egyébként előírt parlamenti küszöb kétszeresét elérték, két külön frakcióban kívánnak 
politizálni. Ezért teljesen téves a Kereszténydemokrata Néppárttal való összevetése a 
Demokratikus Koalíciónak, hiszen míg az egyik párt egy olyan pártszövetségben indult, 
amelynek el kellett érnie a 10 százalékot ahhoz, hogy bejusson a parlamentbe, addig a másik a 
választásokkor nem is létezett. Bár ha jól értem, ezt a rendelkezést MSZP-s képviselőtársaim 
itt kevésbé támadták. Bízom benne, hogy esetleg még egyet is értenek vele. 

De ha már itt tartunk, és esetleg mégsem értenek vele egyet, akkor azért azt is érdemes 
felhozni, hogy az elterjedt álláspont az, hogy most ez a módosítás fogja lehetetlenné tenni a 
Demokratikus Koalíció frakcióalakítási lehetőségét. És az én álláspontom szerint ez egy 
tévedés. 1994 óta, a Házszabály elfogadása óta soha hasonló esetben az Országgyűlés vagy 
annak bizottsága nem került olyan helyzetbe, hogy a frakcióalakítás ilyen formáját 
értelmezze. Mert abban egyetértettünk, hogy az MDF-frakció kettéválása MDNP-re és MDF-
re, az egy más eset volt. Ebben éppen a bejelentő, Mesterházy frakcióvezető úr adott nekünk 
segítséget, aki a képviselők kilépését rögzítette, és tudjuk, hogy a frakcióvezető nyilatkozata e 
tekintetben irányadó. Tehát a Házszabály elfogadása óta soha olyan példa nem volt, hogy egy, 
az előző választások során még nem is létező párt képviseletében független képviselők 
szeretnének frakciót alakítani. És itt van Tóth Károly, a Károli Egyetem alkotmányjogi 
tanszéke vezetőjének korábbi, még a novemberi véleménye azzal kapcsolatosan, hogy például 
az ő értelmezése szerint a jelenlegi házszabályi rendelkezések sem engedik azt meg, hogy 
függetlenekből álló képviselőcsoport alakulhasson olyan párt esetén, amely választásokon 
nem indult. Tehát a Házszabály hatályos szabályozásából kiindulva sem vezethető le 
egyértelműen a frakcióalakítás joga. Ezt tesszük egyébként egyértelművé, és szerintem 
helyesen is, hiszen nyilván azok a pártok, akár a Szocialista Párt vagy az LMP frakciója, a 
Jobbik frakciója vagy a kormánypárti frakciók ne kerülhessenek hátrányos helyzetbe, vagy 
lenne méltánytalan ezekkel a frakciókkal szemben az, ha olyan pártok is alakíthatnának 
frakciókat és élveznék ugyanazokat a jogokat, akik egyébként a parlamenti választáson nem 
mérettettek meg. Sőt nyugodtan tegyük hozzá, hogy adott esetben egy olyan pártnak az 
Országgyűlésben független képviselői is jelentős előnyt jelentenek a választásokon soha meg 
nem méretett párt számára, hiszen független képviselőként éppen egy korábbi 
alkotmánybírósági döntés kapcsán jelentős jogköröket, hatásköröket gyakorolhatnak, a 
parlament munkájában érdemben, a frakciókhoz képest egyébként szerintem kevés 
megszorítással részt vehetnek. 
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Jobbikos képviselőtársam az összeférhetetlenséget üdvözölte. Itt azért a parlamenti 
egyeztetés kapcsán meg a politikai kultúra kapcsán nem tudok szó nélkül elmenni a mellett, 
hogy annak idején, amikor ’94-ben a kétharmados többséggel rendelkező MSZP-SZDSZ 
koalíció az összeférhetetlenséget bevezette, akkor ezt még annál is fontosabbnak tartották, 
mint hogy kormányt alakítsanak, éppen azért, hogy a megválasztott polgármestereik 
megtarthassák a polgármesteri tisztséget, sőt ősszel 210 képviselővel a polgármesteri címeket 
is megszerezhessék. Tehát én emlékszem, bár nem voltam itt, de tudomásom szerint akkor 
sem volt semmilyen egyeztetés, és az összeférhetetlenség akkor egy ilyen döntéssel lett része 
a korábbi szabályozással ellentétesen a magyar politikának. Most a jelenlegi többség az után, 
hogy az Országgyűlés létszámát jelentősen csökkentette, az összeférhetetlenséget is 
helyreállítja, ami nyilvánvalóan jelentős lemondás azok részéről, akik eddig egyidejűleg 
politizálhattak parlamenti képviselőként és polgármesterként is.  

Az országgyűlési őrséggel kapcsolatos kérdés. Olyan példát fogok hozni, ami 
szerintem mindenki számára érthetővé teszi, hogy miért fontos az országgyűlési őrség 
jogállásának a rendezése. (Dr. Gaudi-Nagy Tamás megérkezik az ülésre.) Bár egyébként a 
Jobbik felszólalása kapcsán meglepődtem; eddig úgy gondoltam, hogy ők a jogtörténeti 
hagyományokat tisztelik, ehhez képest az országgyűlési őrséggel és háznaggyal szembeni 
állásfoglalás egyfajta koherenciazavar a történeti jogi szemléletben. De most ettől tekintsünk 
el. Az országgyűlési őrségnél ma az a helyzet, hogy a Köztársasági Őrezred tagjai, akik ezt az 
épületet védik, a házelnöktől semmilyen utasítást nem kaphatnak. Tehát ha itt valami történik 
a házban, akkor a házelnök, aki egyébként a nemzetközi gyakorlatban mindenhol a 
rendfenntartó erőket irányítja az Országgyűlés tekintetében, nem tehet mást, mint felhívja, ha 
jogszerűen akar eljárni, a miniszterelnököt, hogy legyen kedves a belügyminiszter útján az 
országos rendőrfőkapitánynak utasítást adni, aki pedig majd az őrezred parancsnokán 
keresztül tud további utasítást adni, hogy mit is kellene tenni az Országgyűlés biztonságának a 
szavatolása érdekében. Amíg rendőrökről beszélünk, amíg ezt az épületet rendőrök védik, 
addig az irányítási jog a kormány kezében van, alkotmányos alapelvként ez nem módosítható, 
nem hágható át semmilyen formában. Ezért aztán a rendőrségen kívül, az Országgyűlés 
szervezetén belül kell létrehozni az országgyűlési őrséget. De azt is tegyük rögtön hozzá, 
hogy egyértelműen rögzíti ez a törvény, tehát törvényi rendelkezésként, hogy mindazon 
személyeket, akik ma a Köztársasági Őrezred állományában ezt a feladatot ellátják, át kell 
venni, tehát az ő jogviszonyuk folyamatos lesz, semmilyen tekintetben őket hátrány nem éri. 

A háznaggyal kapcsolatosan, ennek az indokoltsága is fölmerült. Nyilván népszerű 
bármilyen új politikai tisztséget támadni, tehát nincsenek illúzióim azzal kapcsolatosan, hogy 
ezen a közhangulaton a háznagy létrehozása fordítani tudna. De túl azon, hogy a magyar 
jogtörténetben évszázados intézményről van szó, azért azt ismerjük el, hogy a mindenkori 
házelnök olyan kiemelt szereplője a magyar politikának, akinek ma érdemben politikai 
helyettese nincsen. Mert az alelnökök egy politikai kompromisszum folytán a Ház 
vezetésében segédkeznek, gyakorlatilag többet is vezetik az Országgyűlés üléseit, mint 
amennyit azt a házelnök teszi, de ez egy, a politikai pártok, illetve frakciók közötti 
kompromisszum eredményeként megválasztott személyekből álló alelnöki testület.  

Azzal kapcsolatosan, hogy lezárul-e most a vita, ezeket a – még az elejére visszatérnék 
– szocialista képviselőktől elhangzottakat sem teljesen értem, hiszen a parlamenti vita most 
kezdődik, tehát senki nincs attól elzárva, hogy az erős kritikát követően az általa helyesnek 
tartott módosító javaslatokat benyújtsa, és ezért aztán úgy gondoljuk, hogy a vita majd 
folytatódik, és a módosító javaslatok megtárgyalására is itt lesz lehetőség.  

A Mentelmi, összeférhetetlenségi és mandátumvizsgáló bizottság által kidolgozott 
javaslatokra is nyitottak vagyunk. Ez a javaslat, amely a javadalmazásra vonatkozik, a 
korábbi, Lázár frakcióvezető úr által benyújtott javaslatot tartalmazza. Ezen nem 
változtattunk, de ahogy akkor is ő jelezte, hogy minden módosításra nyitott, nyilván ez az 
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ajánlat ma is fennáll, tehát a korábban ezzel foglalkozó bizottság módosító indítványaira az 
előterjesztők továbbra is nyitottak. Jó lenne egyébként, és ezt akkor is hangsúlyoztuk, ha 
legalább a javadalmazás tekintetében többpárti összefogás, a kormánypártoknál több párti 
összefogás jönne létre, és ez nem lenne méltatlan és a politikai kultúrát továbbromboló 
vitáknak a tárgya.  

A házelnök fegyelmi jogkörével kapcsolatosan Salamon elnök úr utalt rá, hogy az 
európai gyakorlatban ez a szabályozás, amelyet mi most bevezetni kívánunk, a közepesnél 
egy lényegesen puhább szabályozás. Ez valóban így van. Anélkül, hogy nagyon sok ország 
gyakorlatát itt most ismertetném, Ausztriában például sértő kifejezések használata esetén az 
elnök kizárhatja a képviselőt az ülés hátralévő részéről. Az Egyesült Királyságban rendbontás 
esetén az elnök kizárhatja az ülésről a képviselőt. Dániában nem helyénvaló – nem 
helyénvaló! – szóhasználat esetén, még akkor is, ha ez a képviselő által benyújtott javaslatban 
szerepel, az ügyrendi bizottság a rendre utasított képviselőt maximum 14 ülésnapra kizárhatja, 
súlyos rendbontás esetén erre azonnal is van lehetőség. Hollandiában rendzavarás esetén az 
elnök az ülésnap hátralévő részéből kizárhatja a képviselőt. Németországban súlyos 
rendzavarás esetén az elnök külön előzetes figyelmeztetés nélkül is utasíthatja az ülésterem 
elhagyására; az ülés bezárása előtt, tehát a képviselő már jelen sincs, az elnök közli a házzal a 
felfüggesztés időtartamát, ami maximum 30 ülésre szólhat, egyedül az elnök, mindenféle 
kontroll-lehetőség nélkül. Ha valaki a felfüggesztéssel szemben ellenszegül, akkor az 
időtartamot továbbra is meg lehet hosszabbítani. Lehetne még példákat hozni, de most nem 
terhelem ezzel a bizottságot, mindenesetre Magyarország az egyedüli, ahol eddig érdemi 
fegyelmi jogköre az elnöknek nem volt. És itt szeretném pontosítani azt a szóhasználatot, 
amelyet, azt hiszem, Bárándy képviselőtársam használt, hogy a házelnökről van szó: nem, itt a 
levezető elnökről van szó. (Közbeszólások.) A jegyzőkönyvben megtekinthető, hogy házelnök 
vagy levezető elnök hangzott el, de nem feltételezek semmilyen rosszindulatot. Csak a 
jelenlévők számára tegyük egyértelművé, hogy itt a levezető elnökről van szó (Dr. Gaudi-
Nagy Tamás: Úgy kipenderítjük, hogy a lába nem éri a földet!), ami adott esetben a 
szocialista levezető elnök lehet vagy a jobbikos levezető elnök ugyanúgy lehet (Dr. Gaudi-
Nagy Tamás: Mint 1904-ben!), őt nem akarjuk, hogy eszköztelenül álljon az ilyen 
magatartásokkal szemben. (Dr. Gaudi-Nagy Tamás: Elragadtattam magam.) 

Ami a szankciókat illeti, ott képviselőtársaim már pontosították azt, hogy a kizárás 
esetén – örülök annak, hogy Gaudi képviselőtársam is megérkezett, és ezt nekem hangosan 
jelzi is; akár meg is hallgatom, hogy mit mond; ha már nem volt itt a vita során, legalább most 
tudok reagálni az észrevételeire. De ha folytathatom azt, hogy a kizárás mit jelent: a kizárás 
természetesen a szavazati jogra nem terjed ki. Van képviselői jog felfüggesztése, ami kiterjed 
a szavazati jogra is, de a képviselői jogok felfüggesztésénél egyrészt az Országgyűlés 
egyetlen paritásos bizottsága az, amely javaslatot tehet, és az Országgyűlés dönthet 
kétharmaddal. Tehát egy szerény többségben lévő, szerény parlamenti kormánytöbbséggel 
rendelkező kormány esetén aligha áll rendelkezésre az, hogy valaki visszaélésszerűen 
gyakorolja ezt a jogkört. És fölhívom arra is képviselőtársam figyelmét, hogy erre fizikai 
erőszakra való felhívás vagy fizikai erőszak esetén van lehetőség. Ezek, azt hiszem, tényleg 
olyan szélsőséges magatartások, amelyeket most számon lehet kérni önmagában, hogy ebben 
az esetben felléphetnek a képviselővel szemben, de gondoljon bele – és ne adja Isten –, ha 
előfordulna ilyen magatartás, és az nem lenne szabályozott, akkor azt olvashatnánk 
mindenhol, hogy milyen felháborító, hogy az Országgyűlés arra nem gondolt, hogy míg 
bármely munkahelyen bármilyen erőszakos magatartás esetén adott az, hogy mit kell tenni, és 
van, aki fellépjen, addig az Országgyűlésben ez a lehetőség nem adott, és végignézhetnénk 
akár teljesen méltatlan jeleneteket is. És az, hogy erre eddig nem került sor, annak örüljünk; 
reméljük, hogy ezután sem fog erre sor kerülni. De úgy gondolom, kellő visszatartó ereje 
lehet az ilyen jellegű szabályozásnak, és azért legyünk őszinték, hogy a politikai folklór e 
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tekintetben az elmúlt két évben gazdagodott, még akkor is, ha kivételesen ez egy olyan ügy, 
amiért nem az MSZP-t terheli vagy elsősorban nem az MSZP-t terheli a felelősség. 

A mentelmi joggal kapcsolatosan fölmerült, amit államtitkár úr is említett, hogy ki 
lehetne esetleg terjeszteni. Még a rágalmazás, becsületsértés esetén is ígértem reakciót 
Bárándy képviselő úrnak. Hogyne, hát a lehetőség a rágalmazást, becsületsértést megvalósító 
nyilatkozat esetén is adott, hiszen a polgári jogi felelősséget kivételként nevesíti a jogszabály. 
És én úgy gondolom, hogy a rágalmazás és becsületsértés esetén kiszabott büntetéseknél és 
bírói gyakorlatnál eddig is lényegesen nagyobb visszatartó ereje volt annak, hogy mondjuk, 
többmilliós kártérítésre kötelezhettek valakit, míg a bírói gyakorlat általában ezt megrovással 
intézte el, de legfeljebb pénzbüntetéssel, és a pénzbüntetés mértéke pedig nem volt a kártérítés 
mértékéhez hasonlítható. Tehát úgy gondolom, hogy az érdemi visszatartó ereje továbbra is 
megmarad a polgári jogi felelősségnek. Az pedig, hogy a politikai vitákat ne kriminalizáljuk, 
és ezek azért általában, a legtöbb esetben politikai viták, ráadásul az Országgyűlés amúgy sem 
függeszti föl a mentelmi jogot, ezért úgy gondoljuk, indokolt az, hogy a képviselői immunitás 
kategóriájába ez a sérthetetlenségből, tehát az inviolabilitásból átkerüljön.  

Ugyanígy fölvethető egyébként, amellett, amit államtitkár úr mondott, a közösség 
elleni izgatásnak a nevesítése. Mert az ma nincs benne; kivételként ebben az esetben a 
felelősségre vonás lehetőségét meg lehetne teremteni.  

Ami még itt kérdésként merült föl, hogy a szabadságvesztés büntetését tölti. Valóban, 
miután az alaptörvény a képviselői megbízatás megszűnésénél az összeférhetetlenség 
kimondását a 4. cikk (3) bekezdés c) pontjában tartalmazza, és az e)-ben pedig, hogy ha a 
megválasztásához szükséges feltételek már nem állnak fenn, ezért ezt a kettőt kellett 
különválasztani. De egészében, ha valaki megnézi az eseteket, akkor a szabályozás koherens. 
Nyilván, ha valakit közügyektől eltiltanak, akkor ott a megválasztáshoz szükséges feltételek 
nem állnak már fenn. Mint ahogyan szabadságvesztés alatt az elítéltnek a közügyek 
gyakorlásával összefüggő jogai szünetelnek. 

Röviden igyekeztem mindenre válaszolni. A parlamenti vitában folytatjuk. 
Köszönöm az észrevételeket. 
 
ELNÖK: Köszönjük, képviselő úr. Két határozathozatalra kerül sor, illetve a 

másodikra az első eredményétől függően. Előtte rögzítjük, hogy Molnár Attilát Turi-Kovács 
Béla helyettesíti. 

Szavazás a tárgysorozatba-vételről 

Kérdezem, ki ért egyet a javaslat tárgysorozatba-vételével. Az igenlő szavazatokat 
számolom. (Szavazás.) 18 igen. Ellenszavazat? (Szavazás.) 7 nem. Tartózkodás? (Szavazás. – 
Nincs ilyen.) A bizottság a két javaslatot tárgysorozatba vette. 

Szavazás az általános vitára alkalmasságról 

Ki ért egyet a javaslat általános vitára bocsátásával? Az igenlő szavazatokat 
számolom. (Szavazás.) 18 igen. Ellenszavazat? (Szavazás.) 8 nem. Tartózkodás? (Szavazás. – 
Nincs ilyen.) A bizottság tehát a javaslatokat általános vitára alkalmasnak nyilvánította. 

Előadót kell állítanunk. A többségi álláspontot ki vállalja? (Nincs jelentkező.) Ha más 
nem, akkor én készséggel vállalom, mert mindenképpen ott vagyok a vitán egyébként is. Ez 
holnap reggel az első napirendi pont a plenáris ülésen. (Jelzésre:) A kisebbségi álláspontot 
pedig Lamperth Mónika ismerteti, megosztva Staudt Gáborral. Együtt tárgyaljuk a 
törvényjavaslatot és a határozati javaslatot.  

Köszönöm szépen, a napirendi pontot lezárom. 
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A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény, valamint a 
bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény módosításáról 
szóló törvényjavaslat (T/6393. szám); általános vita 

Következő napirendi pontunk a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. 
évi CLXI. törvény, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. 
törvény módosításáról szóló törvényjavaslat megtárgyalása, melyet a kormány terjesztett elő 
T/6393-as irományszám alatt. Tárgy: az általános vitára bocsátás. 

Tisztelettel köszöntöm dr. Handó Tündét, az Országos Bírósági Hivatal elnökét.  
A kormányt Répássy Róbert államtitkár úr képviseli. Megadom a szót Répássy Róbert 

államtitkár úrnak; kérem, a törvényjavaslat indokait szíveskedjék előadni. 

Dr. Répássy Róbert szóbeli kiegészítése 

DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 
Tisztelt Bizottság! Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Elnök Asszony! A törvényjavaslat a január 1-
jén hatályba lépett két bírósági törvényünket, a bíróságok szervezetéről szóló törvényt és a 
bírák jogállásáról szóló törvényt módosítja.  

A két törvénymódosító indítványban közös, hogy részben az Európa Tanács Velencei 
Bizottsága által megfogalmazott kritikák alapján, de részben – és kérem, ezt is vegyék 
figyelembe – a vita során korábban a Magyar Bírói Egyesület által megfogalmazott kritikákra, 
pontosabban javaslatokra is épül, tekintettel arra, hogy a Velencei Bizottság széleskörűen 
megvizsgálta a két törvényt, és számos rendelkezéssel kapcsolatban, amellett, hogy kiemelt 
pozitív rendelkezéseket is, viszont számos kritikát is megfogalmazott. Azért utaltam a Magyar 
Bírói Egyesületre, mert ahol a kormány úgy döntött, hogy módosító javaslatot terjeszt elő a 
Velencei Bizottság által kritizált rendelkezésekhez, ott figyelembe vettük a korábban a 
Magyar Bírói Egyesület által javasolt megoldásokat.  

