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Napirendi javaslat  
 

1. Zárószavazások előkészítése:  

a) A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény módosításáról szóló 

törvényjavaslat (T/6767. szám)  

b) A járások kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggő törvények 

módosításáról szóló törvényjavaslat (T/6590. szám)  

c) Egyes törvényeknek és törvényi rendelkezéseknek a jogrendszer 

túlszabályozottságának megszüntetése érdekében szükséges technikai 

deregulációjáról szóló törvényjavaslat (T/6957. szám)  

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

CLXXXVIII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat (T/6930. szám)  

(Dr. Navracsics Tibor, dr. Szabó Erika, Kósa Lajos, Rogán Antal, dr. Láng Zsolt, 

Horváth László és dr. Pesti Imre (Fidesz) képviselők önálló indítványa)  

e) Az adózást érintő egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat (T/7028. 

szám)  

f) Magyarország Alaptörvényének első módosítása címmel benyújtott 

törvényjavaslat (T/6817. szám)  

g) A szélsőségesség, a rasszizmus és az idegengyűlölet egyes formái elleni 

határozott fellépésről szóló határozati javaslat (H/5991. szám)  

(Mesterházy Attila, Harangozó Gábor és dr. Steiner Pál (MSZP) képviselők önálló 

indítványa)  

 

2. A köztársasági elnök által visszaküldött, az Országgyűlés 2012. május 24-ei 

ülésnapján elfogadott, a médiaszolgáltatásokkal és a sajtótermékekkel összefüggő 

egyes törvények módosításáról szóló törvény  

(A köztársasági elnök átirata és a visszaküldött törvény T/7022/61. számon került 

iktatásra)  

(Záróvita és zárószavazás előkészítése a HHSZ 110. §-ának (2) bekezdése szerinti 

eljárásban)   
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3. Döntés bizottsági önálló indítványok benyújtásáról:  

a) Országos népszavazásról („Egyetért-e Ön azzal, hogy az alapszabadság 

kétharmadát a munkáltató a munkavállaló kérésének megfelelő időpontban legyen 

köteles kiadni?” kérdésben) címmel benyújtott határozati javaslat (H/…. szám) 

b) Országos népszavazásról („Egyetért-e Ön azzal, hogy a tankötelezettség 

továbbra is annak a tanévnek a végéig tartson, amelyben az érintett személy a 18. 

életévét betöltötte? kérdésben) címmel benyújtott határozati javaslat (H/…. szám) 

c) Országos népszavazásról („Egyetért-e Ön azzal, hogy az álláskeresési járadék 

folyósításának leghosszabb időtartama 260 nap legyen?” kérdésben) címmel 

benyújtott határozati javaslat (H/…. szám)  

d) Országos népszavazásról („Egyetért-e Ön azzal, hogy 100 napnál hosszabb 

próbaidőt munkaviszony esetében ne lehessen kikötni?” kérdésben) címmel 

benyújtott határozati javaslat (H/…. szám)  

 

4. Egyes családjogi és cégjogi eljárások egyszerűsítéséről szóló törvényjavaslat 

(T/7035. szám)  

(Döntés bizottsági módosító javaslat benyújtásáról)  

(Első helyen kijelölt bizottságként)  

 

5. A büntető törvénykönyvről szóló törvényjavaslat (T/6958. szám)  

(Módosító javaslatok megvitatása)  

(Első helyen kijelölt bizottságként)  

 

6. Egyebek   
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Az ülés résztvevői  
A bizottság részéről  

Megjelent  

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

Meghívottak részéről  

Hozzászólók  
Balog Ádám helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium)  
Odrobina László főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium)  
Dr. Répássy Róbert államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium) 
Dr. Szabó Erika államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium) 
Dr. Csonka Ernő helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium)  
Jáczku Tamás főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium)  
Dr. Pesti Imre (Fidesz) országgyűlési képviselő)  
Dr. Hilbert Edit általános elnökhelyettes (Országos Bírósági Hivatal)  
Dr. Vitvindics Mária osztályvezető (Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium)  
 

Megjelentek  
Banai Péter helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium)  
Dr. Zöld-Nagy Viktória helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium)  
Dr. Gáva Krisztián helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium)  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 2 perc)  

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása  

DR. SALAMON LÁSZLÓ (KDNP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Tisztelettel köszöntöm a bizottság tagjait, a napirendi pontokhoz meghívott résztvevőket. 
Bizottsági ülésünket megnyitom. 

A helyettesítés rendjét rögzítjük: Papcsák Ferencet Vas Imre, Molnár Attilát Kozma 
Péter, Vitányi Istvánt Bohács Zsolt, Puskás Imrét Turi-Kovács Béla, Zsiga Marcellt Salamon 
László, Varga Lászlót Bárándy Gergely, Ipkovich Györgyöt Lamperth Mónika helyettesíti.  