Ilyen például a személyi kérdésekben, tehát a bírák kinevezése és a bírósági vezetők 
kinevezése kérdésében alkalmazott egyetértési jog, amelyet az Országos Bírói Tanács 
gyakorolna a jövőben, bizonyos feltételekkel; tehát azokban az esetekben, amikor az 
igazgatási vezető, az Országos Bírósági Hivatal elnöke el akar térni a bírói kinevezés esetén a 
sorrendtől, tehát a 2., 3. helyen javasolt jelöltek irányában akar eltérni, illetve a bírósági 
vezető nem kapta meg a bírói testület, véleményező testület többségi támogatását. Tehát 
ebben a két esetben egyetértési jogot gyakorolna az Országos Bírói Tanács. Ez a javaslat az 
egyik legfontosabb kritikára válaszol; a Velencei Bizottság egyik kritikája az volt, hogy az 
egyszemélyi igazgatási vezetőnek túlzottan erősek a hatáskörei, és nincs a Bírói Tanács által 
kontrollálva. Ez az egyik ilyen döntési irány, amelyet javasolunk, hogy az Országos Bírói 
Tanács hatásköreit növeljük.  

A másik kérdés a parlamenti ellenőrzés és általában az elszámoltathatóság kérdése 
volt. A parlamenti ellenőrzés tekintetében mi azt tartjuk racionálisnak – ezen túlmutató 
javaslatokat már nem nagyon látunk racionálisnak –, hogy félévente számoljon be az 
Országos Bírósági Hivatal elnöke az Országgyűlésnek. A fél év alatt azt kell érteni, hogy 
évente köteles beszámolni a plenáris ülésnek, és a két beszámoló közötti időszakban pedig az 
Országgyűlés igazságügyi kérdésekkel foglalkozó állandó bizottságának, azaz az alkotmány- 
és igazságügyi bizottságnak. Most hogy ez a beszámoló milyen formában történjen, szerintem 
házszabályi kérdés. Egyébként ez a beszámoló akár tartalmilag megegyezhet az Országos 
Bírói Tanács részére készített beszámolóval is, merthogy az Országos Bírósági Hivatal elnöke 
köteles félévente beszámolni az OBT előtt, és ráadásul ez a beszámoló, ha én jól tudom, 
egyébként nyilvános. Tehát ezt ugyan nem vette figyelembe a Velencei Bizottság, hogy ezt a 
nyilvános beszámolót akár mások is megismerhetik, de semmi akadálya annak szerintem, 
hogy az Országgyűlés alkotmányügyi bizottsága is ezt a jelentést vagy beszámolót 
megismerje.  
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A következő kérdés a képviselők információhoz jutása vagy felvilágosításkérése. Ezt 
nem ebben a törvényben kívánjuk rendezni, hanem az éppen az előbb tárgyalt országgyűlési 
törvény szabályozza a képviselők jogállásának kérdéseit. A képviselők jogállása között most 
is szerepel az a szabály, hogy az állami szervek kötelesek a képviselőnek a munkájával 
összefüggő tájékoztatást megadni, de ez nincs sem határidőhöz kötve, sem konkrétabban 
nincs meghatározva. Itt felmerül az a lehetőség, nemcsak az Országos Bírósági Hivatal elnöke 
tekintetében, hanem minden, az Országgyűlés előtt beszámolásra kötelezett személy esetében 
felmerülhet, hogy az ő esetükben egy határidőhöz kössük a képviselői kérdésre való választ, 
hiszen nincs határidőhöz kötve ez a válaszadás. 

A javaslat néhány ponton még módosítja a bírósági törvényeket. Ezek, ahogy 
mondtam, mind a Velencei Bizottság kritikáján alapulnak.  

Ha megengedik, ejtenék néhány szót, bár kicsit meghaladja a törvényjavaslat körét, de 
a teljes körű tájékoztatás kedvéért ejtenék néhány szót azokról a kritikákról, amelyekkel a 
kormány nem értett egyet, a Velencei Bizottság olyan kritikái, amelyeket nem tudunk 
akceptálni.  

Az egyik ilyen kritika egy 1881 óta létező jogintézményünket kritizálja, mégpedig a 
kúriai jogegységi eljárást. A Velencei Bizottság szerint chilling effectet, dermesztő hatást vált 
ki a bíróknál az a tudat (Derültség.), hogy az ő munkájuk értékelésében a jogegységi 
határozatoktól való eltérést is figyelembe veszik, tehát nemcsak a törvénysértő ítéleteket, 
hanem a jogegységi szempontoktól való eltérést is figyelembe vennék. Hát, erre angolszász 
jogászok valószínűleg csak mosolyognának, mert az angolszász precedensjog erre épül, hogy 
figyelembe kell venni a felsőbb bíróságok precedenseit; ha nem veszik figyelem, akkor 
valószínűleg az az ítélet nem maradhat jogerős. Ez tehát teljesen egy olyan iránya ennek a 
velencei bizottsági véleménynek, amelyet nem tudunk akceptálni, egyrészt mert egy régi 
jogintézményről van szó, másrészt pedig azért, mert az angolszász jogban, azt kell mondjam, 
fő szabály az, amit itt a mi esetünkben kritizálnak.  

A másik kérdés az ügyek áthelyezésének a kérdése. Az ügyek áthelyezésében a 
Velencei Bizottság véleménye az, hogy általában nem tartja elfogadhatónak az ügyek 
áthelyezését, azonban azt is megemlíti a Velencei Bizottság véleménye, hogy ha mégis ilyen 
intézményt be kell vezetni, és az ügyek ésszerű határidőn belüli elbírálása vagy bármely más 
alkotmányos érdek indokolja, hogy egy ügyet át lehessen helyezni, akkor az OBT-nek, tehát a 
testületi kontrollnak döntő szerepet kell kapnia, mégpedig olyan formában javasoljuk mi ezt 
megvalósítani, hogy az Országos Bírói Tanács fogadjon el egzakt kritériumokat tartalmazó 
ajánlást, vagy valamilyen iránymutatást fogadjon el, amelytől az Országos Bírósági Hivatal 
elnöke ha eltérne, akkor azt kockáztatná, hogy a beszámolóját nem fogadják el. Tehát 
tulajdonképpen az OBH elnökének a beszámolójában ki kell térni arra, hogy ezekben az 
ügyekben az ajánlást hogyan hajtotta végre, és így az objektív kritériumok, amelyeket 
nyilvánvalóan egy nyilvános határozatba foglal majd az OBT, ezek a nyilvánosságra hozott 
kritériumok világosakká válnak, hogy az ügyek mely esetben helyezhetők át másik bíróságra.  

A törvényjavaslatnak ezek a leglényegesebb pontjai. Apróbb módosítások szerintem a 
vita során még elképzelhetők, de a fő irányok ezek.  

Kérem, hogy a tisztelt bizottság a törvényjavaslatot általános vitára alkalmasnak ítélje 
meg és így bocsássa az Országgyűlés elé. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Megkérdezem dr. Handó Tünde elnök asszonyt, hogy most 

kíván-e egy előzetes hozzászólással élni, vagy a vita menetében; mind a kettő lehet 
természetesen. 

 
DR. HANDÓ TÜNDE, az Országos Bírósági Hivatal elnöke: Röviden én is szeretném 

köszönteni a jelenlévőket. 
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ELNÖK: Tessék parancsolni! Elnök asszonyé a szó. 

Dr. Handó Tünde észrevételei 

DR. HANDÓ TÜNDE, az Országos Bírósági Hivatal elnöke: Tisztelt Elnök Úr! 
Tisztelt Államtitkár Úr! Képviselő Urak és Hölgyek! Mindenekelőtt szeretném ennek az 
eseménynek a jelentőségét hangsúlyozni és kiemelni, mert ez az első alkalom, hogy a 
sarkalatos törvényben biztosított jogával a bírói kar élhet, amikor meghívottként részt vehet az 
alkotmányügyi bizottság ülésén. Ezt a jogot az új sarkalatos törvény adta meg, és azt 
gondolom, nem az Országos Bírósági Hivatal elnökének szól ez a gesztus a törvényhozó 
részéről, hanem a bírósági szervezetnek, a bírói karnak. 

Nos, a tervezetet, amely a parlament elé került, a bírói kar is véleményezte. Ezeknek a 
véleményeknek az összegzése folyamatban van, és hamarosan át tudjuk majd adni a 
minisztérium részére. Az észrevételek többsége támogató jellegű, egyetértését fejezi ki. Az 
észrevételek között több olyan szerepel, amely még értelmezést segítő, korrigáló javaslat volt, 
amelyekre nyilván lesz majd fogadókészség a törvényhozás részéről is. Többen olyan 
javaslatot tettek, amely az Országos Bírói Tanácsnak az operativitását segítené elő; példának 
okáért a soron kívüli ügyek intézését illetően tettek javaslatot, hogy ezt hogyan lehetne 
segíteni.  

Voltak észrevételek, amelyek aggályukat fejezték ki azzal kapcsolatban, hogy akár 
tanácskozási joggal is, a legfőbb ügyész, illetőleg az ügyvédi kamara elnöke részt vehessen az 
Országos Bírói Tanács ülésén. Azzal együtt, hogy a bírói karban általános az a vélemény, 
hogy a hivatásrendek együttműködését erősíteni kell, és maga az Országos Bírói Tanács is 
kifejezésre juttatta azt, hogy az egyes napirendi pontokhoz is kapcsolódóan igényli majd a 
különféle hivatásrendeknek a jelenlétét az ülésein, de nem egy állandó jelenlétet. Ilyen 
visszajelzések is voltak az észrevételek között.  

Aztán voltak észrevételek az ügyek áthelyezését illetően, az erre vonatkozó 
szabályokról, valamint a bíró kirendelését illetően is. Itt egy új fogalom kerülne be: a 
szolgálati érdek helyett, amit túl tágnak ítélt meg a Velencei Bizottság, egy szűkítettebb 
értelmezés. Ezzel kapcsolatban azonban aggályok fogalmazódtak meg a bírói karban, mert a 
szolgálati érdek nem csupán a munkateher arányosítása lehet, hanem egyéb más érdekek is 
felmerülnek. Akik ügyvédként praktizálnak vagy ügyészeket ismernek, azok tudják, hogy 
egy-egy kisvárosi bíróságon problémát jelenthetnek a különféle családi kapcsolatok, nem a 
bírósági szervezeten belül, hanem azon kívül, és ilyenkor egy-egy ilyen problémát nem lehet 
másképpen áthidalni, csak úgy, ha ezt is szolgálati érdeknek tekintik. Tehát itt olyan javaslat 
merült fel, hogy maradjon esetleg a szolgálati érdek, és „különösen” megfogalmazással 
kerüljenek bele pontosítások, mert több minden is szükségessé teheti ezt a kirendelést. Amit 
egyébként hangsúlyozni szeretnék, hogy minden esetben a bíró hozzájárulása kell hozzá, 
kivéve a több mint húsz éve meglévő egyéves időkorlátot, és az új sarkalatos törvény még 
ehhez kapcsol, tehát az egyéves – idézőjelben – „egyoldalú” kirendeléshez kapcsolt még 
további korlátokat. Olyanfajta munkavállalói védelem illeti meg a bírót, mint amely a 
munkajogban általános; családi kötöttségek, s a többi miatt ezt az egyoldalú intézkedést is 
visszautasíthatja. Tehát inkább erősítette a bírók jogosítványait egyébként a törvény ebben a 
körben.  

Nos, nem szeretnék ahhoz kapcsolódóan most különösebben semmit sem mondani, 
amit az államtitkár úr előadott. Felhívom azonban a tisztelt bizottság figyelmét arra, hogy az 
ügyek áthelyezését illetően körülbelül egy hónappal ezelőtt a kollégiumok véleménye és a 
szakmai vélemények alapján készült egy ajánlás, amelyben részleteztük azt, hogy mik 
lehetnek az ügyek áthelyezésének objektív szempontjai és mi lehet a mérce, hogy 
mindenképpen kiszűrje a bírói kar a szubjektív értékítéletet ebből a folyamatból.  
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Másrészt itt is szeretném felhívni a tisztelt bizottság figyelmét arra, hogy a bírósági 
szervezet önigazgatása nem csupán a központi önigazgatást jelenti, hanem a bírói karon belül 
vannak kollégiumok, bírói tanácsok az egyes bíróságokon, összbírói értekezletek. Olyan 
testületek tehát, méghozzá komoly jogosítvánnyal, amelyek más országokban egyáltalán nem 
működnek. És ezt sajnálatos módon a Velencei Bizottság nem igazán jelenítette meg. Tehát a 
bírósági rendszerben sem a múltban, sem a jövőben nem csak egyetlen szerv létezik, 
amelyben a bírók az érdekeiket, véleményüket kifejezésre juttatják. 

Köszönöm szépen.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Megnyitom a vitát. Elsőként Bárándy Gergely 

jelentkezett hozzászólásra. 

Hozzászólások 

DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Tisztelt 
Bizottság! Tisztelt Államtitkár Úr! Tisztelt Elnök Asszony! Államtitkár úr azzal kezdte a 
bevezetőjében, hogy részben a Velencei Bizottság, részben meg más okok miatt módosították 
a jogszabályt. Én azt tudom mondani, államtitkár úr, hogy legyenek egy kicsit 
egyértelműbbek, és lássák be, hogy semmi másért nem módosítják most ezt a jogszabályt, 
mint azért, mert egy hatalmas sallert kaptak a Velencei Bizottságtól.  

A Velencei Bizottság összefoglalóan azt mondta ki, hogy a reform összességében 
veszélyezteti az igazságszolgáltatás függetlenségét. Ez nem az én mondatom, ez a Velencei 
Bizottságnak a mondata. Én azt kérem, ne próbálja elkenni, államtitkár úr, hogy itt mindenféle 
más szempontok is domináltak, amikor ezt a javaslatot beterjesztették. Kérjenek elnézést 
azért, hogy ezt tették velünk, ezt tették az országgal és az ország igazságszolgáltatási 
rendszerével! Lássák be a hibát, és ilyen felvezetés után tárgyaljunk erről a javaslatról, ne 
pedig olyan bevezető után, amit ön itt most a bizottságnak elmondott! 

Már csak azért sem stimmel egyébként tényszerűen, államtitkár úr, mert azt a kritikát, 
amely az elnök asszony kinevezési jogával kapcsolatos, nevezetesen, hogy annak nincs 
kontrollja, nincs valódi kontrollja, azt kell hogy mondjam őszinte és legnagyobb sajnálatomra, 
hogy a szinte házi tanácsadó testületükké vált egyesület nem most jelezte először, hanem már 
a reform beterjesztését megelőzően jelezte. Tehát, államtitkár úr, ön is tudja, hogy a Magyar 
Bírói Egyesület ezzel a megoldással így nem értett egyet, és ez felmerült egyébként a 
parlamenti vitában, ahol szintén a tárgyalásnak a része volt az, hogy e tekintetben az egyesület 
nem értett ezzel egyet, és úgy emlékszem, hogy Makai elnök úr szintén így nyilatkozott, hogy 
nem ért egyet ezzel a megoldással, ezt kritizálta. Tehát azt ne mondja most nekünk, 
államtitkár úr, legyen szíves, hogy azért terjesztik be ezt a változtatást, merthogy a Bírói 
Egyesület véleményét figyelembe veszik! Ha figyelembe vették volna, akkor beterjesztették 
volna. Ezt a változtatást egyetlen okból terjesztették most be: mert a Velencei Bizottság a 
jelentésében azt mondta, hogy így igazságszolgáltatási rendszer Európában nem működhet, és 
nyilvánvalóvá tette az Európai Bizottság is, hogy a Velencei Bizottság álláspontját 
irányadóként fogja tekinteni, azaz mindazon eljárásokban és tárgyalások során, amelyek most 
folyamatban vannak – gondolok itt a kötelezettségszegési eljárásokra, és mondjuk, az IMF-es 
tárgyalásokra –, óriási jelentőséggel bíró véleményként kezeli a Velencei Bizottságnak az 
álláspontját. Ez az oka ennek a javaslatnak.  

Őszintén szólva, a magam részéről örülök annak, hogy ezt beterjesztették, mert 
valamivel jobb lesz és valamivel jogállamibb lesz a magyar bírósági rendszer, mint ahogy az 
önök előterjesztése alapján volt. Ilyen lesújtó véleményt még sosem fogalmazott meg uniós 
ország igazságszolgáltatási rendszerével kapcsolatban a Velencei Bizottság.  

Annak pedig nagyon örülök, államtitkár úr, hogy ön a Fidesz frakcióvezetőjének a 
véleményét nem képviseli itt most, aki azt mondta, hogy ezek apróbb módosítások, amelyek 
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az igazságszolgáltatás rendszerét nem érintik. Én azt gondolom, a parlamenti vitában és annak 
ebben a szakaszában is nyilvánvalóvá kell tenni, hogy ez nem más, mint hazugság. A 
Velencei Bizottság álláspontja gyakorlatilag minden főbb tartalmi elemét érinti az önök 
igazságszolgáltatási reformjának. Pont fordítva igaz az, amit Lázár frakcióvezető úr mondott: 
nem nagyon tudok olyan elemet mutatni, amit ne kritizált volna a Velencei Bizottság, amire 
ne mondta volna azt, hogy ez így nem jó. (Dr. Papcsák Ferenc: Rendelésre! Nem?) 
Képviselőtársaim, hallom én a Papcsák képviselő úrnak a bekiabálását, hogy „rendelésre”. 
Igaza van, képviselő úr, rendelésre hozták: a kormány megrendelésére, szeretném hozzátenni. 
Azért, mert a kormány kérte fel a Velencei Bizottságot arra, hogy véleményezze az 
igazságügyi reformot, ezt szeretném kiemelni. (Dr. Papcsák Ferenc: Akkor miért adtad oda a 
szocialista párti…?)  

 
ELNÖK: Képviselő úr, mindenki szót kap! Bárándy képviselő úré a szó. 
 
DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP): Azt, amit az MSZP véleményeként átadtunk az 

igazságszolgáltatási reformmal kapcsolatban – merthogy a bekiabálás erre irányult Papcsák 
képviselő úrtól – a látogatásukkor, arról két dolgot szeretnék mondani, ha már így szóba hozta 
képviselő úr, és örülök, hogy a bizottsági jegyzőkönyvbe tudjuk mondani, mert ön ezt az 
álláspontját a sajtóban is képviselte. Ha elkerülte volna a figyelmét, akkor fölhívom arra az ön 
figyelmét, hogy egyidejűleg, amikor átadtuk a Velencei Bizottságnak ezt az iratot, akkor 
ugyanazt átadtuk a bizottság elnökének; tehát tudják és ismerik önök. Azt is mondom, 
képviselő úr, azt is mondom, hogy ez nem más, mint egy általam írt tanulmány, amely 
nyilvánosságra került, és bármikor elolvashatja. De nagyon szívesen megküldöm önnek is ezt 
a tanulmányt. Ez tényadatokat tartalmaz a parlamenti vitáról, azt elemzi. Azt elemzi, 
képviselő úr! Én nagyon szívesen veszem, ha az újságok hasábjain megcáfol engem a 
megállapításaimat illetően, erre önnek lehetősége van. Egyébként elnök úrnak nem akkor 
adtuk át először ezt a dokumentumot, hanem elnök úrnak én személyesen, amikor a cikk 
megjelent, elküldtem. Tehát nem igaz az az állítás, amit ön mondott, hogy erről önök nem 
tudtak. Tudtak, képviselő úr! Az, hogy ön elolvas szakirodalmat, hát, az az ön dolga! 

A másik, amit… 
 
ELNÖK: Képviselő úr, bocsánat! Ülésvezetési pozíciómban, feladatomban felhívom, 

hogy szorítkozzunk a törvényjavaslat megvitatására.  
Egyébként köszönettel vettem, valóban, ön megküldte nekem a tanulmányát, a 

Velencei Bizottság találkozóját követő héten meg is kaptam. (Derültség.)  
 
DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP): Elnök úr, ott adtam át, egyidejűleg! 
 
ELNÖK: A tanulmányát külön megküldte, amit én meg is köszöntem, egy folyóirat 

mellékleteként. (Dr. Bárándy Gergely: Így van.) Ezt kaptam meg egy hét múlva a Velencei 
Bizottság ülése után. De egyébként ezt az iratot, amiről ön beszél, ezt ön a Velencei 
Bizottsággal való találkozás alkalmával juttatta el egy példányban az én részemre, és adta át a 
Bizottság valamennyi tagjának külön-külön.  

De azt gondolom, ez ennek a törvényjavaslatnak a tárgyalásán kívül esik. Tehát azt 
kérem, hogy szorítkozzunk a tárgyra. 

 
DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP): Köszönöm, elnök úr, a figyelmeztetést; ezt 

fogom tenni. Mindössze azt gondolom, hogy ha képviselőtársam bekiabál és ezt számon kéri, 
akkor úgy illik, hogy választ adok erre. A posta útja meg sajnos nem az én felelősségem, 
mármint hogy az meddig tart. 
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Visszatérve tehát a témára és rátérve az érdemi megállapításokra, nézzük akkor, hogy 
mi az, amit a Velencei Bizottság kritizált és ebben benne van, és mi az, ami nincs benne. 

Önök a reform legfontosabb elemeként tartják számon, Papcsák képviselő úr 
kifejezetten – ha már erre a találkozóra utalt, én is megteszem – azt mondta, hogy hisznek az 
egyszemélyi vezetésben (Dr. Papcsák Ferenc: Így van.), és ezért az OBH elnökének a 
hatáskörébe adják ezeket a jogköröket. Nos, akkor én úgy értelmezem, hogy ez az önök 
számára egy lényegi pont a bírósági reform kapcsán. A Velencei Bizottság pedig hosszan és 
részletesen elemzi, hogy miért elfogadhatatlan ez a modell, s végül megjegyzi azt is, hogy a 
fékek és ellensúlyok hiánya miatt veszélyezteti a törvény az állampolgároknak a tisztességes 
bíráskodáshoz való jogát. Sajnálatukat fejezték ki, hogy… Képviselő úr, én meghallgatom 
önt… (Dr. Papcsák Ferenc: Nem mondtam semmit!) Csóválja a fejét… Olvasta ön ezt a 
jelentést? Mert abból idézek, az van itt előttem… 

 
ELNÖK: Képviselő úr, az csóválja a fejét, aki akarja! (Derültség.)  
 
DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP): Én meg arra reagálok, elnök úr, amire 

szeretnék! 
 
ELNÖK: Ez nem olyan megnyilatkozás, amit önnek kommentálni kell, ne haragudjon. 

A rendfenntartás… 
 
DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP): Elnök úr, elnézést, engedje meg nekem, hogy 

azt kommentáljam, amit szeretnék! 
 
ELNÖK: Képviselő úr, ne vágjon a szavamba! A rendfenntartás az én feladatom. 
Tessék folytatni! 
 
DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP): Köszönöm, elnök úr, és azt is, hogy talán a 

mondandóm tartalmát nem kívánja előírni és meghatározni. 
Az OBH elnökének azt a jogát, ami a kijelölésre vonatkozik, nevezetesen hogy az 

eljáró bírósághoz képest más bíróságot jelölhet ki az ügyek gyorsítása érdekében – mert önök 
leegyszerűsítve így fogalmazták, hogy ez ezért nagyon jó, és az arányos ügyteherelosztás 
miatt –, ezt egyszer a legfőbb ügyész vonatkozásában az Alkotmánybíróság megsemmisítette, 
és az Alkotmánybíróság nem csak azt állapította meg, hogy ez alkotmányellenes, alaptörvény-
ellenes, hanem azt is, hogy a nemzetközi jogi normákba ütközik. Emlékezzenek rá, 
képviselőtársaim, hogy ez így volt. Nincs ez másként az OBH-elnök vonatkozásában sem, e 
tekintetben egyenlőségjelet lehet tenni a kettő között. Önök az alaptörvény módosításával azt 
kilőtték, hogy ez alkotmányellenes legyen, de a nemzetközijog-ellenességet nem sikerült 
megszüntetniük.  Erre hívta fel egyébként a figyelmet a Velencei Bizottság is, amikor azt 
mondta, hogy a rendelkezés sérti a tisztességes eljáráshoz való jogot.  

És még ami nagyon érdekes, képviselőtársaim, hogy a Velencei Bizottság 
álláspontjában, véleményében az is megtalálható, hogy mindez felveti annak a lehetőségét is, 
hogy a cél valójában az, hogy a megfelelő bíró kezébe adják a hatalom számára fontos 
ügyeket. Megállapításaik szerint ugyanis eddig nem a legkevésbé terhelt bíróságokra 
helyezték át az ügyeket. És ezt én is így gondolom. Képviselőtársaim, ezt a lehetőséget 
kritizáltuk a parlamenti vitában is. Azt mondtuk, hogy függetlenül attól, hogy elfogult vagy 
nem elfogult – vagy lesz majd, mert akkor még megválasztásra természetesen nem került – az 
OBH elnöke, a rendszer magában rejti azt a problémát, hogy az önkényességre alapot adhat 
vagy lehetőséget adhat. Ezt mondja a Velencei Bizottság is, azzal megfejelve még, hogy az ő 
megállapításaik szerint úgy tűnik, hogy ez meg is történt. Úgy tűnik.  
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Fontos elemnek tartották önök azt, hogy a Bírói Tanácsnak a tagja csak bíró lehessen. 
Akkor is mondtuk a parlamenti vitában, most a Velencei Bizottság is ezt mondja, hogy nem 
lesz jó hatással a jogászi szakmák átjárhatóságára az, ha csak bíró tagja az OBT-nek. Éppen 
ezért helyt kell kapnia a korábbi OIT-hoz megfelelően abban, ha politikus tagnak nem is, de 
az ügyvédi kamara elnökének, a legfőbb ügyésznek, tehát a jogászi szakmák képviselőinek 
feltétlenül. Ez egyébként még lehet a közjegyzői kamara elnöke is, mert régóta apellál arra, 
hogy az OIT-nak, most gondolom, az OBT-nek, tagjává válhasson. 

Fontos elemnek tartottak a bírák kényszernyugdíjazását is, annyira, hogy a 
miniszterelnök és az igazságügyért felelős miniszter azt mondta, hogy ebből nem engednek. A 
Velencei Bizottság erről azt mondja, hogy indokolatlannak tartja, és alkalmasnak arra, hogy 
zavart okozzon a bírósági működésben. 

Lehetne még egyébként sorolni számtalan rendelkezést és intézkedést. A kijelölés 
körében, engedjék meg, hogy egy mondattal vagy javaslattal éljek. Az, amit elnök asszony, 
abszolút reális és igaz. Eddig is volt, igaz, nem az OBT igazgatási jogkörében, hanem eddig a 
Legfelsőbb Bíróságnak, de felőlem átcsoportosítható, engem ez túlzottan nem zavar, az OBH 
hatáskörébe, az OBH elnökének a hatáskörébe, hogy mondjuk, elfogultság vagy 
összeférhetetlenség miatt áttegyen ügyet. De azt gondolom, hogy ha kijelölési jogról 
beszélünk, kijelölési lehetőségről, hadd fogalmazzak így, akkor sokkal inkább lenne helye 
automatizmusnak ebben a rendszerben, mint személyes döntésnek. Azaz lehet, számtalan 
módja és útja van, főleg egy kétharmados többséggel – mert egyébként eddig ez akadályozta 
meg leginkább, hogy az arányos ügyteherelosztás megvalósuljon; nem támogatták annak 
idején a kétharmados törvénymódosításokat, akár az illetékességi szabályokra vonatkozóan, 
akár a hatásköri szabályokra vonatkozóan –, szóval rengeteg módja van ennek. Lehet például 
úgy az ügyteherelosztást arányosabbá tenni, hogy a rendszerben bizonyos automatizmusok 
érvényesülnek. A Velencei Bizottság is erről beszél. Nem arról, hogy más kezébe adják a 
döntést, egy szubjektív döntést e vonatkozásban, mert a törvényes bíróhoz való jog nem 
elvonható, még az önök törvénye szerint sem. Hanem azt mondja, hogy automatizmusok útján 
ezt a kérdést lehet kezelni. Én ugyanerre tennék most javaslatot, államtitkár úr, hogy ha önök 
ezt fontosnak tartják, akkor kezeljék így a problémát. 

Az a javaslat, amit önök ide beterjesztettek, határozottan jobbá teszi ezt a rendszert. 
Örülök, hogy elfogadták a Velencei Bizottság véleményét, ha már egyébként pontosan 
tartalmilag ugyanezeket az álláspontokat az ellenzéki pártoktól nem fogadták el annak idején 
a törvényjavaslat vitájában.  

Azonban attól nem lesz egy rendszer jogállami, hogy egy kicsit jogállamibbá teszik. 
Azaz ha nem fogadják meg az egyéb javaslatokat, akár a nyugdíjazás vonatkozásában, akár a 
kijelölés vonatkozásában, akkor ez a rendszer továbbra sem lesz jogállami, csak egy kicsit 
jobb annál, mint ami eddig volt, államtitkár úr. 

Mi terjesztettünk be módosító javaslatokat is. De szeretnénk hangsúlyozni, hogy 
egyetértünk a Velencei Bizottsággal a vonatkozásban is, és előbb tettük meg ezt az 
előterjesztést, mint hogy a Bizottság véleménye kijött volna, hogy alkotmánymódosítás nélkül 
vagy most már alaptörvény-módosítás nélkül nem lehet ezt a rendszert jogállami 
igazságszolgáltatási rendszerré alakítani. Éppen ezért én arra kérem államtitkár urat, hogy 
fontolja meg azt, hogy akár a mi javaslatunkat, akár, ha ez derogál önöknek, hasonló 
tartalommal terjesszenek elő önök egy javaslatot az alaptörvény módosítására. Emeljék be a 
Velencei Bizottság által kifogásolt problémákból azokat, amelyek feltétlenül szükségesek, 
ebbe a javaslatba. Illetve ne szemezgessenek a Bizottság véleményében, hogy mi az, ami 
tetszik önöknek, meg mi az, ami nem, hanem fogadják el azt a kritikát, ami koherens és egész 
úgy, ahogy ők azt megfogalmazták.  

És hogy ne csak a külföldi példákat és az ellenzék véleményét mondjam: pénteken 
kaptuk meg a Transparency Internationalnek az álláspontját, amely nagyjából hasonló 
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véleményt tükröz, mint amit én most elmondtam. Nevezetesen azt, hogy jó ez a javaslat, 
előbbre viszi az ügyet, de messze nem elégséges ahhoz, hogy rendben legyen akár a bíróságok 
átláthatósága, akár a fékek és ellensúlyok rendszere helyreálljon megfelelő módon a bírósági 
igazgatásban. 

Végezetül elnök asszonynak is kicsit címezve, de a javaslathoz kapcsolódva: én örülök 
annak, hogy nőttek az OBH-elnök ellenőrzési jogkörei, mármint ami a parlamentet illeti, tehát 
beszámolási kötelezettsége van itt a bizottság előtt és a plenáris ülésen, és valóban, a 
képviselőknek joga van elmondani azt, amit most én strukturális szempontból teszek meg, de 
nyilván az adott működés tekintetében majd egy fél év, év múlva már érdemes lesz áttekinteni 
a bíróságok javaslatát. Tehát én ezt kifejezetten és nagyon határozottan pártolom. És bár érsek 
úr arra a nyílt levélre, amit én megfogalmaztam, válaszolt, a bírósági vezetők közül senki nem 
tette ezt meg, szeretném kérdezni elnök asszonyt majd arról – és itt nagyon picit talán elnök úr 
engedelmével egy mondat erejéig túlterjeszkedve a javaslaton –, hogy ha ezt nem nyílt levél 
formájában fogalmazza meg egy képviselő, hanem normál levél formájában, akkor elnök 
asszony hajlandó-e ezekre a kérdésekre válaszolni. 

Köszönöm a figyelmet. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Gaudi-Nagy Tamás képviselő úr következik. 
 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon érdekes 

volt így hallgatni Bárándy Gergely képviselőtársam szavait, akinek igazságügyi területen való 
felkészültségét tényleg semmi okunk nincs vitatni. Viszont arra a speciális képességre is szert 
tett, hogy olyan érzetet támaszthatott vagy kelthetett egy hallgatóban vagy nézőben, aki 
mondjuk, nem élt itt 2002 és 2010 között, mintha itt gyakorlatilag a mennyországból most a 
pokolba kerültünk volna egy rövid váltással (Derültség.), és Magyarországon megszűnt volna 
a független igazságszolgáltatás. És most, miután a Velencei Bizottság lerántotta a leplet erről 
a szörnyű összeesküvésről, eljött az idő, hogy végre mi helyreállítsuk a magyar 
igazságszolgáltatás függetlenségét. Tehát meg kell mondanom, gratulálok ehhez a kiváló 
teljesítményhez Bárándy Gergelynek, hogy képes volt egy ilyen látszatot kelteni. (Derültség.) 
Csak egyetlenegy probléma van vele: hogy nem igaz. Egyébként nagyon látványos és 
kellemes, de több szempontból sem igaz. 

Én nagyon sokszor hangot adtam már itt annak, hogy mi folyt 2002 és 2010 között 
Magyarországon szabadságjogok, és elsősorban, ha most ennek a bírósági szegmensét 
vizsgáljuk, ítélkezési gyakorlat területén. És ennek elég sok manifesztálódott formáját már az 
Országgyűlés és sok más jelentés is tartalmazza. Én egyre utalnék csak igazából 
hangsúlyosan, arra a bizonyos országgyűlési részjelentésre, amely 2010. december 8-án került 
elfogadásra, amely címében a 2002 és 2010 közötti alapvető szabadságjog-sértésekkel 
kapcsolatos állami felelősséget vizsgálta, ezt jómagam készítettem elő, közel húsz kirívó 
esetet tartalmaz, illetve tendenciákat tartalmaz, és azt állapítja meg összegzésül, hogy a 
Gyurcsány-, Bajnai- és a Medgyessy-időszak államvezetése mind a rendőrséget, illetve nem 
egy esetben a bíróságot és ügyészségeket a hatalom megtartása érdekében alkalmazta, 
instruálta, irányította. Most tehát fel kell tennünk a kérdést, hogy kinek van igaza: a Velencei 
Bizottságnak, amely ezt a fajta, tulajdonképpen leegyszerűsített álláspontot így megjeleníti 
kicsit ilyen szakmai, nemzetközi jogi köntösben, vagy ennek a bizonyos részjelentésnek? Én 
némi elfogultságról tanúbizonyságot téve a második mellett volnék. És azt mondom, hogy 
természetesen ennek az egész kérdéskörnek a vizsgálata, ami most a magyar, jelenleg a 
bírósági szervezeti-igazgatási törvény vitáját jelenti, az általános vitára való alkalmasságát, 
ebben azért nagyon világosan látni kell, hogy nekünk vannak és voltak kritikai véleményeink. 
Tehát szó nincs arról, hogy mi azt mondanánk, hogy itt most minden rózsaszín, minden 
csodálatos, helyreálltak, vagy ismét sikerült a jogállamiság intézményét működésbe hozni a 
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nyolcévnyi Csipkerózsika-álom után – ez nem történt meg, ez a legnagyobb probléma! De 
nem azért nem történt meg, amit Bárándy Gergely mond, hogy itt volt egy paradicsomi 
állapot, ami most átment a pokolba, és jöjjünk ki most onnét gyorsan, jussunk vissza az elmúlt 
nyolc év csodálatos időszakába, hanem alapvetően azok a reformok nem történtek meg még 
teljes mélységgel, amelyek ahhoz kellenek, hogy valóban elmondhassuk, hogy egy 
tisztességes, korrekt és független igazságszolgáltatás működik Magyarországon. 

Néhány elemet hadd villantsak föl általános jelleggel, és utána majd a javaslat egyes 
elemeit is szeretném górcső alá vonni. Például itt van csak a kirendelés. A kirendeléssel 
kapcsolatos intézményt is kritika érte a Velencei Bizottság részéről, a kirendelés 
feltételrendszere, ki rendelhet ki bírót milyen feltételekkel, s a többi. Én csak hadd villantsak 
fel egy nagyon érdekes gyakorlatot, ami például megint csak az elmúlt nyolc évet jellemezte. 
Nagyon kemény, nagyon sok ügyünk volt szabadságjogi jogsértéssel kapcsolatban, olyan 
meghurcolt tüntetők esetében, például egy konkrét esetet mondok: egy bizonyos erdélyi 
személyiség tüntetett az RMDSZ ellen a Duna TV székháza előtt, egyedül. Ez egy 
egyszemélyes tüntetés volt – sikerült a rendőrségnek mégis gyülekezési joggal való visszaélés 
szabálysértése miatt előállítani; ő magával gyülekezett. Utána többórás őrizet történt, majd mi 
kártérítési pert kezdeményeztünk. Ennek az ügynek a tárgyalásában a Fővárosi Bíróságnak 
nem az ügyben eljáró, rutinos, felkészült bírói jártak el – hangsúlyozom, ha jól emlékszem, ez 
2007-2008-ban volt, tehát a Gyurcsány-időszak csúcskorszakában –, hanem az újpesti bíróság 
családjogi ügyekkel foglalkozó bírónője kapta meg ezt az ügyet tárgyalásra, mint a Fővárosi 
Bíróság erre az ügyre kirendelt bírója, akit erre most így kirendeltek, berendeltek a Fővárosi 
Bíróság állományába. És ott elképesztő ámokfutás zajlott. Éljék át azt a pillanatot, amit én is 
átéltem, illetve nem is pillanatokat, élményeket, hogy odamegyek, minden tárgyalásnál látom: 
tíz bontóper között én vagyok a tizenegyedik. Ez egy nagyon összetett személyiségi per, 
rendőrségi szervek által okozott kártérítés, nagyon pontos jogalap-megállapítás, teljes 
nemzetközi jogi, alkotmányos joggyakorlat ismeretét feltételezi. Hát, szegény bírónőnek 
egyszerűen fogalma nem volt az egész ügyről. Gyakorlatilag már ott előre jeleztem, hogy ez 
egy hatályon kívül helyezéses döntés lesz. Nem érdekelte; végül is meghozott egy irgalmatlan 
rossz döntést. Természetesen hatályon kívül helyezés lett. Utána visszakerült szerencsére az 
ügy három év után a Fővárosi Bíróság rendes, normális bírájához, aki végül is elbírálta, majd 
jogerősen egy elég magas kártérítési összeggel végül is nyertünk. Csak nem tudom, miért 
kellett ilyennek történnie. Tehát ilyen és ehhez hasonló gyakorlat jellemezte az elmúlt nyolc 
évet.  

Én nagyon remélem, hogy a kirendelésben azért ezek a gyakorlatok meg fognak 
változni, és ehhez intézményrendszeri háttér is kell. Normaszinten, mondjuk, akkor sem volt 
feltétlenül sok gond, tehát voltak gondok, de mindig a végrehajtáson múlik a dolog. 