Tisztelt Bizottság! A napirendi javaslatomat képviselőtársaim írásban megkapták. Az 
írásbeli javaslat a zárószavazások előkészítése tekintetében egy ponttal kényszerűen 
kiegészül: a szélsőségesség, a rasszizmus és az idegengyűlölet egyes formái elleni határozott 
fellépésről szóló határozati javaslat, amely H/5991. irományszámon szerepel, ennek a 
záróvitára történő előkészítésével bővül a zárószavazások előkészítése.  

A napirendhez két írásbeli módosító javaslat érkezett, először azokról szavazunk.  
Vas Imre képviselőtársunk javasolta a napirend módosítását az igazságszolgáltatást 

érintő egyes törvények módosításáról szóló T/7410. számú törvényjavaslat napirendre 
tűzésével. A javaslat tárgysorozatba-vételről való döntésre irányul, illetve általános vitára 
alkalmasságról szóló állásfoglalásra.  

A másik írásban érkezett napirend-módosítási javaslat szintén Vas Imre képviselő 
úrtól érkezett T/7415. szám alatt, a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 
hatálybalépésével összefüggő átmeneti rendelkezésekről és törvénymódosításokról szóló 
törvényjavaslat általános vitára bocsátásának megtárgyalásával javasolja a képviselő úr a 
napirendet kiegészíteni.  

Először tehát a módosításokról szavazunk. Kérdezem, ki támogatja az 
igazságszolgáltatást érintő egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat 
tárgysorozatba-vételének és általános vitára bocsátásának megtárgyalásával a napirendet 
kiegészíteni. Az igenlő szavazatokat számolom. (Szavazás.) 15 igen. Ellenszavazat? 
(Szavazás.) 4 nem. Tartózkodás? (Szavazás.) 1 tartózkodás. A bizottság a törvényjavaslattal a 
napirendet kiegészítette. 

Ugyanígy határozathozatal következik a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. 
törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti rendelkezésekről és törvénymódosításokról 
szóló törvényjavaslat általános vitára bocsátása megtárgyalásának napirendrevételéről. Ki 
támogatja ezt a napirend-módosító javaslatot? (Szavazás.) 15 igen. Ellenszavazat? (Szavazás.) 
4 nem. Tartózkodás? (Szavazás.) 2 tartózkodás. A bizottság tehát ezzel is kiegészítette a 
napirendet. 

Kérdezem ezek után, hogy az így módosított napirendet a bizottság elfogadja-e. 
Rögzítjük, hogy Gyüre Csabát Staudt Gábor képviselő úr helyettesíti. Az igenlő szavazatokat 
számolom. (Szavazás.) 15 igen. Ellenszavazat? (Szavazás.) 4 nem. Tartózkodás? (Szavazás.) 2 
tartózkodás.  

Az igazságszolgáltatást érintő egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat 
(T/7410. szám); döntés tárgysorozatba-vételről és általános vita 

Tekintettel a javaslatokkal kapcsolatos egyéb, plenáris ülés irányában előterjesztett 
indítványokra, elsőként az igazságszolgáltatást érintő egyes törvények módosításáról szóló 
T/7410. számú törvényjavaslat tárgysorozatba-vételét és általános vitára alkalmasságát 
tárgyaljuk meg. Az előterjesztő dr. Papcsák Ferenc képviselő úr. Vas Imre képviselő úr, 
parancsoljon! 
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DR. VAS IMRE (Fidesz): Az előterjesztő hozzájárulásával csatlakozom az 
előterjesztőhöz, s míg a bizottsági ülésre meg nem érkezik Papcsák képviselőtársam, addig 
képviselem az előterjesztőket. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Akkor élve ezzel a felajánlással, illetve csatlakozással, megadom 

a szót képviselő úrnak, szíveskedjék a törvényjavaslatot ismertetni. 

Dr. Vas Imre szóbeli kiegészítése 

DR. VAS IMRE (Fidesz): Köszönöm szépen. A törvényjavaslat módosítja a 
választottbíróságról szóló 1994. évi LXXI. törvényt, a nemzetközi magánjogról szóló 1979. 
évi 13. törvényerejű rendeletet, valamint egy ponton a polgári törvénykönyvről szóló 1959. 
évi IV. törvényt. 

A törvényjavaslat egyes törvények közötti koherencia megteremtése, valamint a 
jogértelmezési problémákat okozó joghézag megszüntetése érdekében tartalmaz szabályozást. 
A javaslat a választottbírósági törvény rendelkezéseit hozza összhangba a 2012. január 1-jén 
hatályba lépett, nemzeti vagyonról szóló törvény rendelkezéseivel, mely szerint ha a jogvita 
tárgya a nemzeti vagyonról szóló törvény hatálya alá tartozó, Magyarország határa által 
körbezárt területen lévő nemzeti vagyon, illetve azzal kapcsolatos bármilyen jogigény, 
követelés, továbbá olyan ügy, amelyben törvény a jogvita választottbírósági eljárás keretében 
történő rendezését kizárja, tehát ezekben az ügyekben nincs helye választottbírósági 
eljárásnak. Ezzel összefüggésben kerül sor a nemzetközi magánjogról szóló törvény 
módosítására.  

Ugyancsak a javaslat egyértelművé teszi azt a korábbi jogalkotói szándékot, hogy a 
nemzetközi elemet tartalmazó magyar bíróság kizárólagos joghatósága alá tartozó ügyek 
közül arra, amelyben a választottbírósági eljárás kiköthető, kizárólag magyarországi bíróság 
joghatósága egyértelműen szintén kiterjed.  

Ennyit kívántam elmondani. A törvény nem hosszú, szerintem a leírásból is 
egyértelműen kitűnik a javaslattevők szándéka. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm. A vitánál a kormány képviselője nincs jelen, tehát őt 

nyilatkoztatni nem tudjuk. 
Megnyitom a hozzászólások lehetőségét. Lamperth Mónika kért szót. 

Kérdések, hozzászólások, reflexiók 

DR. LAMPERTH MÓNIKA (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt 
Képviselőtársaim! Én azt szeretném megkérdezni az előterjesztőtől, mi indokolja azt, hogy a 
pénteken benyújtott indítványt, amiről pontosan 36 perccel ezelőtt SMS-ben értesültünk elnök 
úrtól, hogy ma tárgyalni fogjuk, ilyen rendkívül megterhelt, rövid ülés elé – merthogy 11 
órakor kezdődik a plenáris ülés – ide kell hozni. Mi indokolja azt, hogy ezt most ilyen 
sürgősen, anélkül, hogy lett volna a képviselőknek érdemben idejük átolvasni, meghallgattuk 
természetesen nagy figyelemmel Vas Imre képviselő úr felolvasását, de egyszerűen 
érthetetlen a számunkra, hogy mi indokolja ezt, hogy ilyen rapid módon kell ezt napirendre 
tűzni, miközben a hátralévő egy és háromnegyed órában elképesztő dolgokat kell 
megtárgyalnia az alkotmányügyi bizottságnak. Ez teljesen komolytalanná teszi a munkánkat! 
Kérek választ erre.  

 
ELNÖK: Bárándy képviselő úr most kér szót, vagy előbb hallgassuk meg a választ? 
 
DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP): Hallgassuk meg a választ! 
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ELNÖK: Hallgassuk meg a választ! Most már itt van Papcsák képviselő úr is, 
bármelyikük érezheti magát megszólítva. Ki vállalkozik a föltett kérdés megválaszolására? 
Vas Imre képviselő úr! 

 
DR. VAS IMRE (Fidesz): Köszönöm szépen. Azt vitatnám, Lamperth 

képviselőtársam, hogy nem volt idő átolvasni, hiszen az érkeztető bélyegző szerint 1-jén 
benyújtásra került. (Dr. Lamperth Mónika: De nem volt napirendre tűzve!) Ne haragudjon, de 
én meghallgattam önt! Tehát 1-jén benyújtásra, azóta a harmadik nap van. 

A sürgősséget pedig az indokolja, hogy 2012. január 1-jétől gyakorlatilag most már a 
hatodik hónap negyedik napján tartunk, azóta nincs teljes összhang a nemzeti vagyonról szóló 
törvény, illetve a választottbírósági törvény között. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Papcsák Ferenc képviselő úr még kiegészíti, gondolom. Tessék! 
 
DR. PAPCSÁK FERENC (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr. Nem hallottam 

Lamperth Mónika képviselő asszony felvetését, azonban ez nem újdonság a tisztelt 
képviselők számára. Korábban is volt egy ilyen tárgyú indítványunk, amely a nemzetközi 
viszonylatban szervezte, illetve rendezte volna a választottbírósággal összefüggő 
szabályozást. Akkor átdolgozásra mi visszavontuk, a polgári törvénykönyvnek, illetőleg a 
büntetőeljárásról szóló törvénynek a szavazása megtörtént, most átdolgoztuk és idehoztuk. 

Azt gondolom, a lehető legsürgősebben ezt a kérdést rendeznünk kell. Ez a 
választottbírósági rendszerrel összefüggő módosítási irány tehát nem lehet újdonság, mert volt 
már egy előzetes, Vas képviselőtársammal közös indítványunk, amelynek pontosan ugyanez 
volt a tárgya. Mi úgy ítéltük meg, hogy átdolgozásra szorul, most átdolgoztuk, és szeretnénk, 
ha a tisztelt bizottság támogatná. 

Nagyon szépen köszönöm. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Bárándy Gergely! 
 
DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP): Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt 

Bizottság! Nem elvitatva egyik kollégámnak sem a kiváló szakértelmét, képviselőtársamat 
felkészült jogásznak tartom, de mégis azt kell mondjam, erős a gyanúm, már-már a 
bizonyosságig terjedő, hogy itt megint egy burkolt kormány-előterjesztésről van szó, aminek 
egyetlen célja van, hogy gyorsan hatályba tudjon lépni a törvény. 

Képviselőtársaim, én azt gondolom, nem megalapozatlan az a feltételezés, hogy nem 
Papcsák képviselő úrnak és Vas képviselő úrnak a képviselői tevékenysége vagy akár az 
ügyvédi tevékenysége nyomán tűnt az föl, hogy a nemzeti vagyonról szóló törvény és a 
nemzetközi magánjogról szóló törvény 62/A. §-ának egyes rendelkezései nincsenek 
egymással koherens viszonyban. Szóval, én sok mindent el tudok hinni, képviselőtársaim, de 
ezt nem. És biztos, hogy két felkészült jogászról van szó, mégis tökéletesen életszerűtlen, 
hogy két képviselőtársam vette észre ezt a problémát.  

Nem azzal van a gond, hogy ilyen törvényjavaslatban vagy egy rövid 
törvényjavaslatban kijavítunk kodifikációs hibákat, bár ha túl sok van belőle, mint ahogyan az 
elmúlt időszakban elég sok volt, az már bizony problémát jelent, általános problémát. De én 
azt gondolom, megint egy olyan esettel állunk szemben, amikor formálisan van csak szó 
képviselői önálló indítványról, valójában kormány-előterjesztésről van szó, a hibát pedig vagy 
a kormány, vagy pedig akár az OBH, akár más szervezet vette észre. Hát, ennyit erről. 

Köszönöm szépen, képviselőtársaim. 
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ELNÖK: Köszönöm. Lamperth Mónika képviselő asszony! 
 
DR. LAMPERTH MÓNIKA (MSZP): Köszönöm szépen. Vas Imre képviselő úr 

igazából nem adott választ az én kérdésemre, mert azt mondta, hogy volt idő átolvasni, hiszen 
már pénteken benyújtották. Én szeretném most a képviselő urat tájékoztatni, ha már volt 
szíves ilyen kellemetlen helyzetbe hozni engem, és úgy csinálni, mintha nem készülnék föl 
rendesen az ülésekre, hogy minden szombaton és vasárnap szánok rá elég időt, hogy 
fölkészüljek alaposan az ülésekre. Ám 36 perccel ezelőtt kaptunk egy SMS-t, hogy ez 
napirendre kerül. Nem gondoltam volna, nem volt jele annak a benyújtáskor, hogy ez ilyen 
sürgős. Volt sok más, amiről tudtam, hogy napirendre kerül, például a járási törvény 
záróvitájához benyújtott módosító, amelyet hétvégén nyújtott be, talán vasárnap, ha jól 
emlékszem, a kormány. Tehát figyelemmel kísérem én, nem kell aggódnia emiatt képviselő 
úrnak. Tényszerűen nem felel meg a valóságnak, hogy ezt tudták a képviselők hétvégén, hogy 
ez most napirendre kerül. 

És a válaszokból, Papcsák képviselő úr mondott érdemi érveket, azok mérlegelhetők. 
De abból a válaszból nem derül ki, hogy ebben mi ilyen iszonyúan sürgős, hogy meg akarják 
terhelni ezt az egyébként is nagyon zsúfolt és az elnök úr által a bevezetőben nagyon jól 
bemutatott nehézségekkel küszködő ülést. Erre választ nem kaptam, de természetesen lelkük 
rajta, hiszen megvan a többségük ahhoz, hogy eldöntsék a napirendet. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Gaudi-Nagy Tamás képviselő úré a szó. 
 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Köszönöm szépen a szót. Én ezt a drága időt 

nem szeretném hosszan húzni. Úgy érzem, a szocialista képviselőtársaimnak talán aggodalma 
lehet esetlegesen a korábbi időszakokban általuk megkötött PPP- vagy egyéb szerződésekben 
kikötött választottbírósági klauzulák miatt, aggódnak a külföldi tulajdonosok érdekei miatt, 
akik most emiatt csak magyar bírósághoz fordulhatnak jogvita esetén. Tehát egyszerűen nem 
értem, miről beszélnek.  

Itt most azt kell mondanom, én egyetértek ezzel a javaslattal, hiszen valóban, és 
nekem nagyon szimpatikus ez az irány, hogy a Magyarország határa által körbezárt területen 
levő nemzeti vagyonnal kapcsolatos igény, követelés bizony nem kerülhet választottbíróság 
elé, ráadásul nem kerülhet, mondjuk, a luxembourgi választottbírósághoz, Luxemburg joga 
alapján, s a többi, s a többi, márpedig van tudomásunk arról, hogy ilyen szerződéseket nem 
kis számban kötöttek a nyolcévnyi szocialista-liberális kormányzat alatt.  