Magyarul tehát ezzel csak azt akartam érzékeltetni, hogy azért nagyon durva dolgok 
történtek. És mennyire hiteles, most megint csak azt kell mondanom – tényleg nem akarom 
Bárándy Gergelyt személyében, nem is akarom, nem is tudom támadni –, de egyszerűen 
hogyan lehet hiteles egy olyan párt képviselőjének az álláspontja, mondjuk, a magyar 
igazságszolgáltatási rendszer jelenlegi állítólagos drámájával kapcsolatban, amikor tényleg azt 
kellett átélnünk akár jogvédőként, jogvédő ügyvédként, hogy én összesen körülbelül 
egymillió forint rendbírságot szedtem össze, politikailag súlyos, kiemelt ügyekben. Jó, 
feltehetően akkor sem voltam nagyon nyugodt ember, most is lehet, hogy néha még elnök 
úrnál is kicsapom picit a biztosítékot, de nem olyan szinten talán, hogy engem rendszeresen 
kellene súlyos rendbírságokkal sújtani. De tényleg olyan nevetséges indokokkal, hogy 
mondom a kizárási indítványomat a bíró ellen, mondjuk, Szima Judit elleni koncepciós 
eljárásban, és akkor azt mondja a bíró, hogy „ne mondja ezeket az indokokat, mert ez nem 
igaz, a bíróság nem elfogult”, mondom, hogy szerintem elfogult, mert ilyen és ilyen 
okokból…, „jó, akkor figyelmeztetem, rendbírsággal sújtom” – puff, jó, százezer. 
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Továbbfolytatom, még egyszer százezer forint… Ilyenek zajlottak napi gyakorlatban! És 
jegyzőkönyveket hamisított meg Máziné bírónő Budaházy György állam elleni ügyében, 
amikor azt mondta, hogy kimentem a tárgyalóteremből engedély nélkül, közben nem mentem 
ki a tárgyalóteremből; ott van a felvétel, hogy nem mentem ki. Tehát ilyen és ehhez hasonló 
gyakorlatok határozták meg a bíróságokat politikailag kényes ügyekben. (Dr. Lamperth 
Mónika: Mennyiben tartozik ez a napirendhez?) A napirendhez annyiban tartozik, hogy 
általános vitára való alkalmasságról beszélünk a T/6393-as javaslat kapcsán. És amikor egy 
olyan felvezetést hallunk a Szocialista Párttól, hogy itt bekövetkezett a vég, és tulajdonképpen 
most már egyedül csak a Velencei Bizottság minden szavának a betartásával lehet 
megmenekülni, mondjuk, Bárándy Gergely tanulmányának maradéktalan végrehajtásával 
együtt, akkor én ez ellen felemelem a szavam, felháborítónak tartom és visszautasítom. És 
próbáljuk meg tárgyszerű keretek között, ne a politikai hovatartozás mentén elbírálni ezt az 
ügyet, hanem tényleg keresni azt, hogy hogyan lehetne ezt a nagyon sokat rongyolódott, 
nagyon sokat szenvedett, jobb sorsra érdemes bírói rendszert Magyarországon 
működőképessé tenni, mind pénzügyileg, mert sokszor már olyan szinten állnak, hogy 
szétesőfélben vannak az épületek; lásd volt Pest Megyei Bíróság, Budapest Környéki 
Törvényszék épülete. 

No, de akkor nézzük meg közelebbről a helyzetet! (Derültség.) Elmondta Handó 
Tünde bírósági hivatalvezető asszony a mondandóját, amit én nagyon komolynak tartok. És 
azt is meg kell mondanom, hogy már eleve egészen méltatlannak és felháborítónak tartom, 
hogy az az Európai Parlament, amely magát most jelenleg Magyarország főbírájává tette, 
mintegy vérbírájává, olyan szinten primitivizálódott el, hogy eljutottak oda, hogy az volt a 
legkomolyabb érvük az Országos Bírósági Hivatal új elnökének kinevezésével kapcsolatban, 
hogy Szájer József kinti frakcióvezető úr feleségéről van szó, és ez szörnyű, hogy itt milyen 
befolyás alá került ezáltal a rendszer. Egyrészt ennek sem akkor, sem most nem tudták 
semmilyen objektív jelét adni, tehát hogy miben nyilvánulna ez meg. Másrészt pedig női 
mivoltában támadták Handó Tündét ezáltal, hiszen egy férfi esetében soha nem kerül elő, még 
soha nem került elő, hogy hogyan lehet az, hogy mondjuk, X.Y. valakinek a férjeként betölt 
bizonyos tisztséget, és ez milyen szörnyű dolog. Én tehát azt gondolom, hogy ez teljesen 
nevetséges; itt mutatkozik meg, hogy az Európai Unió valójában szemforgató, hamis papok 
gyülekezete, amely gyakorlatilag úgy tesz, mint ha védene bizonyos alapvető jogokat, úgy 
tesz, mint ha fellépne a diszkrimináció bizonyos formái ellen, de valójában a cél: leszámolni 
Magyarországgal, leszámolni ezzel a renitens országgal, amely veszélyesen fellobbanthatja az 
önállóság lángját, az öntudat lángját, és ezért kell megregulázni.  

Én tehát nagy figyelemmel hallgattam Handó Tünde szavait. És ami a legfontosabb 
most számomra belőle, talán az, hogy ő azt mondja, hogy a bírói kar véleményezése elé 
bocsátotta ezt a javaslatot, és ha jól értettem, ezek a vélemények még nem kerültek elő, tehát 
nincsenek meg. Nekem az volna a tiszteletteljes kérésem a kormány képviselőihez, hogy azért 
a vitát érdemben akkor tudnánk megkezdeni, tehát gondoskodjon róla, hogy ezek a 
vélemények hozzánk minél hamarabb eljuthassanak. Holnap kezdődik ennek a javaslatnak az 
általános vitája – hogyan tudunk mi igazából felelősen ebben a javaslatban általános vitát 
folytatni, ha nincs előttünk a bírói karnak a komplex álláspontja? Ami nyilván nagyon is 
fontos, hiszen nagyon komoly igazgatási, szervezési részkérdésekről van szó, amelyeket 
igenis a bírói kar láthat szükségképpen a legjobban. Sőt, akár ügyrendi javaslatom is lehet ez 
igazából, ha ezt így lehet föltenni, hogy addig, amíg ezek a bírói karban kialakított 
vélemények nem érkeznek meg, én addig nem javaslom, hogy kezdjük meg a törvényjavaslat 
érdemi tárgyalását. Mert igazából ezzel pont azt az álláspontot erősítjük, amit a Velencei 
Bizottság próbál kifejteni. Csak hozzáteszem: a Velencei Bizottság felkészültségével 
kapcsolatban nekem azért vannak komoly elvi aggályaim meg gyakorlati tapasztalataim; ezt 
szeretném megosztani önökkel. A múlt hétfőn Párizsban az Európa Tanács jogi bizottságának 
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ülésén vendég volt Buquicchio úr, a Velencei Bizottság elnöke, és téma volt több tekintetben 
Magyarország is, az egyházügyi törvényről is véleményt mondott, és kijelentette, hogy 
szörnyű dolog, hogy a kormány kezébe került az egyházak státusának elbírálása. Én 
mondtam, hogy Buquicchio úr, ön itt egy picikét, úgy érzem, tévedésben van, mert a kormány 
és az Országgyűlés egy picit különböző intézmény. (Dr. Lamperth Mónika: Bár nem nagyon! 
– Derültség.) Igen, igen, hát, nem nagyon, igen… 

 
ELNÖK: Képviselő úr, átkalandoztunk egy picikét más területekre, azért kérem, hogy 

maradjunk itt. 
 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Átkalandoztam, csak azért, bocsánat, ezt el 

szeretném mondani; és Buquicchio úr némi zavarba jövetel után sem korrigálta álláspontját. 
Tehát bocsánat, azért nem a Szentírást olvassuk, amikor a Velencei Bizottság álláspontját 
olvassuk! Hanem egyébként az Európa Tanács mellett működő szakértő testület véleményét, 
amelyet több oldalról befolyásoltak. De nagyon úgy tűnik, hogy ez a befolyásoltság nagyon 
egyirányú. Nagyon egyirányú volt, és minthogyha csak egy csatornát engedtek volna be, 
mondjuk, az MSZP véleményét maguk felé. De például akár a Jobbik véleményét már közel 
sem vizsgálták meg annyira, hiszen mi is elmondtunk nagyon sok kritikát a törvényjavaslat 
akkori tárgyalása során. És most is azt mondom, a fő üzenetünk az, nekünk az a kritikánk a 
kormányoldal felé, hogy miért nem a valódi együttműködés valódi értelmezése keretében 
történt meg a szempontoknak, például a kinevezési szempontok, egyes hatáskörök 
átcsoportosítása, a túlzott koncentrációnak a decentralizáció irányába vitele, miért nem a mi 
érveink hatására elindult párbeszéd útján történik; miért ilyen megalázó helyzet áll elő, hogy 
megint egy újabb EU-diktátum formájában kell vagy tulajdonképpen kénytelen, vagy úgy érzi 
a kormány, hogy itt most rohanni kell az események után, és korrigálni kell dolgokat.  

Én egyébként bevallom őszintén, hogy például a jogegységi eljárás indítványozása 
jogának az elvételével nem is értek egyet az OBH elnöke részéről (Dr. Gyüre Csaba: Én sem. 
Így van.), mert bocsánat, ki más az, aki a Kúria elnöke mellett még a legjobban rálát a magyar 
bírósági rendszer működésére, a legjobban képes, kell hogy hivatalból észlelje azokat a 
szakmai anomáliákat, kiugró eseteket, ahol kell egy jogegységi döntés? Elmondok egyetlen 
konkrét példát, hogy ez mennyire égető tud lenni. Például megint csak a szabadságjogok 
gyakorlásával kapcsolatos kártérítési gyakorlatban sikerült a Nemzeti Jogvédő 
Szolgálatunknak egy olyan gyakorlatot elérni a bíróságon, hogy ha valakit szabálysértés 
gyanújával őrizetbe vesznek, de utóbb kiderül, hogy nem követett el semmit, akkor ő az 
emberi méltóság megsértése, személyes szabadság megsértése miatt egy tisztes kártérítést 
kaphat. Ez változó személyenként, ügyenként, de egynéhány százezer forint akár naponta. 
Most ezt a gyakorlatot egy-két évvel ezelőtt egy bizonyos Mészáros Mátyás nevezetű, most 
már Kúria-tanácselnök gyökeresen visszafordította, tehát mintha nem történt volna semmi 
ilyen iránymutató legfelsőbb bírósági döntés, legalább öt vagy tíz nem született volna meg, ő 
sorozatosan utasítja el most már a Kúria előtti eljárásban ezeket az igényeket. Itt is például 
tipikusan kellene jogegységi eljárás. Nyilván az ember reménykedik abban, hogy Darák Péter 
Kúria-elnök úr majd fellép egy ilyen ügyben, de mondjuk, miért csökkentjük az esélyét 
annak… Szóval, egy jogegységi eljárás indítványozásának a joga azért nem arról szól, hogy 
itt most szörnyű, megerőszakolják a bírói kart, és nem tudom, milyen sokkhatás éri – vagy 
nem tudom, mit is ír a Velencei Bizottság, hogy sokkhatás éri – a bírói kart attól, hogy 
jogegységi döntések születnek, ami ráadásul tényleg egy régi magyar intézmény, és egyébként 
nagyon hasznos intézmény, nagyon sok ügyben, akár nemrégiben a devizahitel-
szerződésekkel kapcsolatos bírói joggyakorlatnak volt egy egységesítése általános 
tisztességtelen feltételek esetében. Tehát szerintem ez egy nagyon rossz ötlet. 

Részleteiben még kollégáim fognak szólni majd a javaslat egyéb elemeiről.  
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Én mindenképpen azt mondom, hogy azért ez a bizonyos decentralizáció végül is nem 
egy rossz dolog, hiszen tényleg egy jó irányú elmozdulásnak fogható ez föl. Mi is azt 
mondtuk, hogy túlzottan nagy hatáskört azért nem szabad koncentrálni, mert függetlenül a 
hivatal vezetőjének személyétől, ő koncentrált támadást fog kiváltani. Tehát hiába lehet, hogy 
a világ legtehetségesebb embere ül ott, és meggyőződésem, hogy nagyon jól felkészült, 
tehetséges ember ül most azon a helyen, de pontosan ezért fogja támadás érni, mert olyan 
hatásköröket kapott a törvény által, amelyek tényleg egy rossz kézben rosszul is 
elsülhetnének.  Itt most nem történt ez, azonban a decentralizáció mégis egy nagyjából 
elfogadható válasz. 

Csak egy dolgot emelek még ki, ami nekem még a szimpatikus elemek közé tartozik: 
mondjuk, a bírói minősítéssel kapcsolatos ügyekben, ami nagyon kényes és nagyon fontos 
dolog, nagyon komoly átvilágítás vár még itt a bírói karra, hiszen éppen az elmúlt nyolc 
évben, de még akár a ’90 előtti önkény időszakában is nagyon sok bíró zokszó nélkül hozott 
meg politikai utasításra döntéseket, és az ő felülvizsgálatuk még hátravan. Vagy a 2006 őszén 
futószalagon előzetest hozó nyomozati bírók a mai napig vidáman ítélkeznek. Senki nem 
kérdezte meg őket, hogy miért csináltátok ezt, senki nem ültette őket szakmai vádlottpadra, 
hogy gyerekek, hát ezt nem kellett volna így, és senki nem rúgta ki őket ezért. Márpedig 
szerintem ennek azért finoman szólva helye lenne. És az, hogy most egy kicsit tágul a bírói 
minősítéssel kapcsolatosan a megnyilatkoztatandó személyek köre, és egyáltalán a 
tényállásfeltárás precízebbé, pontosabbá válik, az például kifejezetten jónak mondható.  

Tehát összességében azt tudom mondani, hogy Magyarországon azért nincs válságban 
az igazságszolgáltatás. Vannak olyan elemek, amelyekben lehet javítani ezt a rendszert; ez a 
hatalomkoncentrációból való decentralizáció irányába való elmozdítás, az OBT hatáskörének 
erősítése nem rossz. Azonban az igazi változást mi abban látnánk, hogyha a korrumpálódott 
és politikai lejáratódott része a bírói karnak végleg elmozdításra kerülne. Most olvastuk, 
halljuk a hírt, hogy április 1-jétől több mint száz új bíró pozícióba lép. Igenis történt egy 
tisztulás; a bírók nyugdíjazásának kérdésköre, azt gondolom, ilyen értelemben nem 
támadandó lépés, mert igenis lehetőséget ad a megtisztulásra. S ugyanakkor meg valóban fel 
kell lépni azzal szemben, hogy az általam elmondott anomáliák megszűnjenek. 

Utolsó gondolat: külön örülök még egyébként annak, hogy az egyes társadalmi 
szervezetek – gondolom, ez alatt jogvédő szervezeteket lehet érteni – meghívást fognak kapni 
majd az Országos Bírói Tanács üléseire. Ez is jó dolog, mert fontos, hogy a jogvédelemmel 
szervezetszerűen foglalkozó egyesületek hangja eljusson a bírókhoz. Elég nagy az űr, elég 
nagy a szakadék, ezért úgy gondolom, ezt tárgyalással vagy ilyen szakmai párbeszéddel 
pótolni kell. 

Ezért összességében a javaslat támogatásáról majd a módosító javaslatainkban a 
kollégáim hozzászólásai után alakítjuk ki az álláspontunkat. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Gruber Attila képviselő úr! 
 
DR. GRUBER ATTILA (Fidesz): Nagyon szépen köszönöm. Az előttem hozzászóló 

Gaudi-Nagy Tamás nagyon szép képével szólva, itt a pokol tornácán valóban el kell 
gondolkozni azon, hogy mi is a viszony a módosítások, az eredeti törvény, illetőleg a 
Velencei Bizottság kérdéskörében. Bárándy Gergely hozzászólásában volt egy-két olyan 
elem, ami arra késztet, hogy ezt a részét, a Velencei Bizottság szerepét, egyáltalán a Velencei 
Bizottsággal történt konzultáció és az ő döntésük ívét próbáljam egy kicsit a figyelmükbe 
ajánlani.  

Alapvetően két probléma van a Velencei Bizottság szerepének a megítélésében, és 
valóban úgy tűnt itt Bárándy úr megvilágításában, mintha, itt az imént a poklot hangoztattuk, 
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akkor itt az Úr ítélőszéke mondott volna egy megmásíthatatlan, abszolút igazságot a magyar 
törvényhozás egyik szülöttéről.  

Ezeket a megfogalmazásokat, amelyeket Bárándy úr mondott, jelesül például hogy 
„ilyen lesújtó véleményt még soha nem fogalmazott meg a Velencei Bizottság”, én azt 
hiszem, itt az a probléma, hogy magának a Velencei Bizottságnak a szerepe kapcsán van egy 
kicsit eltérő véleményünk a szocialista képviselők és közöttünk. Hiszen a Velencei Bizottság 
nem egy ilyen abszolút bíróság, egy abszolút igazságok tudója, és e tekintetben teljesen jogos 
Gaudi-Nagy képviselőtársamnak az a véleménye, hogy ez is csak egy olyan szakmai fórum, 
ahol ugyanolyan szakmai tekintélyek mondanak véleményt, és adott esetben ezek a 
vélemények nem biztos, hogy a legjobb, a legfelkészültebb, leginkább a tudás birtokában 
meghozott vélemények.  

A jogszabályalkotással kapcsolatban különben, és most ne sértődjenek meg a 
szocialista képviselőtársaim, de ha kormányzás helyett nem egyfajta nokiásdoboz-gyűjtemény 
gazdagítása, ápolása kötötte volna le a figyelmüket, hanem valóban egy folyamatos, a 
problémákkal történő szembenézés és a megoldás keresése, akkor nyilván nem torlódott 
volna… (Dr. Lamperth Mónika közbeszólására, nevetve:) Elnök úr, engem fenyeget a 
Lamperth kisasszony, hogy visszakapom én ezt még! (Derültség.) Amire, úgy tűnik, hogy 
nemcsak a Velencei Bizottságban, hanem ebben a mi bizottságunkban sem volt még eddig 
példa. (Derültség.) De visszatérve, ha nem ez kötötte volna le az MSZP–SZDSZ-kormányzás 
figyelmét, akkor minden bizonnyal lett volna a nem tegnap, nem tegnapelőtt keletkezett 
problémák, bírósági működési problémák megoldására egy viszonylag gyors ütemű válasz és 
kényszer lehetősége.  

Említés került arról is, hogy kérjenek elnézést, hogy ezt tették velünk. Én azt hiszem, 
hogy egy törvényalkotói munka során kifelé mutogatva, belső önigazolást gyártani nemcsak 
hogy nem elegáns, de ha valami, akkor ez nem szokás a Velencei Bizottság történetében.  

És Bárándy úr említést tett egy nagyszerű szakcikk bemutatásával kapcsolatban. 
Jómagam részt vettem a Velencei Bizottsággal történő több konzultációs eseményen, és ott, 
már elnézést, nem egy szakcikk, hanem, hát, hogy mondjam…,  meglehetősen érdekes 
körülmények között, kötegnyi dokumentáció átadására került sor, aminek természetesen 
jobban örültünk volna, ha ez a törvényhozás menetében, itt, a parlament épületében, a magyar 
parlamenti képviselőknek került volna átadásra, és nem egyfajta kifelé sugdosás formai 
látszatát is bemutatva. Én úgy vélem, ezek az elemek mindenképpen arra utalnak, hogy magát 
a Velencei Bizottságnak a nevét, a Velencei Bizottság tekintélyét soha egyetlenegy ország 
egyetlenegy parlamenti képviselőjének vagy frakciójának vagy pártjának nem lenne szabad 
felhasználnia. A Velencei Bizottság, én azt hiszem, sokkal komolyabb fórum annál, mintsem 
hogy egyfajta mumus szerepbe kényszerítse akár a jelenlegi Szocialista Párt. Mindenképpen 
hasznos a Velencei Bizottság munkája, nemcsak ebben az egy kérdésben, hanem valamennyi 
törvényhozással kapcsolatos kérdésben, és nemcsak Magyarországon, hanem több területen 
is. De azt azért még egyszer mondom: azt a szemünkre vetni, hogy az elmúlt nyolc évben, 
illetőleg az azt megelőző időszakban lázas semmittevésben elkövetett idők miatti gyorsabb 
törvényhozási tempóban talán nem mindig sikerült a legszerencsésebb megoldást megtalálni, 
azt hiszem, ez több mint furcsa egy olyan volt kormányzó párt részéről, akinek ez a 
felelősség, úgy látszik, kormányzásuk idején nem hatotta meg a lelküket. 

Én tehát még egyszer mondom: a Velencei Bizottság véleménye egyfajta vélemény, 
amelyet nyilván célszerű figyelembe venni, de semmiképpen nem diktátum, semmiképpen 
nem a jelenlegi kormányzatról szóló kritika, hanem egy szakmai vélemény. Én erre a szakmai 
véleményre való reagálásra hívnám fel a figyelmet, ahol valóban olyan elemekben, amikor 
egyetértünk megfogalmazásbeli finomságokkal, megfogalmazásbeli módosításokkal, akkor 
ezt partnerként a magyar kormányzat meg is teszi, javasolja, illetőleg itt a bizottságban is 
erről kellett volna folynia a vitának. És e tekintetben nagyon sajnálom, hogy az érdemi vita 
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része tulajdonképpen inkább egy-két elemre terjed ki; például a kirendelésről nem is volt, azt 
hiszem, különösebben ellentétes vélemény. E tekintetben ennek tehát örülök, hogy legalább 
ilyen szakmai szegmensekben is tudtunk vitatkozni. 

Köszönöm szépen a figyelmet, tisztelt elnök úr. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Vas Imre képviselő úr! 

Ügyrendi javaslat és döntés a vita lezárásáról 

DR. VAS IMRE (Fidesz): Köszönöm szépen. Az idő előrehaladtára tekintettel – két és 
fél óra alatt a második napirendi pontnál tartunk, és mára nyolc napirendi pontunk van – 
javaslom, hogy a 2. pontban zárjuk le a vitát. És javaslom, hogy a 4., 5., 6., 8. pontnál 
napirendi pontonként, a 3. és 7. napirendi pontoknál, ahol több alpont van, ott pedig 
alpontonként frakciónként egy képviselő maximum két percben szólhasson hozzá. Mert 
másfél óránk van az egyébként gyakorlatilag hat napirendi pontra. Köszönöm szépen. 

Tehát kettős a javaslat: ennek a lezárása, illetve a hozzászólások korlátozása, 
frakciónként egy képviselő, maximum két percre; ahol nincs alpont, ott napirendi pontonként, 
ahol van alpont, ott alpontonként. 

Köszönöm szépen. (Közbeszólások, zaj.) 
 
ELNÖK: Bocsánat, figyelem! Ez két javaslat. El kell választanunk egymástól, mert 

más az eljárás a vita lezárásánál, és más az ügyrendi javaslatnál. Kérem, figyeljenek 
képviselőtársaink, ebből ne legyen vita!  

A vita lezárásáról a bizottság vita nélkül határoz. Ez a Házszabály 59. §-ára utal vissza 
a bizottsági… (Közbeszólások.) Képviselő úr, hadd ismertessem a Házszabályt, jó?, ha már 
nem tudjuk fejből. Tehát vita nélkül határoz a bizottság. Majd utána frakciónként egy 5-5 
perces hozzászólás lehetséges, érdemi, amikor már a vitát lezártuk. 

Meg kell kérdeznem Rubovszky György képviselő urat, hogy a Kereszténydemokrata 
Néppárt egyébként kívánt volna-e külön felszólalni. (Dr. Rubovszky György jelzi, hogy nem.) 
Nem. Ezt azért kérdeztem, mert akkor lehet a vitát lezárni, ha minden frakciónak legalább egy 
megszólalási lehetősége volt. Képviselő úr nem kívánt hozzászólni, én sem; ketten 
képviseljük a KDNP-t. 

Határozathozatal következik a vita lezárásáról. Ezt megelőzően még rögzítjük, hogy 
Turi-Kovács Bélát Kozma Péter helyettesíti. Ki ért egyet a vita lezárásával? Az igenlő 
szavazatokat számolom. (Szavazás.)  15 igen. (Dr. Ipkovich György: Felháborító! – Dr. 
Lamperth Mónika: Példátlan!) Ellenszavazat? (Szavazás.) 7 nem. Megállapítom, hogy a 
bizottság a vitát lezárta. 

Lehetőség van frakciónként egy 5 perces érdemi hozzászólásra. Az MSZP részéről 
Bárándy képviselő úr akar ezzel a lehetőséggel élni, megadom a szót, 5 percre. 

 
DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Először is 

szeretném jelezni, hogy felháborítónak tartjuk azt, hogy megint ezzel az eszközzel él a Fidesz. 
Még akkor is, ha jót nevet rajta Vas képviselőtársam (Dr. Vas Imre dr. Répássy Róberttel 
konzultál.), akinek úgy tűnik, hogy most már állandó szerepköre az, hogy az ilyen javaslatokat 
megteszi. 

Úgy tűnik, hogy a parlament tekintélyének a helyreállításával önök mit sem törődnek, 
mert én úgy hiszem, pont ez az a tárgyalási mód, amiről beszéltünk az előző napirendi pont 
kapcsán, ami problémássá teszi azt, hogy megtartsuk a parlament tekintélyét.  

Önök, ha van egy olyan téma, amelyik nem szimpatikus önöknek, amelyik kellemetlen 
és kínos önöknek – megértem, hogy ez az –, akkor ezzel az eszközzel élnek. Elképesztőnek 
tartjuk, képviselőtársaim! 
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Végül egypár szót érdemben, ha már ez az 5 perc jut csak az ellenzéknek, meg még 5 
a Jobbiknak, gondolom.  

Az, hogy ki és miként befolyásolja a Velencei Bizottságot, én értem a politikai célját 
annak, hogy önök ezt miért hangoztatják nap mint nap, de azt tudom mondani erre is, most is, 
mint az előzőkben, hogy örülnék annak, hogyha olyan tekintélye és olyan hatalma lenne a 
Magyar Szocialista Pártnak, hogy egy Velencei Bizottságot befolyásolni tudjon. Nem tud. 
Önök is tudják. Úgyhogy ez semmi más, mint ostoba politikai lózung, aminek az értelmét én 
egyébként értem, hogy miért csinálják.  

A másik, hogy tényszerűen sem stimmel, mert egyébként a Helsinki Bizottság, a 
TASZ, az Eötvös Károly Intézet, a Transparency International, a Legfelsőbb Bíróság elnöke, 
és még sorolhatnám azokat a szervezeteket és szaktekintélyeket, Fleck Zoltán, ugyanazokat a 
problémákat fogalmazzák meg, amiket az ellenzéki pártok megfogalmaztak. Tehát ezek nem 
csupán a mi véleményünket tükrözik, hanem mindezeknek a szervezeteknek és 
szaktekintélyeknek a véleményét. Úgyhogy ez nem egy pártnak vagy szervezetnek az 
álláspontjára épülő határozat, hanem sokak véleményére épülő határozat, ami történetesen 
egybevág a Velencei Bizottság álláspontjával. Én azt gondolom, nem lehet elfogultsággal 
vádolni a magyar baloldal vagy bárki más iránt, egyébként teljesen független egyetemi 
professzorokat, vagy volt, sok esetben jobboldali kötődésű politikusokat.  

Ami még kiemelendő, hogy a Jobbik kritikáit azért nem nagyon értem, mert megint 
csak azt mondom, politikai szempontból értem, mert most az EU-ellenességnek a retorikáját 
vették magukra, és minden témához ekként állnak hozzá. De javaslom Gaudi 
képviselőtársamnak, hogy nézze meg azt, Gyüre alelnök úr milyen kritikákat fogalmazott meg 
a parlamenti során az igazságszolgáltatási reformmal kapcsolatban, és rá fog döbbenni arra, 
hogy ezek tartalmilag teljesen egybeesnek a Velencei Bizottság kritikáival – teljesen 
egybeesnek! Tehát a Jobbik véleménye ugyanaz, mint ami most előttünk fekszik. Úgyhogy én 
arra kérném a jobbikos képviselőtársaimat, hogy persze fogalmazzák meg az EU-
ellenességüket minden témában, amiben csak akarják. De a saját álláspontjukhoz két 
szempontból is legyenek következetesek. Az egyik szempont az, hogy amit korábban 
képviseltek szakmai szempontból, azt most is képviseljék. A másik pedig, hogy amit mindig 
hangoztattak, hogy ne azt nézzék, hogy kitől származik egy javaslat, hanem hogy mi a 
tartalma annak a javaslatnak. Mert a Velencei Bizottság javaslatának a tartalma ugyanez. 

A harmadik megjegyzés, hogy az átadott dokumentumok vonatkozásában minden 
ismernek képviselőtársaim, amiket átadtunk. Ezek a saját véleményünket tükrözik, amit a 
parlamenti vitában elmondtunk. Azoknak a törvénymódosító javaslatoknak az angol fordítása 
volt benne, amit önök ismernek, mert itt volt a bizottság előtt, magyarul. Ezzel szemben mi 
viszont nem ismerünk semmilyen dokumentumot, többször kérés ellenére sem hozza 
nyilvánosságra sem a miniszterelnök, sem a külügyminiszter, senki a kormányból, hogy miket 
ad át a nemzetközi tárgyalások során. Tehát az, hogy ki titkolózik és ki nem, azt gondolom, 
éppen az ellentétes előjellel igaz, mint ahogy önök állítják. Többször kértük, hogy tudjuk 
meg, hogy mi volt. Gondolom, a külügyminiszterrel való találkozás során, és még a számtalan 
kormányzati szereplővel való találkozás során is kaptak dokumentumokat a Velencei 
Bizottság itt lévő tagjai. Ezeket mi nem ismerjük, képviselőtársaim. Úgyhogy az önök által 
mindig hangoztatott kettős mércét akkor erre is értsék, legyenek szívesek, és majd juttassák el 
hozzánk is ezeket dokumentumokat. A mieink ugyanis nem titkosak. Két nap alatt, 
képviselőtársaim, a Velencei Bizottság összességében ellenzéki képviselőkkel körülbelül 15 
percet tudott kommunikálni. Ezért kellett hogy átadjuk a dokumentumokat. (Az elnök jelzi a 
hozzászólási idő lejártát.) Összesen két bizottsági ülésen, néhány mondatnyi szót kaptunk, 
képviselőtársaim, és a kormány összes szereplőjét végiglátogatták. (Az elnök ismét jelez.) 
Ennyit a tartalomról. 

Képviselőtársaim… 
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ELNÖK: Képviselő úr, lejárt az 5 perc! 
 
DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP): …zárómondatként annyit, hogy ebben a 

tárgyalási metódusban az MSZP a továbbiakban nem vesz részt. Úgyhogy itthagyjuk a 
tanácskozást. Köszönjük. (Az MSZP képviselői távoznak az ülésről.)  

 
ELNÖK: Igen. A Fidesz képviseletében Mátrai Márta következik, majd Rubovszky 

György. 
 
DR. MÁTRAI MÁRTA (Fidesz): Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr. Tisztelt 

Bizottság! Tisztelt Elnök Asszony! Sajnálom, hogy Bárándy képviselő úr elment, mert éppen 
neki szerettem volna az előző felszólalása kapcsán válaszolni, amely, meggyőződésem, hogy 
eléggé teátrálisra sikerült, pontosan az elmúlt nyolc évnek a fényében. 

És azt is hangsúlyoznám, ellentétben Bárándy képviselő úrral, hogy a Velencei 
Bizottság jelentése meggyőződésem szerint egy figyelemfelhívó, pontosításokra felszólító, 
néha technikai jellegű kiigazításokat tartalmazó, egy előterjesztésnek minősíthető, amelyet a 
kormány az előttünk levő T/6339. számú törvényjavaslatában megfogalmazott, kijavított és az 
Országgyűlés elé letett.  

Ami pedig Bárándy képviselő úr előző felszólalásában megjelent, és én azt gondolom, 
erre mindenképpen reagálni kell, ugyanis az Országos Bírósági Hivatal nem a bírókat, hanem 
az eljáró bíróságot jelöli ki, és ez óriási tévedés volt, amit ő itt elmondott, és a 
jegyzőkönyvben is rögzítésre került. Nem mondta volna el mindezt, ha ismeri azt az elnöki 
ajánlást, amire elnök asszony is felhívta a tisztelt bizottságnak a figyelmét, amely elnöki 
ajánlás 2012. február 21-én lépett hatályba. Én sajnálatosnak tartom, hogy ezt a Velencei 
Bizottság is figyelmen kívül hagyta, illetőleg nem ismerte meg, mert ha ezt megteszi, akkor 
meggyőződésem, hogy a Velencei Bizottság jelentésében megfogalmazottak nagy része nem 
is került volna leírásra. Ugyanis mind a kijelölés hatálya, mind pedig a kijelölés célja és 
korlátai, amelyek ebben az elnöki ajánlásban szerepelnek, ezek kristálytisztán útmutatást 
adnak arra tekintettel, hogy a kijelölés az ügyek tekintetében akkor valósulhat meg, ha a 
bíróság rendkívüli és aránytalan munkaterhe miatt ésszerű időn belül másként nem 
biztosítható, és itt az ésszerűséget feltétlenül alá kell húzni. Továbbá az eljáró bíróság 
kijelölése végső és kivételes igazgatási eszköz lehet a munkateher arányosításában. Tehát 
ezek a mondatok meghatározóak, és azt gondolom, nagyon figyelemreméltóak, és rendkívül 
méltánytalannak tartok minden ezzel ellentétes olyan megjegyzést, amely teljesen más 
irányba viszi ennek a törvényjavaslatnak a tárgyalását.  

Röviden még néhány mondatot azzal kapcsolatban, ami itt elhangzott, azt gondolom, a 
jegyzőkönyv számára pontosítani kell. A Velencei Bizottság azt mondta, hogy az Országos 
Bírósági Hivatal elnöke – idézőjelben – mintegy „belenyúl” az eljárásokba, és sérül a 
törvényes bíróhoz való jog biztosítása. Azt gondolom, itt is a bíróság, és nem a bíró az, ami 
kiemelendő. Ugyanakkor érdekes módon – nemzetközi kitekintés kapcsán csak egy rövid 
megjegyzés – a Velencei Bizottság jogértelmezését vagy jogérzékét nem sértette például a 
holland minta, amikor is Hollandiában a bíróságoknak lehetősége van arra, hogy az ügyek 
vitelére megegyezzenek, tehát érdekes módon Magyarországra van fókuszálva el a kérdés. 

Azonkívül kiemelném még azt az álláspontot, ami itt elhangzott, illetve a Velencei 
Bizottság is kifogásolta, hogy „az Országos Bírósági Hivatal elnöke átpolitizálja az egyébként 
semlegességet igénylő tisztséget”. Én azt gondolom, hogy ez természetesen nincs így, annál is 
inkább, mivel az Országgyűlés kétharmados többséggel választja meg az elnököt, de hogyan 
választja meg? – és itt a „de”-n van a hangsúly, hiszen a köztársasági elnök jelölése alapján. 
És abban az esetben, ha az Országos Bírósági Hivatal elnökét a tisztségétől valami miatt, a 
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törvényben szabályozottak alapján, az alaptörvényben megfogalmazottak szerint, arra 
figyelemmel meg kell fosztani ettől a tisztségétől, akkor nyilvánvaló, hogy ismételten 
kezdeményezési joggal a jelölésre jogosult, nevezetesen a köztársasági elnök, valamint az 
Országos Bírói Tanács jogosult. Tehát én azt gondolom, hogy ezt messzemenően vissza kell 
utasítani, és nagyon helyesen jelenik meg a jogalkotó szándékában, illetőleg abban a 
normaszövegben, amelyet itt olvashatunk. 

Ezenkívül még egy-két mondat – hiszen az időm lejárt. Az, hogy a Velencei Bizottság 
véleménye szerint egyetlen személynél összpontosulnak az igazgatási hatáskörök, itt a 
jogalkotási válasz erre az, hogy az Országos Bírósági Hivatal elnökének több hatáskörét 
áthelyeztük az Országos Bírói Tanácshoz. Aztán sorolhatnám még, hogy az Országos 
Bírósági Hivatal elnöke nem számoltatható el – mondja a Velencei Bizottság. A jogalkotói 
válasz erre is megtalálható ebben a törvényszövegben.  

Elnök úr mondja, hogy itt legyen a vége, úgyhogy köszönöm a figyelmet; és a többit 
majd az általános vita során kifejtem. 

 
ELNÖK: Köszönöm a megértést. Rubovszky György képviselő úré a szó. 
 
DR. RUBOVSZKY GYÖRGY (KDNP): Tisztelettel, én csak nagyon röviden azt 

szeretném a jegyzőkönyv kedvéért mondani, hogy a törvényjavaslatot a Kereszténydemokrata 
Néppárt képviselőcsoportja támogatja. 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Köszönöm. A Jobbik részéről Gyüre Csaba él a lehetőséggel. Megadom az 

alelnök úrnak a szót. 
 
DR. GYÜRE CSABA (Jobbik): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Tisztelt Bizottság! 

Tisztelt Vendégek! Először is sajnálom, hogy Bárándy képviselőtársam kiment, hiszen 
személyesen engem megszólított, de hát sajnos úgy látjuk, hogy a szocialisták, hogy is 
mondjam, az ügyek egy bizonyos részén előszeretettel nem vesznek részt a parlament, illetve 
a bizottságok munkájában, és feldobta a labdát, de nehéz így válaszolni, hogyha ő kimegy, a 
társaival együtt távozik, és nem vesznek részt a bizottsági munkában. 

De visszatérve az érdemi részére a törvényjavaslatnak, azt helyesen mondta el 
Bárándy Gergely képviselőtársam, hogy az ellenzék ennél a törvényjavaslatnál, amellett, hogy 
politikai kritikát is nagyon keményen megfogalmazott és megfogalmaztunk, és valamennyi 
ellenzéki párt attól függetlenül, hogy teljesen más politikai, ideológiai alapon állnak ezek a 
pártok, de azért mindenki igyekezett szakmai síkon is odatenni magát ehhez a sarkalatos 
törvényjavaslathoz, hiszen nyilván valamennyien tudjuk, hogy mennyire fontos minden 
ember számára Magyarországon a bíróságok szervezetéről, a bírák jogállásáról szóló törvény, 
és nagyon komoly szakmai érvek alapján, nagyon fontos és jelentős szakmai indokokkal, 
szakmai módosítókat javasoltunk a törvény szövegéhez, ezeket azonban a kétharmados 
többség sorra lesöpörte.  

Elsősorban azt sajnálom ezzel kapcsolatosan, hogy azok a kritikák, amelyeket a 
Velencei Bizottság megfogalmazott, ezek az ellenzéki kritikákban szinte maradéktalanul 
szerepeltek. És megint egy fájó ponthoz értünk, amikor azt látjuk, hogy a kétharmados 
többség számára sokkal fontosabb az Európai Unió egyik bizottságától érkező ajánlás, 
észrevétel, sokkal, de sokkal fontosabb, mint a magyarországi magyar ellenzék, a 
népképviseleti rendszer alapján megválasztott országgyűlési képviselőknek az indítványa, 
amelyet élből söpörnek le, amíg egy távoli országból, illetve ettől az általunk oly nagyra 
becsült és szeretett Európai Uniótól érkező direktívákat viszont azonnal figyelembe veszik. És 
ezt is elmondtam a parlamenti ülésen már korábbi törvénnyel kapcsolatosan, hogy az a baj, 



- 43 - 

hogy ezzel szerintem éppen hogy ezt a fajta módszert, amelyet az MSZP gyakorol az Európai 
Unióban, mégpedig hogy minden problémával azonnal rohannak az Európai Unió illetékes 
bizottságához vagy a plenáris üléséhez vagy bárkihez, ki a nagyvilágba, és ha ráadásul azt 
fogja a Fidesz bizonyítani, hogy lám-lám, valóban egy európai bizottságnak kell felszólítani, 
mert akkor helyt adunk, akkor lám, igazolódik a szocialistáknak ez a fajta politikája, és majd 
még jobban fogják külföldre vinni ezeket, amit mi messzemenőkig elítélünk, és szeretnénk, ha 
ezeket a problémákat itt tudnánk kezelni. Ezért lenne sokkal fontosabb, hogy az ellenzéknek 
ha nem is a politikai érveit, de szakmai érveit ilyenkor figyelembe vennék és akceptálnák.  