Legfeljebb annyit kérnék, illetve azt hiányolom, és kérem, ebben segítsenek majd, Vas 
Imre képviselőtársam, hogy esetleg tudunk-e konkrét eseteket. Mert szerintem a közvélemény 
erre vágyik, velünk együtt, hogy megtudjon olyan konkrét anomáliákat, eseteket, hogy miért 
vált ez szükségessé, tehát mik azok a kockázatok, amelyeket elhárítunk ezzel. Mert egy napi 
ügyekkel foglalkozó ember számára nem érthető, miért kell megvédeni a nemzeti vagyonnal 
kapcsolatos vitákat a választottbíróságoktól, amelyekről azt halljuk, illetve tudjuk, hogy ezek 
persze gyorsabb eljárást folytatnak, egyfokú eljárást folytatnak, de kiküszöbölődik belőle az a 
szempontrendszer, amit azért, ha egy jól működő magyar igazságszolgáltatási rendszer van, 
az meg tud fogalmazni, érvényesíteni tud. Hiszen tudjuk, hogy a választottbírósági testületek 
lényegében a felek választása alapján állnak össze, plusz a két választó fél választ egy 
elnököt, és onnét kezdve tulajdonképpen a lobbiérdekek adott esetben bizony fölül tudják írni 
a jog normatív és felelős alkalmazását. Nagyon szeretném tehát megtudni, sok-sok millió 
emberrel együtt, hogy tényleg melyek voltak ezek a kifogásolható szerződések.  

S végül, mivel most vagyunk, ma a 92. évfordulójánál a trianoni békediktátumnak, 
nem tudom megállni, hogy szóljak arról, hogy amikor az előterjesztésben Magyarország 
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határa által körbezárt területről beszélnek és ilyen nemzeti vagyonról, azért azt jelezzem, hogy 
gondolom, Vas Imre képviselőtársam és nagyon sokunk számára Magyarország határai nem 
feltétlenül ott húzódnak, ahol jelenleg a nemzetközi jog azokat 92 éve meghúzta. Hiszen ennél 
a magyar nemzet sokkal nagyobb területen él itt a Kárpát-medencében. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Köszöntöm Répássy Róbert államtitkár urat, mindjárt meg is 

adom a szót, hogy kíván-e a tárgysorozatba-vételről nyilatkozni, illetőleg az általános vitára 
alkalmasságról. Kérem a kormány vagy a tárca álláspontját. Államtitkár úr, tessék! 

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

Tisztelt Bizottság! A tárgysorozatba-vételről és az általános vitára alkalmasságról a kormány 
nem tárgyalt, tehát kormányálláspontot nem tudok tolmácsolni. A tárgysorozatba-vételről 
viszont nem szokott a kormány nyilatkozni.  

Az általános vitára alkalmasságról tárcaálláspontot tudok jelezni a tisztelt 
bizottságnak: általános vitára alkalmas a javaslat álláspontunk szerint. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Papcsák Ferenc képviselő úré a szó. 
 
DR. PAPCSÁK FERENC (Fidesz): Köszönöm szépen. Gaudi képviselő úrra csak 

nagyon röviden reflektálnék. Sajnos a 92 évvel ezelőtt meghúzott határoknál kisebb területen 
élünk, az a három település Pozsony környékén szintén elkerült; az 1947-ben kötött párizsi 
békeszerződést kell hatályosnak tekintenünk, ami még csak rátett egy lapáttal. De ezeket a 
határokat, amelyek közé szorultunk, érinti természetesen a javaslatunk. 

A Bárándy képviselő úr által fölvetettekre tényleg nagyon röviden reagálnék, mert 
nagyon sok dolga van ma a bizottságunknak. A választottbírósággal összefüggő klauzulák 
tekintetében nyilvánvalóan mi is támaszkodunk a saját szakmai, jogi csapatunkra, a frakció 
jogi csapatára. De természetesen támogatásként a szakminisztérium munkatársait is igénybe 
szoktuk venni ilyenkor, ez mindenképpen fontos. Egy választottbírósági döntés akkor jó, ha 
gyors és a lehető legkevesebb költséggel jár. Sajnos az elmúlt években, az elmúlt időszakban 
egyáltalán nem gyorsabbak, és a magyar állam számára láthatóan, ha megnézzük az előző 
kormányzati ciklus alatt kikötött választottbírósági klauzulákat, akár New Yorkban, Svájcban, 
és ügyeket is tudnánk egyébként sorolni… (Dr. Gaudi-Nagy Tamás: Kellene is!), az a baj, 
hogy egyáltalán nem gyorsabb, mint a magyar bírósági rendszer ilyen típusú eljárási 
rendszere. Nemhogy nem gyorsabb, hanem lassabb is bizonyos szempontból, ráadásul 
jelentős költségekkel is jár. És sajnos vannak olyan tranzakciók – most nem mennék bele a 
részletekbe –, amikor fellelhető, hogy a magyar államot olyan fél képviselte egy-egy 
eljárásban, amely a másik oldalon, tehát az ellenérdekű fél oldalán tükröződni látszik.  