Jelen esetben, mint mondtam, sorban ezek köszönnek vissza ebben a módosításban. 
Ezért nyilván mi örülünk, hogy ezeket megtaláltuk. Egy nagy problémánk van vele, hogy ez 
nagyon kevés. A legalapvetőbb dolgok, amiket mi szerettünk volna elérni, nem kerültek bele, 
illetve ha belekerültek is, akkor valamilyen formában, nyilván értjük ezt a politikai szándékot 
az előterjesztők részéről, de akkor igyekeztek az élét, ennek a szakmai élét minél inkább 
elvenni, kicsorbítani. Tehát adnak is valamit meg nem is, mint annak idején a Mátyás királyos 
mesében az egyszerű hölgy, aki eljut Mátyás királyhoz. Hiszen adunk is valamit meg nem is, 
tettünk is valamit meg nem is. Tehát valamilyen középutas megoldást próbálnak találni, ami 
lehet, hogy adott esetben a legrosszabb.  

Én azt gondolom, hogy ennél azért keményebben kellett volna hozzányúlni ehhez a 
jogszabályhoz. Az irány jó. Reméljük, hogy tovább fogunk lépni. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Válaszadásra megadom a szót Répássy Róbert államtitkár úrnak. 

Dr. Répássy Róbert válaszai 

DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 
Köszönöm a szót. Azzal kezdem, hogy azt a magas labdát, amit Gyüre Csaba adott, lecsapom, 
mert nem az egyszerű hölgy, hanem az okos lány válaszolt így. (Derültség. – Dr. Gyüre 
Csaba: Így van, köszönöm szépen.) Nagy különbség! (Derültség. – Dr. Gyüre Csaba: Így 
van.)  

Tisztelt Bizottság! Igyekszem röviden, távirati stílusban válaszolni a felmerült 
kérdésekre. 

A Velencei Bizottság véleménye természetesen nem abszolút igazság, mint ahogy az 
MSZP véleménye sem abszolút igazság. Ezért kezeljük úgy, hogy bár nagyon tekintélyes 
vélemény a Velencei Bizottság véleménye, de mégis csak egy vélemény, és így ebből 
induljunk ki.  

Az Európai Unió vagy általában az Európa Tanács és szerveinek az álláspontját csak 
annyiban vesszük figyelembe, amennyiben az összeegyeztethető a kormány jogi 
meggyőződésével. Ezt más esetben, az adatvédelmi törvénynél is elmondtam, hogy 
természetesen olyan véleményeket nem tudunk figyelembe venni, ami, most nem azt 
mondom, hogy tévedésen alapul, inkább úgy fogalmazok, hogy a legjobb jogi tudásunk, a 
legjobb tudásunk szerint nem összeegyeztethető a magyar jogi helyzettel.  

A Velencei Bizottság véleményében, ha valaki alaposan elemzi – és én nagyon 
szívesen bármelyik képviselőnek felajánlom, hogy a magyarra lefordított, 30 oldalas velencei 
bizottsági véleményt elküldöm –, érdemes lenne erről egy jogi elemzést folytatni. (Dr. Gaudi-
Nagy Tamás: Szakmai konferenciát kellene szervezni erre!) Számos, finoman szólva is 
kevésbé indokolt része van ennek a véleménynek. Ilyen például, mondjuk, csak néhány példát 
említve, hogy az Országos Bírói Tanácsnak legyenek tagjai civil szervezetek is. Aztán itt a 
mondat végére tesznek egy pontot. És én hadd kérdezzem meg, hogy a több mint tízezer civil 
szervezet közül pontosan kik legyenek a tagjai, és ezt hogyan kell elintézni, hogy civil 
szervezetek is tagjai legyenek.  
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Aztán azt mondják, hogy az Országos Bírói Tanácsnak a soros elnöksége, hogy 
hathavonta soros elnöke van az OBT-nek, ez milyen rossz dolog, hogy soros elnöksége van. 
Hát, megmosolyogtató: ugye, az Európai Unió Tanácsának is soros elnöksége van hathavonta. 
Mindegy, nem megyek bele ezekbe; tényleg javaslom, hogy aki erre fogékony, az elemezze 
alaposan a Velencei Bizottság véleményét, a jogi igazságokat elemezze. 

A Velencei Bizottság egyik legfőbb kifogása az elszámoltathatósága, pontosabban 
annak a hiánya vagy az őszerintük fogyatékos elszámoltathatósága a bírósági igazgatási 
vezetésnek. Szeretném leszögezni, hogy a jelenlegi bírósági igazgatási vezetés pontosan 
annyira elszámoltatható, amennyire az OIT és az OIT elnöke elszámoltatható volt. 
Emlékezzenek csak vissza: az OIT működése esetén nem volt ilyen gyakori beszámolási 
kötelezettsége az OIT-nak, és nem voltak az országgyűlési képviselők ilyen módon 
feljogosítva például arra, hogy írásbeli kérdéseket intézzenek. Tehát valójában a mostani 
törvényjavaslat erősebb elszámoltathatóságot tesz lehetővé a bírósági igazgatás vezetése 
irányában. 

Hozzáteszem megint csak, hogy az elszámoltathatóság növelése a függetlenséget 
csorbítja. Ne felejtsék el, a legfőbb ügyész példája mutatja, hogy amikor a legfőbb ügyész 
interpellálható volt, emlékezzenek vissza, milyen politikai természetű interpellációk voltak. A 
parlamenti elszámoltathatóság növelése mindenképpen a függetlenséget kockáztatja, ezért itt 
meg kell találni a helyes mértéket, a helyes arányt. 

Azt akartam még leszögezni Bárándy Gergely kezdő mondatai kapcsán, hogy 
természetesen a kormány, úgy kezdtem az indokolásomat, hogy a kormány a Velencei 
Bizottság véleményét kikérve és a Velencei Bizottság véleménye miatt nyújtotta be ezt a 
törvényjavaslatot. És egyáltalán nem gondolom, hogy a Velencei Bizottság véleménye csak a 
felszínt súrolta volna, mint ahogyan a mi törvénymódosító javaslataink, tehát a kormány 
jogalkotási válasza sem csak a felszínt súrolja. De koncepcionális kérdéseket, így például a 
bírósági vezetés szakmai és igazgatási vezetésre történő kettéválasztását nem érinti sem a 
Velencei Bizottság véleménye, sem a mi válaszunk nem érinti. A Velencei Bizottság ugyanis 
azt azért kihangsúlyozta, hogy a bírósági igazgatás és a bírósági szervezet szabályozása 
tekintetében az egyes országoknak nagy szabadsága van; bizonyos sztenderdeket be kell 
tartania, de egyébként nincsenek olyan modellek, amelyek preferáltak vagy amelyek 
egyedüliként alkalmazhatók lennének. 

Összefoglalva tehát: az itt elhangzott javaslatok vagy inkább vélemények nem ingatták 
meg azt a meggyőződésemet, hogy a törvényjavaslat általános vitájára sor kerüljön az 
Országgyűlésben. És kérem, hogy a bizottság támogassa. 

Szavazás az általános vitára alkalmasságról 

ELNÖK: Határozathozatal következik. Ki támogatja a törvényjavaslat általános vitára 
bocsátását? Az igenlő szavazatokat számolom. (Szavazás.) 17 igen. Ellenszavazat? (Szavazás. 
- Nincs ilyen.) Nincs. Tartózkodás? (Szavazás.) 3 tartózkodás. Megállapítom, hogy a bizottság 
általános vitára bocsátotta a javaslatot. 

Előadót állítunk. Ki vállalja? (Jelzésre:) Mátrai Márta vállalja a többségi álláspontot. 
Nem tudom, kisebbségit kíván-e a jelen lévő frakció képviselni? (Nincs ilyen jelzés.) Nem 
kötelező. Akkor a bizottság általános előadója Mátrai Márta képviselő asszony. 

Köszönöm. Ezzel ezt a napirendi pontot lezártuk. 
Az ülés vezetését átadom Cser-Palkovics András alelnök úrnak. 
 

(Az ülés vezetését dr. Cser-Palkovics, a bizottság elnöke veszi át.) 
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ELNÖK: Tisztelt Bizottság! Áttérünk Vas Imre ügyrendi javaslatára. Az ügyrendi 
javaslat tehát az volt, hogy a hátralévő napirendi pontokról, illetve azok alpontjai esetében is 
képviselőcsoportonként egy hozzászólás két perc időtartamban korlátozásra kerüljön.  

Kérdezem, kíván-e valaki a képviselőcsoportoktól az ügyrendi javaslathoz 
hozzászólni. (Nincs jelentkező.) Nem látok ilyet. Kérem, döntsünk az ügyrendi javaslatról. Ki 
az, aki ezt támogatja? (Szavazás.) 16-an támogatják. Ki nem támogatta? (Szavazás.) 2-en nem 
támogatták. A bizottság tehát elfogadta az ügyrendi indítványt. (Dr. Salamon László távozik a 
teremből.) 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 
törvény módosításáról szóló törvényjavaslat (T/6319. szám); módosító javaslatok 
megvitatása 

Rátérünk az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 
törvény módosítására T/6319. szám alatt, a módosító javaslatok megvitatására kerül sor. 
Köszöntjük Péterfalvi Attila elnök urat a bizottsági ülésen. 

Az ajánlás 13 pontból áll. Ennek sorrendjében megkezdjük a módosító indítványok 
tárgyalását. 

Az 1. pont Schiffer András és Szabó Timea képviselők javaslata.  
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Nem támogatja az előterjesztő. 
 
ELNÖK: Az előterjesztő nem támogatja. Kérem Péterfalvi elnök urat, hogy ha 

bármelyik módosító indítványhoz hozzá kíván szólni, azt jelezze. Köszönöm. 
Tehát az 1. pontban lévő módosító indítványt a kormány nem támogatja. Kérdezem a 

bizottságot, ki támogatja a módosító indítványt. (Szavazás.) Senki nem támogatta, így 
értelemszerűen egyharmadot sem kapott. 

A 2. pont összefügg a 11. ponttal, Schiffer András és Szabó Timea képviselők 
javaslata. 

 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Nem ért egyet az előterjesztő. 
 
ELNÖK: Az előterjesztő nem ért egyet. Kérdezem a bizottságot, ki támogatja a 

módosító indítványt. (Szavazás.) 2 igen. A bizottság nem támogatta, egyharmadot sem kapott. 
A 3. pont Szakács Imre javaslata, összefügg a 7. és 13. pontokkal. Kérdezem a 

kormány álláspontját. 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Nem ért egyet az előterjesztő képviselője. 
 
ELNÖK: A kormány nem ért egyet. Kérdezem a bizottságot, ki támogatja a módosító 

indítványt. (Szavazás.) 9 igen. A bizottság nem támogatta, de egyharmad támogatást kapott. 
A 4. pont Schiffer András és Szabó Timea képviselők javaslata. Kérdezem a kormány 

álláspontját. 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Nem ért egyet az előterjesztő képviselője. 
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ELNÖK: Az előterjesztő nem támogatja. Kérdezem a bizottságot, ki támogatja a 
módosító indítványt. (Szavazás.) 2 igen. A bizottság nem támogatta, egyharmadot sem kapott. 

Az 5. pont Schiffer András és Szabó Timea képviselők javaslata. Kérdezem az 
előterjesztőt. 

 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Nem ért egyet az előterjesztő. 
 
ELNÖK: Az előterjesztő nem támogatja. Kérdezem a bizottságot, ki támogatja a 

módosító indítványt. (Szavazás.) Senki nem támogatta, egyharmadot sem kapott. 
A 6. pont Staudt Gábor képviselő úr javaslata. Kérdezem az előterjesztőt. 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Nem ért egyet az előterjesztő. 
 
ELNÖK: Nem támogatja. Kérdezem a bizottságot, ki támogatja a módosító indítványt. 

(Szavazás.) 3 igen. A bizottság nem támogatta, egyharmadot sem kapott. 
A 8. pont Mesterházy Attila és képviselőtársai javaslata, összefüggésben a 12. ponttal. 

Kérdezem az előterjesztőt. 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Nem ért egyet az előterjesztő. 
 
ELNÖK: Az előterjesztő nem támogatja a javaslatokat. Kérdezem a bizottságot, ki 

támogatja a módosító indítványokat. (Szavazás.) Senki nem támogatta, egyharmadot sem 
kapott. 

A 9. pont következik, Staudt Gábor képviselő úr javaslata. Kérdezem az előterjesztőt. 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Nem ért egyet az előterjesztő. 
 
ELNÖK: Az előterjesztő nem támogatja a javaslatot. Kérdezem a bizottságot, ki 

támogatja a módosító indítványt. (Szavazás.) 3 igen. A bizottság nem támogatta, egyharmadot 
sem kapott. 

A 10. pont szintén Staudt Gábor képviselő úr javaslata. Kérdezem az előterjesztőt. 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Nem ért egyet az előterjesztő. 
 
ELNÖK: Az előterjesztő nem támogatja. Kérdezem a bizottságot, ki támogatja a 

módosító indítványt. (Szavazás.) 3 igen. A bizottság nem támogatta, egyharmadot sem kapott. 
Ezzel az ajánlás végére értünk. Elnök úrnak adom meg a szót. 
 
DR. PÉTERFALVI ATTILA, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 

Hatóság elnöke: Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! A kormány által 
javasolt módosítással egyetértünk. Nem mintha az európai gyakorlatot ismerve, az 
Adatvédelmi Hatóság nem lenne elég független, ne rendelkezne azokkal a kritériumokkal, 
amelyeket az uniós irányelv megkövetel, azonban ezek olyan pontosítások, amelyek talán a 
Bizottságot megnyugtatják. 
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A módosítási javaslatok, amelyeket az előbb tárgyalt a bizottság, tartalmaznak olyan 
felvetéseket, amelyekre szükség lehet akkor, ha igazolódni látszik, hogy a gyakorlat eltér a 
korábbitól, és esetleg olyan szűkítések jönnének elő a jelen hatályos szabályozás alapján, 
amelyek nemkívánatosak. Én nem látok még olyan gyakorlatot, amely alapján jogszabály-
módosítással az érdemi adatkezelési szabályokhoz hozzá kellene nyúlni. Ha tapasztalunk 
ilyent, én magam is élni fogok a jogszabály-módosítási lehetőséggel. 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen, elnök úr. Ezzel tehát a napirendi pontot lezárjuk. Elnök 

úrnak köszönjük szépen a bizottsági ülésen való részvételét. 

Egyes migrációs tárgyú törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/5948. szám); kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása 

Rátérünk az egyes migrációs tárgyú törvények jogharmonizációs célú módosításáról 
szóló T/5948. számú törvényjavaslat kapcsolódó módosító javaslatának megvitatására. Egy 
módosító indítvány érkezett a javaslathoz. Főosztályvezető urat köszöntöm a napirendi pont 
tárgyalásánál.  

Spaller Endre képviselő úr nyújtott be módosító indítványt. Kérdezem a tárca 
álláspontját. 

 
DR. EISELT GYÖRGY (Belügyminisztérium): A tárca támogatja. 
 
ELNÖK: A tárca támogatja. Kérdezem a bizottságot, ki támogatja a módosító 

indítványt. (Szavazás.) 16 igen. Ki nem támogatta? (Szavazás. – Nincs ilyen.) Ki tartózkodott? 
(Szavazás.) 2 tartózkodás. A bizottság elfogadta a módosító indítványt. 

Ezzel ennek a napirendi pontnak a végére értünk. 

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási 
rendszerről szóló 2012. évi II. törvény módosításáról és az azzal összefüggő egyes 
törvények módosításáról, valamint a katasztrófavédelemmel kapcsolatos egyes törvényi 
rendelkezések módosításáról szóló törvényjavaslat (T/6390. szám); módosító javaslatok 
megvitatása  

Rátérünk a szabálysértési törvény módosítására, a T/6390. számú törvényjavaslathoz 
benyújtott módosító javaslatok megtárgyalására. Egy 46 pontos ajánlás van előttünk.  

Az 1. pont Láng Zsolt, Kósa Lajos és képviselőtársaik javaslata. Kérdezem az 
előterjesztő álláspontját. 

 
DR. EISELT GYÖRGY (Belügyminisztérium): Az előterjesztő nem támogatja.  
 
ELNÖK: Az előterjesztő nem támogatja. Kérdezem, ki támogatja a módosító 

indítványt. (Szavazás.) 9 igen. A bizottság nem támogatta, de egyharmad támogatást kapott. 
A 2. pont Harangozó Tamás képviselő úr javaslata. Kérdezem az előterjesztő 

álláspontját. 
 
DR. EISELT GYÖRGY (Belügyminisztérium): Nem támogatja. 
 
ELNÖK: Kérdezem a bizottságot, ki támogatja a módosító indítványt. (Szavazás.) 

Senki nem támogatta, egyharmadot sem kapott. 
A 3. pont Szabó Timea és dr. Dorosz Dávid képviselők javaslata. Kérdezem az 

előterjesztőt. 
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DR. EISELT GYÖRGY (Belügyminisztérium): Nem támogatja. 
 
ELNÖK: Az előterjesztő nem támogatja. Kérdezem a bizottságot, ki támogatja a 

módosító indítványt. (Szavazás.) Senki nem támogatta, egyharmadot sem kapott. 
A 4. pont Szabó Timea képviselő asszony javaslata. Előterjesztő? 
 
DR. EISELT GYÖRGY (Belügyminisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Nem támogatja. Kérdezem a bizottságot, ki támogatja a módosító indítványt. 

(Szavazás.) Senki nem támogatta, egyharmadot sem kapott. 
Az 5. pont Harangozó Tamás képviselő úr javaslata, összefüggésben a 16-ossal. 

Kérdezem az előterjesztőt. 
 
DR. EISELT GYÖRGY (Belügyminisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Nem támogatja. Kérdezem a bizottságot, ki támogatja a módosító indítványt. 

(Szavazás.) Senki nem támogatta, egyharmadot sem kapott. 
A 6. pont Szabó Timea képviselő asszony javaslata. Kérdezem az előterjesztőt. 
 
DR. EISELT GYÖRGY (Belügyminisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Nem támogatja. Kérdezem a bizottságot, ki támogatja a módosító indítványt. 

(Szavazás.) Senki nem támogatta, egyharmadot sem kapott. 
A 7. pont összefügg a 8., 10., 17., 18. pontokkal, Gaudi-Nagy Tamás és Z. Kárpát 

Dániel képviselők javaslata. Kérdezem az előterjesztőt. 
 
DR. EISELT GYÖRGY (Belügyminisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Nem támogatja. Kérdezem a bizottságot, ki támogatja a módosító indítványt. 

(Szavazás.) 3 igen. A bizottság nem támogatta, egyharmadot sem kapott. 
A 9. pont Gaudi-Nagy Tamás és Z. Kárpát Dániel képviselők javaslata. Kérdezem az 

előterjesztőt. 
 
DR. EISELT GYÖRGY (Belügyminisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Nem támogatja. Kérdezem a bizottságot, ki támogatja a módosító indítványt. 

(Szavazás.) 3 igen. A bizottság nem támogatta, egyharmadot sem kapott. 
A 11. pont Szabó Timea és dr. Dorosz Dávid képviselők javaslata. Kérdezem az 

előterjesztőt. 
 
DR. EISELT GYÖRGY (Belügyminisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Nem támogatja. Kérdezem a bizottságot, ki támogatja a módosító indítványt. 

(Szavazás.) Senki nem támogatta, egyharmadot sem kapott. 
A 12. pont Szabó Timeáék javaslata, amely házszabály-ellenességének kimondását 

indítványozom túlterjeszkedés okán. Kérdezem, egyetért-e azzal a bizottság, hogy 
házszabályellenes a módosító indítvány. Salamon László elnök urat Rubovszky György 
képviselő úr helyettesíti. (Szavazás.) 21 igen. A bizottság tehát nagy többséggel úgy döntött, 
hogy házszabályellenes az indítvány. 
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A 13. pont következik, Gaudi-Nagy Tamás és Z. Kárpát Dániel képviselők javaslata. 
Kérdezem az előterjesztőt. 

 
DR. EISELT GYÖRGY (Belügyminisztérium): Támogatja. 
 
ELNÖK: Az előterjesztő támogatja. Kérdezem a bizottságot, ki támogatja a módosító 

indítványt. (Szavazás.) 21 igen. A bizottság támogatta. 
A 14. pont Szabó Timea és dr. Dorosz Dávid képviselők javaslata. Kérdezem az 

előterjesztőt. 
 
DR. EISELT GYÖRGY (Belügyminisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Nem támogatja. Kérdezem a bizottságot, ki támogatja a módosító indítványt. 

(Szavazás.) Senki nem támogatta, egyharmadot sem kapott. 
A 15. pont szintén Szabó Timeáék javaslata. Előterjesztő? 
 
DR. EISELT GYÖRGY (Belügyminisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Nem támogatja. Kérdezem a bizottságot, ki támogatja a módosító indítványt. 

(Szavazás.) 1 igen. A bizottság nem támogatta, egyharmadot sem kapott. 
A 19. pont következik, Szabó Timeáék javaslata. Kérdezem az előterjesztőt. 
 
DR. EISELT GYÖRGY (Belügyminisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Nem támogatja. Kérdezem az előterjesztőt. (Szavazás.) Senki nem 

támogatta, egyharmadot sem kapott. 
A 20. pont Gaudi-Nagy Tamás és Z. Kárpát Dániel képviselők javaslata. Kérdezem az 

előterjesztőt. 
 
DR. EISELT GYÖRGY (Belügyminisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Gaudi-Nagy Tamás képviselő úrnak adom meg a szót. 
 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Köszönöm szépen. Egy gyors kérdésem volna 

a kormány képviselőjéhez, hogy igazából miért választotta ezt a döntést az igen helyett, tehát 
mi az indoka a nem támogatásának ennek a szerintem viszonylag konstruktív javaslatnak, 
hogy a szabálysértés jellegének az ismeretében lenne érdemes a foglalkoztatót kijelölni, mert 
azért nem mindegy. Most mondok valamit, egy rendszeresen lopás miatt, mondjuk, 
szabálysértési bírsággal sújtott embert lehetőleg ne a, nem tudom én, csokigyárba raktárosi 
pozícióba rakjuk. (Dr. Vitányi István: Hanem fegyvergyárba. – Derültség.) Nem biztos, hogy 
szerencsés, tehát erre utal ez az indítvány.  

 
DR. EISELT GYÖRGY (Belügyminisztérium): A közérdekű munka jellege nem tudja 

biztosítani azt, hogy az általa elkövetett szabálysértéshez igazítják. Az elkövetőhöz szokták 
igazítani, illetve ahhoz, hogy hol van közérdekű munka, amit végre lehet hajtani. 

 
ELNÖK: Kérem a bizottság állásfoglalását. Ki támogatja a módosító indítványt? 

(Szavazás.) 3 igen. A bizottság nem támogatta, egyharmadot sem kapott. 
A 21. pont Harangozó Tamás képviselő úr javaslata. Kérdezem az előterjesztőt. 
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DR. EISELT GYÖRGY (Belügyminisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Nem támogatja. Kérdezem a bizottságot, ki támogatja a módosító indítványt. 

(Szavazás.) Senki nem támogatta, egyharmadot sem kapott. 
A 22. pont összefügg a 23-assal, Gaudi-Nagy Tamás és Z. Kárpát Dániel képviselők 

javaslata. Előterjesztő? 
 
DR. EISELT GYÖRGY (Belügyminisztérium): Nem támogatja. 
 
ELNÖK: Nem támogatja. Gaudi képviselő úrnak adom meg a szót. 
 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Ugyanaz a szempont kerül elő, itt már 

általános szabályozási jelleggel. Foglalkoztatóknak szerintem azt a lehetőséget meg kell 
hagyni, hogy bizonyos típusú szabálysértést elkövetők foglalkoztatása alól mentesülhessenek. 
Megint csak nem akarok tényleg előítéletesnek tűnni, lehet, mondjuk, lopás, vagy bármilyen 
más típusú szabálysértés, de például tiltott helyen való fürdés mint szabálysértés miatt ne 
strandi úszómester legyen. Tudom, hogy ezek abszurd példák, csak tényleg lehet olyan 
foglalkoztató, ahol speciális üzleti érdekkörök vannak, speciális vagyonvédelmi szempontok 
vannak, titokvédelmi szempontok, s a többi, tehát ott lehetőleg olyan embereket ne 
foglalkoztassanak. Tehát legyen meg az a szabálysértési kör, amelyet egy ilyen foglalkoztató 
megjelöl, és azt mondja, hogy őt ebbe ne vonják bele lehetőleg az ilyen szabálysértésekkel 
érintett ügyekben.  

Úgyhogy nagyon megköszönném, ha megindokolná, hogy ezt miért nem támogatják. 
 
ELNÖK: Főosztályvezető úré a szó. 
 
DR. EISELT GYÖRGY (Belügyminisztérium): A kormány nem erről az oldalról 

közelíti meg a közérdekű munka végrehajtását, hanem abból indul ki, hogy van egy 
közmunkaprogram, amelyhez kapcsolódik egy nyilvántartás, a közérdekű munka ehhez 
kapcsolódik, és ebben a keretben kerül majd végrehajtásra. És külön kormányrendeletben 
kerülnek majd kijelölésre azon szervezetek, amelyek egyáltalán közérdekű munkában majd 
kijelölhetők lesznek. Jelen pillanatban azért nem lehet végrehajtani a közérdekű munkát, mert 
önként jelentkezés van a végrehajtók között, és ezen fog változtatni a kormány, hogy ki fogja 
jelölni azon szervezeteket, amelyek a közérdekű munka végrehajtásában közre kell hogy 
működjenek. És e munka létrejöttét követően a központi nyilvántartás határozza meg, és itt 
lesz két lehetőség, hogy vagy a szabálysértési hatóság szabja majd ki a közérdekű munkát, 
vagy amikor pénzbüntetés kerül végrehajtásra, akkor az elkövető – most már elkövetőről 
beszélünk – fogja meghatározni azt, hogy ha közérdekű munkával akarja kiváltani, akkor hol 
fogja tudni letölteni a közérdekű munkát. 

 
ELNÖK: Kérdezem a bizottságot, ki támogatja a módosító indítványokat. (Szavazás.) 

3 igen. A bizottság nem támogatta, egyharmadot sem kapott. 
A 24. pont Szabó Timeáék javaslata. Előterjesztő? 
 
DR. EISELT GYÖRGY (Belügyminisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Nem támogatja. Kérdezem a bizottságot, ki támogatja a módosító indítványt. 

(Szavazás.) Senki nem támogatta, egyharmadot sem kapott. 
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A 25. pont Ékes Ilona képviselő asszony javaslata. Indítványt teszek, miszerint a 
javaslat nem házszabályszerű túlterjeszkedés miatt. Ki ért egyet ezzel a megállapítással? 
(Szavazás.) 18 igen. Így a módosító indítvánnyal nem tudunk foglalkozni. 

A 26. pont Balla Gergő képviselő úr javaslata. Előterjesztő? 
 
DR. EISELT GYÖRGY (Belügyminisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Nem támogatja. Gaudi képviselő úrnak adom meg a szót. 
 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Ezt konkrétan meg akarom kérdezni, mert ez 

tényleg akár még engem is érint, bevallom őszintén, én is szeretek néha kicsit ilyen katonai 
jellegű ruhákban járni, mit tudom én, horgászni meg erdőt járni, s a többi. Úgyhogy kicsit 
menjünk már ebbe a dologba bele, mert ezt azért eléggé hajmeresztőnek tartom! Nagyon sok 
katonai ruházatot forgalmazó bolt található Magyarországon, ezek mindenki számára nyitva 
álló üzlethelyiségek, bárki bemehet, megvásárolhatja akár a Magyar Honvédség 
rendszeresített egyenruháját is, sőt annak adott esetben megtévesztésre alkalmas utánzatát is. 

Hadd kérdezzem már meg államtitkár urat – vagy most már, úgy tudom, nem 
államtitkár, mert indult egy büntetőeljárás, ha jól tudom, és már csak főosztályvezető; 
remélem, tisztázódik előbb-utóbb az ügy –, miért kell pönalizálni azt, hogyha valaki szereti a 
katonás dolgokat, és mondjuk, közterületen, barátaival ilyen ruhában megy például egy erdei 
túrára. Ez már, úgy érzem, egy nagyon túlhajtott szemléletmód, és Balla Gergő 
képviselőtársam erre utal, hogy itt azért az utánzat viselése, bár hozzáteszem, még a 
rendszeresített… Magyarul, ha én fölveszem például a ’95-ös leszerelés óta jogszerűen 
megvásárolt honvédségi ruhámat, akkor azzal én is szabálysértést követek el, ha közterületen 
végiggrasszálok ebben a felszerelésben? Szerintem ez egy teljesen torz dolog. Nem elég, hogy 
az SZDSZ vezette MSZP-kormányok kiirtották a sorkötelességet, de hogy gyakorlatilag még 
a honvéd hagyományőrző, vagy legalábbis, kicsit ilyen katonás jellegű öltözeteket is üldözze 
az állam, az szerintem kicsit abszurditás. 

 
ELNÖK: Főosztályvezető úré a szó. 
 
DR. EISELT GYÖRGY (Belügyminisztérium): Itt a címhasználatról van szó, tehát 

amikor egy 65 mintájú gyakorlóruhát valaki fölvesz és minden ékítmény nélkül rajta van, nem 
minősül annak, mert nem utal a katonai jellegre. Az egy 65 mintájú, gyakorlatilag 
munkaruhaként lehet forgalmazni. Minden olyan dolog, amikor az ékítményekből arra a 
testületre vagy szervezetekre lehet következtetni, akkor már jogosulatlan a címhasználat. 
Tehát például fel van írva a gyakorlóruha hátuljára, hogy „rendőrség”, fel van írva az 
ékítménybe, hogy melyik katonai alakulathoz tartozik, illetve fel van rakva minden olyan 
állományjelzés, amiből lehet következtetni, hogy ezt a feladatot látja el. Csak egy példát 
mondok, hogy a katonákra általában külön szabályok vannak, ha ékítménnyel kimegy valaki, 
a KRESZ alapján forgalomirányítási jogosultságai vannak, sőt forgalomkorlátozást vezethet 
be. Ékítmény nélkül senki nem veszi figyelembe, és meg sem fog állni, hiszen tudja azt, hogy 
nem kell neki az utasítást elfogadni. Tehát minden olyan esetben, amikor így találkozunk, az 
jogosulatlan címhasználat lesz továbbra is. 

 
ELNÖK: (A jelentkező dr. Gaudi-Nagy Tamáshoz:) Ügyrendileg döntött a bizottság, 

egyszer két perc van indítványonként, képviselő úr.  
Kérdezem a bizottságot, ki támogatja a módosító indítványt… 
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DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Egyszeri hozzájárulást kérhetek arra…? 
Bocsánat, lehet ilyen ügyrendi indítványom, hogy egymondatos válaszra kapjak lehetőséget? 
Mert egy rendkívül szakmaiatlan és rossz választ hallottunk az egyenruhával kapcsolatosan. 
Ez nem cím, az egyenruha viselése nem egy címhasználat! Akkor vegyük ki az egyenruhát a 
tényállásból, és onnét kezdve akkor, persze, tiltsuk az arra utaló jelek használatát. De ha 
valaki pusztán az egyenruhát használja, anélkül, hogy rajta lenne egy rendfokozat, az 
egyszerűen nem büntetendő. De ebből az derül ki, hogy ez vagylagosan, bármilyen módon 
elkövethető, tehát ha csak az egyenruhát veszem föl, már azzal szabálysértést követek el, 
legalábbis ebből úgy tűnik. (Dr. Vas Imre: Azért kell elolvasni!) 

 
ELNÖK: Kvázi megadtam a hozzászólás lehetőségét. Viszont most kérem, hogy 

döntsön a bizottság. Ki támogatja a módosító indítványt? (Szavazás.) 3 igen. A bizottság nem 
támogatta, egyharmadot sem kapott. 

A 27. pontban Kiss Sándor képviselő úr javaslata következik, amely összefüggésben 
van a 28-assa. Kérdezem az előterjesztő álláspontját. 

 
DR. EISELT GYÖRGY (Belügyminisztérium): Nem támogatja. 
 
ELNÖK: Nem támogatja. Kérdezem a bizottságot, ki támogatja a módosító indítványt. 

(Szavazás.) 3 igen. A bizottság nem támogatta, egyharmadot sem kapott. 
A 29. pont szintén Kiss Sándor képviselő úr javaslata. Kérdezem az előterjesztőt. 
 
DR. EISELT GYÖRGY (Belügyminisztérium): Nem támogatja. 
 
ELNÖK: Nem támogatja. Kérdezem a bizottságot, ki támogatja a módosító indítványt. 

(Szavazás.) 3 igen. A bizottság nem támogatta, egyharmadot sem kapott. 
A 30. pont Szabó Timeáék javaslata. Az ajánlás előkészítői házszabály-ellenességének 

kimondását indítványozták, de azt javasoljuk, hogy tárgyaljuk meg a módosító indítványt. 
Kérdezem az előterjesztőt. 

 
DR. EISELT GYÖRGY (Belügyminisztérium): Nem támogatja. 
 
ELNÖK: Nem támogatja. Kérdezem a bizottságot, ki támogatja a módosító indítványt. 

(Szavazás.) Senki nem támogatta, egyharmadot sem kapott. 
A 31. pontban lévő javaslatot házszabályellenesnek indítványozzák túlterjeszkedés 

okán. Kérdezem, ki az, aki ezzel egyetért. (Szavazás.) 18 igen. A módosító indítványról tehát 
nem kell döntenünk. 

A 32. pont Kiss Sándor képviselő úr javaslata. Előterjesztő? 
 
DR. EISELT GYÖRGY (Belügyminisztérium): Nem támogatja. 
 
ELNÖK: Nem támogatja. Kérdezem a bizottságot, ki támogatja a módosító indítványt. 

(Szavazás.) 3 igen. A bizottság nem támogatta, egyharmadot sem kapott. 
A 33. pont Harangozó Tamás képviselő úr javaslata. Az előkészítők azt 

indítványozzák, hogy házszabályellenesnek minősítsük túlterjeszkedés okán. Ki ért egyet 
ezzel? (Szavazás.) A bizottság egyhangúlag elfogadta, hogy házszabályellenes. 

A 34. pont Harangozó Tamás képviselő úr javaslata. Kérdezem az előterjesztőt. 
 
DR. EISELT GYÖRGY (Belügyminisztérium): Nem támogatja. 
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ELNÖK: Nem támogatja. Kérdezem a bizottságot, ki támogatja a módosító indítványt. 
(Szavazás.) Senki nem támogatta, egyharmadot sem kapott. 

A 35. pont Magyar Zoltán képviselő úr javaslata. Kérdezem az előterjesztőt. 
 
DR. EISELT GYÖRGY (Belügyminisztérium): Nem támogatja. 
 
ELNÖK: Nem támogatja. Gaudi képviselő úrnak adom meg a szót. 
 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): A képviselőtársam indítványa egy emeltebb, 

magasabb szankció alkalmazására irányul, az építményérték 30 százalékáig terjedő bírság, 
illetve az összeget is javasolja 350 ezerre emelni. Csak tényleg, könyörgök, ne azt mondja, 
hogy azért nem támogatják, mert az előterjesztés helyes mértéket fogalmazott meg. Tehát 
mondjon valami ésszerűséget, hogy miért nem célszerű a szankció mértékét növelni, 
mondjuk, tényleg egy ilyen durva, engedély nélküli vízi létesítmény esetén, amely rádőlhet 
emberekre, meghalhatnak, s a többi, s a többi, tehát életet, testi épséget, vagyonbiztonságot is 
fenyegethet.  

 
ELNÖK: Főosztályvezető úré a szó. 
 
DR. EISELT GYÖRGY (Belügyminisztérium): Köszönöm a szót. Annak, hogy nem 

támogatja az előterjesztő, két oka van. Az egyik az, hogy általános elvként került 
megfogalmazásra, hogy a természetes személyre kiszabható közigazgatási bírság felső határa 
300 ezer forint legyen, és próbáltuk ezt végigvezetni a jelenleg hatályos mintegy 14 ágazati 
normában. A jogi személlyel kapcsolatos felső határ viszont nincs korlátozva. 

 
ELNÖK: Kérdezem a bizottságot, ki támogatja a módosító indítványt. (Szavazás.) 3 

igen. A bizottság nem támogatta, egyharmadot sem kapott. 
A 36. pont Magyar Zoltán képviselő úr javaslata. Előterjesztő? 
 
DR. EISELT GYÖRGY (Belügyminisztérium): Nem támogatja. 
 
ELNÖK: Az előterjesztő nem támogatja. Gaudi képviselő úr kíván hozzászólni. 
 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): A módosítás arra irányul, hogy az eredeti 

állapot helyreállítására is kötelezni kell a létesítőt. Tudom, hogy a fő szabály elvileg erről 
szól, csak a gyakorlatban mégis azt tapasztaljuk, hogy ilyenkor már az államigazgatási 
rendszer valahogy elernyed, tehát amikor, mondjuk, megvan a bírságolás, nem kapja meg a 
fennmaradást, de mégiscsak ott díszeleg az a, mondjuk, száz négyzetméter alapterületű stég, s 
a többi, magánépítmény, ami nem fér össze a vízi létesítményekre vonatkozó engedélyekkel. 
Nem lenne célszerű akkor így beemelni ezt a bizonyos szankciót, hogy akkor az eredeti 
állapot helyreállítására kötelezzék a létesítőt? Nyilván az ő költségén kell elbontani vagy 
elbontatni. Tehát legyen következménye már valaminek ebben az országban! 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Főosztályvezető úr? 
 
DR. EISELT GYÖRGY (Belügyminisztérium): Az előterjesztés a vízgazdálkodásról 

szóló törvényt módosítja, és csak ebben a kérdésben, hogy a közigazgatási bírság kiszabható 
legyen mind természetes személlyel, mind magánszeméllyel szemben. Abban az esetben, 
amikor a hatóság az eljárása során meg tudja állapítani, hogy ki volt a vízi létesítmény 
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engedély nélküli építője, minden esetben elrendelésre kerül a bontás, illetve az építtető terhére 
megtörténik az elbontás. Egyetlenegy ilyen terület van, a Balaton, ahol ismeretlen elkövetők 
tömkelege épített úgy létesítményt, hogy őszi időszakban minden esetben felmérésre kerül, és 
ameddig tudják és a Balaton be nem fagy, és ha van olyan szerencse, hogy az egész tél 
rendelkezésre áll, volt olyan időszak, amikor valamennyi stéget, igaz, hogy állami költségen, 
de el lehetett bontani az engedély nélkülit. Hiszen a vízi létesítésnél megvan, hogy az 
engedélyben foglalt vízi létesítményt mettől meddig lehet üzemeltetni, illetve nyílt vízen 
tartani. S ha ezt nem teszik meg, még ha engedélye is van, akkor is el lehet bontani.  

 
ELNÖK: Kérdezem a bizottságot, ki támogatja a módosító indítványt. (Szavazás.) 3 

igen. A bizottság nem támogatta, egyharmadot sem kapott. 
A 37. pont Balla Gergő képviselő úr javaslata. Előterjesztő? 
 
DR. EISELT GYÖRGY (Belügyminisztérium): Nem támogatja. 
 
ELNÖK: Nem támogatja. Kérdezem a bizottságot, ki támogatja a módosító indítványt. 

(Szavazás.) 3 igen. A bizottság nem támogatta, egyharmadot sem kapott. 
A 38. pont szintén Balla Gergő képviselő úr javaslata. Előterjesztő? 
 
DR. EISELT GYÖRGY (Belügyminisztérium): Nem támogatja. 
 
ELNÖK: Nem támogatja. Kérdezem a bizottságot, ki támogatja a módosító indítványt. 

(Szavazás.) 3 igen. A bizottság nem támogatta, egyharmadot sem kapott. 
A 39. pont Gaudi képviselő úr és képviselőtársai javaslata. Kérdezem az előterjesztőt. 
 
DR. EISELT GYÖRGY (Belügyminisztérium): Nem támogatja. 
 