Mi a magyar állami vagyon tekintetében a magyar joghatóságon belül a magyar 
bíróságokra számítanánk, tehát mi ebbe az irányba vinnénk el. És nem kell illetéket fizetni, ez 
sem egy utolsó szempont ebben a kérdésben, illetőleg megspórolunk jelentős ügyvédi 
költségeket. Mondok egy példát: közlekedési tárgyú ügyek, a Nemzeti Infrastruktúra-
fejlesztőnél volt olyan ügyvédi iroda, amely 2 milliárd forintot vitt el ügyvédi munkadíjként 
egy ilyen típusú ügyben. Tehát tudnánk példákat mondani, de nincs ennek értelme. 

A lehető legrövidebb időn belül, a lehető leggyorsabb formában ezeknek az 
eljárásoknak a végét kell venni. Arra kérem képviselőtársaimat, hogy legalább a magyar 
állami vagyon tekintetében a magyar joghatóságon belül a magyar bíróságok rendszerét 
kössük ki. Ennek én nagyon örülnék a jövőre nézve. 

Köszönöm szépen. 
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ELNÖK: Köszönöm. Kérem a jelenlévőket, a bizottság tagjait és másokat is, hogy 
kicsit csendesebben legyünk, és nagyobb figyelemmel hallgassuk a felszólalót. 

Van-e további hozzászólás? (Nincs jelentkező.) Ha nincs, akkor a vitát lezárom.  
Megkérdezem Vas Imre képviselő urat és Papcsák Ferenc képviselő urat, kívánnak-e 

válaszolni, illetve van-e mondanivalójuk, mert itt egy részletes érvelést hallottunk, ami esetleg 
válaszként is értelmezhető. Vas Imre képviselő úr! 

 
DR. VAS IMRE (Fidesz): Az imént már elmondtuk a részletes érveinket, továbbiakkal 

nem kívánjuk a bizottsági ülést terhelni. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Akkor határozathozatal következik, előtte azonban 

rögzítjük, hogy Steiner Pált Ipkovich György, Varga Istvánt Szakács Imre, Gruber Attilát 
pedig Vitányi István helyettesíti.  

Szavazás a tárgysorozatba-vételről 

Kérdezem a bizottságot, tárgysorozatba veszi-e a törvényjavaslatot. Az igenlő 
szavazatokat számolom. (Szavazás.) 18 igen. Ellenszavazat? (Szavazás.) 5 nem. Tartózkodás? 
(Szavazás. – Nincs ilyen.) Nem volt. Megállapítom, hogy a bizottság a törvényjavaslatot 
tárgysorozatba vette.  

Szavazás az általános vitára alkalmasságról 

Egyetért-e a bizottság az általános vitára bocsátással, alkalmasnak tartja-e erre a 
javaslatot? Az igenlő szavazatokat számolom. (Szavazás.) 18 igen. Ellenszavazat? (Szavazás.) 
5 nem. Tartózkodás nem volt. Tehát a bizottság a javaslatot általános vitára alkalmasnak 
ítélte.  

Ezzel e napirendi pont megtárgyalásának a végére értünk. 

Zárószavazások előkészítése 

a) A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/6767. szám) 

Zárószavazások előkészítése következik, elsőként a szakképzésről szóló 2011. évi 
CLXXXVII. törvény módosításáról szóló T/6767. számú törvényjavaslat. A kormány az 
előterjesztő. Köszöntöm a kormány képviselőit. 

Tisztelt Bizottság! A javaslathoz hat módosító javaslat érkezett, amely a 
koherenciazavar kiküszöbölésére irányul. Haladunk az ajánlástervezet sorrendjében. 

Az 1. pontban az előterjesztő tesz javaslatot, akkor nem kell az előterjesztőt 
kérdeznem, mert a saját elképzelésével nyilván egyetért. Megnyitom a hozzászólás 
lehetőségét. Lamperth Mónikáé a szó. 

 
DR. LAMPERTH MÓNIKA (MSZP): Köszönöm szépen. Elnök úr, kérnék szépen 

segítséget az előterjesztőtől, hogy mit jelent ez az A-B változat. Ezt hogyan értelmezzük? 
Melyik az ő álláspontja? Nem nagyon tudok ebben eligazodni. 

 
ELNÖK: A kormány kapta a kérdést. Tessék szíves lenni nevet, beosztást is mondani! 
 