ELNÖK: Nem támogatja. Gaudi képviselő úrnak adom meg a szót. 
 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Ez egy jelentősen támogatható módosítás a 

többihez képest, mert egy általánosabb kérdést érint, méghozzá az áldozatsegítéssel 
kapcsolatos áttörést szeretné megfelelően pénzügyi segítségben részesíteni. Ezt nagyon 
üdvözöltük az általános vitában, hogy a kormány-előterjesztés a tulajdon elleni 
szabálysértések áldozatait is bevonja az áldozatvédelmi állami programba. Azonban itt 
Kontrát államtitkár úr sem nagyon tudott túlzottan megnyugtató dolgokat mondani a 
tekintetben, hogy mi van, ha több tízezer, több százezer kérelem zúdul rá a magyar 
államigazgatási rendszerre, tehát akinek ellopták a termelőeszközét, mindennapi kis 
vagyontárgyát, s a többi, a mindennapi bűnözés elkövetői. Ezért javasoltuk azt Gyüre Csaba 
és Z. Kárpát Dániel képviselőtársammal, hogy legyen egy ilyen általános jellegű garanciális 
rendelkezés az áldozatvédelmi törvényben, mégpedig az, hogy a mindenkori költségvetési 
törvényben a rendőrség részére biztosított források legalább 10 százalékát kell minden évben 
áldozatsegítésre és állami kárenyhítésre fordítani. Ugye, erre a 10 százalékra lehet mondani 
azt is, hogy kevés is, mert lehetne több is, hiszen egyébként a rendőrség nemcsak 10 
százalékot nem tár fel az elkövetett bűncselekményekből, a földerítetlen bűncselekmények 
aránya sokkal nagyobb. De tény és való, hogy akkor lehet kézzelfogható hatása az emberek 
életében az áldozatvédelmi szabályok ilyen módosításának, amit mi támogatunk, ha megvan 
egy ilyen törvényes garancia. Bevallom őszintén, most így utólag elgondolkodtam, hogy 
valószínűleg alaptörvény jellegű lehetne egy ilyen szabályozás, tehát kicsit odaillik, de hát 
mivel nem mi írtuk az alaptörvényt, hanem a kétharmados többség, ezért mi most csak egy 
ilyen szerény kísérlettel próbálkozunk, hogy az áldozatvédelmi törvénybe kerüljön bele egy 
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ilyen garanciális rendelkezés. Ez tulajdonképpen senkinek nem rossz, egy feles törvény most 
nyilván egy mindenkori kormányt úgymond inkább csak jogpolitikai vagy egyfajta morális 
módon köt, hiszen ha nem ért egyet vele az új kormány, akkor hatályon kívül helyezi vagy 
megváltoztatja… (Az elnök jelzi az idő leteltét.) De örülnénk ennek, ha elfogadnák. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Előterjesztő? 
 
DR. EISELT GYÖRGY (Belügyminisztérium): Köszönöm. Azért nem támogatja az 

előterjesztő, tekintettel arra, hogy az áldozatsegítésről szóló törvény épp azért került 
módosításra, hogy a jelenlegi értékhatár miatt a védelem alól kieső személyek a szabálysértési 
törvény hatálya alatt is védelemben részesüljenek tulajdon elleni szabálysértés esetén.  

A költségvetési részhez pedig azért nem kell hozzányúlni, azon kívül, hogy az most is 
rendelkezésre áll, mert az a költségvetési tétel, amely az áldozatsegítésre rendelkezésre áll, 
felülről nyitott. Tehát mindig a minimumot határozza meg a költségvetési törvény, és 
amennyiben az elfogy, akkor mindig pótlásra kerül.  

 
ELNÖK: Határozathozatal következik. Vitányi István képviselő úr Molnár Attila 

képviselő urat helyettesíti. 
Kérdezem a bizottságot, ki támogatja a módosító indítványt. (Szavazás.) 3 igen. A 

bizottság nem támogatta, egyharmadot sem kapott. 
A 40. pont Balla Gergő képviselő úr javaslata. Előterjesztő? 
 
DR. EISELT GYÖRGY (Belügyminisztérium): Nem támogatja. 
 
ELNÖK: Gyüre Csaba alelnök úré a szó. 
 
DR. GYÜRE CSABA (Jobbik): Köszönöm szépen. Balla Gergő képviselőtársam azért 

nyújtotta be ezt a módosítást, mert azzal nem ért egyet – és ez szerintem teljesen 
méltányolható ok és érv –, egyetlenegy dolog került ki ebből a tervezett szakaszból, mégpedig 
az, hogy akitől ellopják, eltulajdonítják a saját erdejét, adott esetben akár észre sem veszi, 
hogy ellopták, másrészt nagyon sok esetben gyakorlati példa van arra, hogy őket 
megfenyegetik, és nemhogy még azt el kell tűrje, hogy ellopják az erdejét, hanem még utána 
kap egy komoly szabálysértési bírságot a nyakába, amikor ő aztán végképp nem tehet arról. 
Egyszer már elszenvedte azt, hogy meglopták, és még majd a szabálysértési bírságot is ő 
fogja viselni. Ez valahol nagyon-nagyon ellentmondásos! A Jobbiknak nyilván az a célja, 
hogy ezek, a falopás, illetve az erdő rendszabályai megfelelően legyenek kezelve, és 
megfelelő módon, szigorúan legyenek szabályozva. Azonban ezt az egyet nem tartjuk 
méltányosnak, és ezért kérjük ennek az elhagyását. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Főosztályvezető úré a szó. 
 
DR. EISELT GYÖRGY (Belügyminisztérium): A szaktárca – ez a VM-hez tartozik – 

ezt azért nem tudja elfogadni a javaslatot, tekintettel arra, hogy akkor legalizálásra kerül 
minden esetben az engedély nélküli fakitermelés. Tehát gyakorlatilag ettől a pillanattól fogva 
senki nem tudná kontroll alatt tartani, hogy mikor volt engedély nélkül és engedély alapján 
történt fakitermelés és erdőgazdálkodás. (Dr. Gyüre Csaba: Nem! Ez benne marad, amit ön 
mond! – Közbeszólások.)  
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ELNÖK: Kérdezem, ki támogatja a módosító indítványt. (Szavazás.) 3 igen. A 
bizottság nem támogatta, egyharmadot sem kapott. 

A 41. pont Németh Zsolt képviselő úr javaslata. Előterjesztő? 
 
DR. EISELT GYÖRGY (Belügyminisztérium): Támogatja. 
 
ELNÖK: Az előterjesztő támogatja. Kérdezem a bizottságot, ki támogatja a módosító 

indítványt. (Szavazás.) 21 igen. A bizottság egyhangúlag támogatta. 
A 42. pont szintén Németh Zsolt képviselő úr javaslata. Előterjesztő? 
 
DR. EISELT GYÖRGY (Belügyminisztérium): Nem támogatja. 
 
ELNÖK: Az előterjesztő nem támogatja. Kérdezem, ki támogatja. (Szavazás.) 3 igen. 

A bizottság nem támogatta, egyharmadot sem kapott. 
A 43. pont összefügg a 44. ponttal, Staudt Gábor képviselő úr javaslata. Előterjesztő? 
 
DR. EISELT GYÖRGY (Belügyminisztérium): Nem támogatja. 
 
ELNÖK: Nem támogatja. Staudt Gábor képviselő úré a szó. 
 
DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik): Én erre választ kérnék, mivel a vitában elmondtam, 

hogy túlságosan mechanikusnak éreztem a Btk.-ból való átemelését az elkobzási 
szabályoknak, ráadásul ez esetben egy komolyabb átgondolást igényelne, lévén, hogy 
alkotmányos alapjogról beszélünk. Úgy tűnik, hogy ez nem történt meg, de erre várnék egy 
választ. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Főosztályvezető úré a szó. 
 
DR. EISELT GYÖRGY (Belügyminisztérium): Gyakorlatilag a Ket.-ben az elkobzás 

módosítására egyszerű oknál fogva került sor: a közigazgatási eljárásban is teremtődjön meg 
az a lehetőség, ami egyébként szabálysértési eljárásban már megvan. Nem a Btk.-ból, ebből a 
szabálysértési eljárásból lett átvéve, tekintettel arra, hogy több mint száz tényállás került át 
közigazgatás, igazgatás területére, de ahol a Ket.-szabályok érvényesülnek. 

 
ELNÖK: Kérdezem a bizottságot, ki támogatja a módosító indítványt. (Szavazás.) 3 

igen. A bizottság nem támogatta, egyharmadot sem kapott. 
A 45. pont Harangozó Tamás képviselő úr javaslata. Előterjesztő? 
 
DR. EISELT GYÖRGY (Belügyminisztérium): Nem támogatja. 
 
ELNÖK: Az előterjesztő nem támogatja. Kérdezem a bizottságot, ki támogatja a 

módosító indítványt. (Szavazás.) Senki nem támogatta, egyharmadot sem kapott. 
A 46. pont Szabó Timeáék javaslata. Előterjesztő? 
 
DR. EISELT GYÖRGY (Belügyminisztérium): Nem támogatja. 
 
ELNÖK: Az előterjesztő nem támogatja. Kérdezem a bizottságot, ki támogatja a 

módosító indítványt. (Szavazás.) Senki nem támogatta, egyharmadot sem kapott. 
Köszönöm szépen, főosztályvezető úr. Ezzel a napirendi pontot lezárom. 
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Zárószavazások előkészítése 

a) Az elvárt béremelés végrehajtásával és a foglalkoztatással összefüggő egyes törvények 
módosításáról szóló törvényjavaslat (T/6153. szám) 

Zárószavazások előkészítése következik: az elvárt béremelésre vonatkozó javaslattal 
kezdjük, ez a T/6153. számú törvényjavaslat.  

Az első a /10. módosító indítvány megtárgyalása, ezt Kósa Lajos képviselő úr 
nyújtotta be. Kérdezem a kormány álláspontját. Kérünk egy nevet, beosztást a jegyzőkönyv 
számára.  

 
DR. JÁCZKU TAMÁS (Nemzetgazdasági Minisztérium): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt 

Bizottság! Jáczku Tamás főosztályvezető vagyok, Nemzetgazdasági Minisztérium. 
A tárca nem támogatja a módosító indítványt. 
 
ELNÖK: Köszönjük szépen, főosztályvezető úr. Az előterjesztő tehát nem támogatta. 

Kérdezem a bizottságot, ki támogatja a módosító indítványt. (Szavazás.) 8 igen. A bizottság 
nem támogatta, de egyharmad támogatást kapott. 

A /11. szám alatt Kara Ákos képviselő úr javaslatáról kérem az előterjesztő 
álláspontját. 

 
DR. JÁCZKU TAMÁS (Nemzetgazdasági Minisztérium): Támogatja. 
 
ELNÖK: Az előterjesztő támogatja. Kérdezem a bizottságot, ki támogatja a módosító 

indítványt. (Szavazás.) 18 igen. Ki nem támogatta? (Szavazás. – Nincs ilyen.) Ki tartózkodott? 
(Szavazás.) 3 tartózkodás. A bizottság támogatta a módosító indítványt. 

Köszönöm, ezt a napirendi pontot lezárom. 

b) A Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. 
törvény módosításáról szóló törvényjavaslat (T/6152. szám) 

Áttérünk a 2012. évi központi költségvetés módosítására T/6152. szám alatt. 
Köszöntöm államtitkár urat a napirendi pont tárgyalásánál.  

Az előterjesztő egy kétpontos módosító indítványt nyújtott be; gondolom, támogatja. 
 
BANAI PÉTER BENŐ helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Köszönöm szépen. Banai Péter vagyok, Nemzetgazdasági Minisztérium, költségvetési 
helyettes államtitkár.  

Ahogy elnök úr mondta, az előterjesztő kormány két ponton módosítaná a 
költségvetési törvényt. Az egyik arról szól, hogy a korábban belügyi célokra használt 
ingatlanok értékesítéséből származó bevétel a fogvatartottak elhelyezésével kapcsolatos 
beruházásokra használható föl.  

A másik módosító javaslat arról szól, hogy az Esztergom város által átvett 
intézmények finanszírozásához az esztergomi hozzájárulást nem egytizenkettedekben kell 
teljesíteni, hanem a városhoz beérkező bevételek arányában. Ez egy likviditási könnyítés 
Esztergom részére úgy, hogy az összes befizetési kötelezettsége nem változik. 

Egyébként egyik javaslat sem változtat a költségvetés egyenlegén. Köszönöm. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a bizottságot, ki támogatja a módosító 

indítványokat. (Szavazás.) 18-an támogatták. (Dr. Gaudi-Nagy Tamás: Bocsánat, hát 
hozzászólás…) Lezártuk. Kik tartózkodtak? (Szavazás.) 2-en. 
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DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Én támogatom – kérem jegyzőkönyvbe venni. 

Rabhelybővítésre használják föl ezt az összeget, mi ezt támogatjuk, a rabmunkának vagy a 
férőhelyeknek a bővítését a bv-intézményekben. 

 
ELNÖK: Köszönöm. 19-en tehát támogatták és 2-en tartózkodtak a módosító 

indítványnál. A bizottság tehát támogatta. 
Köszönjük szépen, államtitkár úr. 
Kérem a bizottságot, döntsünk a napirend kiegészítéséről, az élelmiszerláncról és 

hatósági felügyeletről szóló törvény módosításához érkezett ugyanis zárószavazás előtti 
módosító indítvány. Kérdezem, ki támogatja, hogy ezt megtárgyaljuk, illetve döntsünk róla. 
(Szavazás.) A napirend-kiegészítést 19-en támogatják. Ki tartózkodott? (Szavazás.) 2-en 
tartózkodtak. 

c) Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletről szóló 2008. évi XLVI. törvény 
módosításáról szóló törvényjavaslat (T/4956. szám) 

Ez egy Font Sándor képviselő úr által benyújtott módosító indítvány, a /21. számot 
viseli, 14 pontból áll. Kérdezem az előterjesztő, illetve a kormány álláspontját. 

 
DR. ANDRÉKA TAMÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): A Vidékfejlesztési 

Minisztérium részéről Andréka Tamás, a jogi főosztály helyettes vezetője vagyok. 
Az előterjesztő nem a kormány volt, hanem ez önálló képviselői indítványként került 

benyújtásra a parlamenthez. Ugyanakkor a minisztérium a módosító javaslat elfogadását 
támogatja. 

 
ELNÖK: Tarnai képviselő úr is támogatja, ezt jelezte számunkra. Kérdezem, ki 

támogatja a módosító indítványokat. (Szavazás.) A bizottság egyhangúlag támogatta. 
Köszönöm szépen, ezt a napirendi pontot lezárom.  
Megkezdjük a tárgysorozatba-vételek megtárgyalását, meglátjuk, meddig tudunk jutni 

benne.  

Döntés képviselői önálló indítványok tárgysorozatba-vételéről 

a) A Malév csődjéhez vezető közvetlen és közvetett előzmények feltárására, a 
fizetésképtelenséget és felszámolást előidéző döntéshozói felelősség feltárására és a 
nemzeti légitársaság csődjének társadalmi és gazdasági hatásainak nyomon követésére 
irányuló vizsgálóbizottság létrehozásáról szóló országgyűlési határozati javaslat 
(H/5995. szám) 

Az első, amelyet tárgyalunk, a Szekeres Imre és képviselőtársai által benyújtott 
H/5995. számú határozati javaslat. A kormány képviselteti magát a javaslat tárgyalásánál, az 
előterjesztők nem, de ez nem akadálya annak, hogy a bizottság megtárgyalja.  

Kérdezem, van-e a kormánynak álláspontja. 
 
DR. SZÉKÁCS PÉTER helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): 

Köszönöm a szót, elnök úr. Székács Péter vagyok, az NFM helyettes államtitkára.  
Tárcaálláspontot tudok mondani: a tárca nem támogatja. Köszönöm. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr. Kérdezem, van-e hozzászólási szándék. 

Gaudi képviselő úré a szó. 
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DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): A határozati javaslatban foglalt cél, a 
vizsgálóbizottság felállítása, a Malév csődjének a közvetlen és közvetett előzményeinek 
feltárása mindenképpen támogatandó. Azt gondolom, ha végigtekintjük a vizsgálat 
tárgykörére vonatkozó megjelöléseket, azokból kitűnik, hogy ez a fóbiusztikus jellegű Orbán- 
és kormánygyűlölet elborítja az agyát az előterjesztőknek (Derültség.), és képtelenek 
országgyűlési méltóságnak megfelelő módon szövegezni, fogalmazni. Gyakorlatilag 
lehetetlenné teszik azt, hogy támogatható legyen, mert minden második mondat az Orbán-
kormány valamelyik ősbűnét véli felfedezni. Nyilván a Malév csődje tragikus dolog, és ebben 
van is felelőssége szerintem még a mostani kormánynak is, de megint csak a tisztánlátást 
elborítja sok tekintetben a gyűlölet, a vakgyűlöletük. Úgyhogy amellett, hogy fontos a kérdés 
– ránézek képviselőtársaimra, próbálom az ő véleményüket megszondázni, hiszen most 
kaptuk meg nemrégiben a javaslatot –, én azt mondom, hogy emiatt nekünk tartózkodni 
kellene; én tehát tartózkodást javaslok. Tehát tartózkodni fogunk. Köszönöm. 

Szavazás a tárgysorozatba-vételről 

ELNÖK: Kérdezem a bizottságot, ki támogatja az indítvány tárgysorozatba-vételét. 
(Szavazás.) Senki. Ki tartózkodott? (Szavazás.) 3 tartózkodás, ahogy ezt jelezték. Mindenki 
más, gondolom, nem támogatta a tárgysorozatba-vételt, ez 18 nem. A bizottság tehát nem 
vette tárgysorozatba az indítványt. 

Most két Btk.-módosításra vonatkozó javaslatot tárgyalunk. 

b) A büntető törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/6030. szám) 

Szavazás a tárgysorozatba-vételről 

Először Volner János képviselő úr T/6030. számon benyújtott javaslatáról döntünk. 
Kérdezem, ki támogatja a tárgysorozatba-vételt. (Szavazás.) 3-an támogatják. A bizottság nem 
vette tárgysorozatba. 

c) A büntető törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/6042. szám) 

Szavazás a tárgysorozatba-vételről 

Most pedig Dúró Dóra és Bertha Szilvia képviselők javaslata következik, szintén a 
Btk. módosítására vonatkozik, T/6042. szám alatt. Kérdezem, ki támogatja a tárgysorozatba-
vételt. (Szavazás.) 3-an támogatják. A bizottság nem vette tárgysorozatba. 

Egyebek 

Az „egyebekre” térünk át.  
Szeretném tájékoztatni a bizottságot, hogy szükség lesz egy bizottsági ülés 

megtartására, várhatóan erre még a mai határozathozatalt követő napirendi pont lezártát 
követően kerül sor; sor kerül majd jegyzői bejelentésre. Amennyiben ez nagyon elhúzódna, 
akkor holnap reggel lesz bizottsági ülésünk. Tájékoztatom elnök úr álláspontjáról a 
bizottságot, miszerint ha holnap kerül erre sor, akkor Gyüre alelnök urat kérte meg ennek 
levezetésére.  

Budai Gyula képviselő úr megüresedett albizottsági helyére, gondolom, Vas Imre 
képviselő úr javaslatot fog megfogalmazni. 

 
DR. VAS IMRE (Fidesz): Javaslom, hogy az ellenőrző albizottságba a bizottság 

Puskás Imrét válassza meg.  
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ELNÖK: Kérdezem, ki az, aki egyetért a javaslattal. (Szavazás.) A bizottság 

egyhangúlag egyetértett. Köszönöm szépen. 
A Velencei Bizottság április 4-én látogat ismételten hozzánk. 11.30 és 12.30 között 

kerül sor valószínűleg az alkotmányügyi bizottsággal való találkozásra, utána büféebéd 
következik 12.30-tól 13.40-ig.  

A bizottsági ülést berekesztem. Köszönöm szépen a bizottság munkáját.  
 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 40 perc)  

Dr. Cser-Palkovics András 
a bizottság alelnöke 

 

Dr. Salamon László 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Prin Andrea 