ODROBINA LÁSZLÓ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Odrobina László, 

szakképzési főosztályvezető. 
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Az előterjesztő álláspontja a két verzió közül az, amelyikben – egyszerűsítve 
fogalmazva – a fix 33 százalék szerepel, tehát a közismereti arány fixen 33 százalékban kerül 
rögzítésre. 

 
ELNÖK: További hozzászólás? Lamperth Mónika! 
 
DR. LAMPERTH MÓNIKA (MSZP): Azért kérdeztem, elnök úr, mert így elég nehéz 

készülni, hogy ilyen változatokat kapunk a kormánytól. Mert akkor lesz majd legközelebb C, 
D, E, és akkor lehet azon filózni, hogy mi a javaslat. Nem is értem, és segítsen az elnök úr 
nekem abban, hogy a Házszabály mely pontja ad fölhatalmazást arra, hogy alternatívákat 
nyújtsunk be. Meg fogunk bolondulni, ha elkezd mindenki alternatívákat benyújtani!  

 
ELNÖK: Mi a kérdése, képviselő asszony? Mert nem értem. Hozzám intézett egy 

kérdést. Miben segítsek?  
 
DR. LAMPERTH MÓNIKA (MSZP): Elmondom akkor még egyszer. Abban segítsen, 

elnök úr, hogy hogyan fogjuk tudni kezelni, ha tömegesen olyan változatokat kapunk 
módosító indítványban, hogy A-változat, B-változat. 

 
ELNÖK: Hát, általánosságban, gondolom, hogy mérlegeljük a változatokat, és 

döntünk. (Rövid konzultációt követően:) Egyébként a jelen esetben mint koherenciazavart 
kiküszöbölő javaslat azt a célt szolgálja, hogy az Országgyűlés által megszavazott két 
megoldás közül az egyiket kivegyük, mert vagy az egyikre épülhet a törvény, vagy a másikra. 
Most tehát nem az a probléma, hogy mi van akkor; illetve ezt ne tőlem tessék kérdezni, 
hanem azoktól, akik megszavazták, hogy két változat legyen a törvényjavaslatban.  

Tehát a képviselő asszony azt kérdezi, mit kezdjünk egy koherenciazavarral: hát ki 
kell küszöbölni. Ez a feladatunk. 

Vas Imre képviselő úr, aztán pedig Turi-Kovács Béla következik. 
 
DR. VAS IMRE (Fidesz): Köszönöm szépen. Az Országgyűlés úgy fogadta el a 

módosító javaslatokat, hogy A- és B-verzió van. Most tulajdonképpen azt kell eldönteni, hogy 
ez a gyakorlati képzés egyharmad vagy legalább egyharmad. A kormány javaslata azt mondja, 
hogy pont egyharmad, tehát mérlegelést nem engedve; Pokorni képviselőtársunk javaslata 
pedig azt mondja, hogy legalább egyharmad. Tehát gyakorlatilag az A- és B-verzió közül a 
kormány előterjesztése az A-t veszi ki és a B-verziót hagyja meg; Pokorni képviselőtársunk 
javaslata pedig éppen ellentétesen, ő a legalább egyharmados szöveget hagyja meg, és a 
mérlegelést nem tűrő egyharmadot pedig kiveszi.  

Köszönöm. 
 
ELNÖK: A hozzászólást azért is köszönöm, mert rámutat arra, hogy a javaslat 

elszakíthatatlanul összefügg az ajánlás 2. pontjával. (Dr. Vas Imre: Így van.)  
Turi-Kovács Béla képviselő úré a szó. 
 
DR. TURI-KOVÁCS BÉLA (Fidesz): Van választási lehetőség, tehát fölhívom a 

figyelmét a tisztelt ellenzéki képviselőtársaimnak, bizony nem kis döntésről van szó, hanem a 
szakképzésnek egy nagyon fontos eleméről. Alapvetően arról van szó, hogy a szakképzésen 
belül mennyi és milyen minőségi oktatás lehet olyan, amely nem kizárólag a szakmához 
kötött, hanem ennél tágabb lehetőségeket biztosít. Ezért a magam részéről egyértelműen a 
Pokorni-féle javaslatot tudom támogatni. Meggyőződésem ugyanis, hogy a szakképzés nem 
történhet olyan módon, hogy széles, mert itt széles gyermektömegeket érint ez a jogszabály, 
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hogy azok bármilyen módon is utóbb hátrányos helyzetbe kerüljenek. Ha nem adjuk meg azt a 
lehetőséget, hogy azt a fajta fölkészítést kapják meg, ami kilépést is biztosít abból a 
szakmából, abból a szakmai keretből, ahol vannak, akkor azt kell mondanom, hogy 
elveszítette a törvény az értelmét.  

 
ELNÖK: Megkérdezem a kormány képviselőjét az ajánlás 2. pontját illetően, mert ha 

összefüggés van, akkor abban is szeretnénk hallani az álláspontot. 
 
ODROBINA LÁSZLÓ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Tárcavéleményt tudok 

mondani: a 2. pontot a tárca nem támogatja. 
 
ELNÖK: Értem. További hozzászólás? Lamperth Mónika! 
 
DR. LAMPERTH MÓNIKA (MSZP): Tisztelt Elnök Úr! Nem kívánom azzal terhelni 

tovább a bizottság ülését, hogy hogyan lehetett volna egyszerűbben és átláthatóbban ezt a 
kérdést megoldani, de maradjunk annyiban, hogy köszönöm szépen a segítséget. 

A tartalmi lényegét sikerült megfejtenem, az nem volt probléma egy percig sem. Sőt a 
parlament plenáris ülésén is részt vettem a vitában, ahol magam is amellett érveltem, hogy a 
kerettantervnél a rendelkezésre álló időkeret legalább 30 százaléka a közismereti tárgyak 
számára álljon rendelkezésre. Tehát Turi-Kovács Bélának teljesen igaza van: ha a Fidesz–
KDNP-koalíciót meggyőzte Pokorni képviselőtársunk arról, hogy ezt célszerű támogatni, 
akkor ebben a kérdésben most egyetértés lesz a Magyar Szocialista Párttal. 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: További hozzászólás? (Nincs.) Ha nincs, akkor határozathozatal… Van 

még? Varga László képviselő úr! 
 
DR. VARGA LÁSZLÓ (MSZP): Csak annyiban, és nem a polémiát folytatnám, hogy 

valóban, ezeket az érveket… 
 
ELNÖK: Bocsánat, egy pillanat! Képviselőtársaim, rettenetesen erős a zaj! Az előbb 

például nem hallottam Lamperth Mónika képviselő asszony hozzám intézett kérdését, és nem 
ő volt a hibás. Azt kérem, minden oldalról, és a munkatársaimtól is, hogy ezt a nyüzsgést 
fejezzük be. Nem lehet így dolgozni! 

Tessék, képviselő úr! 
 
DR. VARGA LÁSZLÓ (MSZP): Köszönöm, elnök úr. Csak annyit mondanék, hogy 

most úgy érzem, valóban, egy-két aspektusban volt értelme általános és részletes vitát 
lebonyolítani az Országgyűlésben, és a zárószavazás előtti módosítókkal kapcsolatos 
változások, amelyek év végén beálltak, most egy picit értelmet nyertek. Örülök, hogy 
meggyőzték képviselőtársaink véleményei önöket, illetve Pokorni úr; ez mindenképpen építő 
jellegű.  

Ennyit kívántam hozzátenni a jegyzőkönyv kedvéért. Köszönöm. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Határozathozatal előtt rögzítjük, hogy Mátrai Mártát Horváth 

Zsolt, Pősze Lajost pedig Papcsák Ferenc helyettesíti. 
Határozathozatal következik. Kérdezem, ki támogatja az ajánlás 1. pontjában az 

előterjesztő javaslatát. Az igenlő szavazatokat számolom. (Szavazás.) Senki nem támogatta, 
egyharmadot sem kapott. 
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Ki támogatja Pokorni Zoltán javaslatát a 2. pontban? Az igenlő szavazatokat 
számolom. (Szavazás.) 22 igen szavazattal a bizottság ezt támogatta.  

A 3. pont Pósán László képviselő úr módosító javaslata. Az előterjesztő véleményét 
kérdezem.  

 
ODROBINA LÁSZLÓ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Támogatja az előterjesztő.  
 
ELNÖK: Támogatja. Hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal következik. Ki 

támogatja a javaslatot? (Szavazás.) 18 igen. A bizottság támogatta. 
A 4. pont Kara Ákos módosító javaslata. Ezzel kapcsolatosan munkatársaink azt 

jelzik, hogy a javaslat nem házszabályszerű. Először tehát a házszabályszerűség kérdésében 
foglalunk állást. 

Kérdezem a kormány képviselőjét, hogy csak a házszabályszerűséget illetően kíván-e 
véleményt nyilvánítani. 

 
ODROBINA LÁSZLÓ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Az előterjesztő véleménye 

szerint házszabályszerű a javaslat. 
 
ELNÖK: Az előterjesztő szerint házszabályszerű. Megnyitom a hozzászólások 

lehetőségét csak a házszabályszerűséget illetően. (Nincs jelentkező.) Nincs hozzászólás. 
Akkor kérdezem, ki ítéli házszabályszerűnek a javaslatot. Az igenlő szavazatokat számolom. 
(Szavazás.) 17 igen szavazattal a bizottság a javaslatot házszabályszerűnek ítélte.  

Érdemben ki kíván hozzászólni? Mi a kormány álláspontja? 
 
ODROBINA LÁSZLÓ (Nemzetgazdasági Minisztérium): A tárca támogatja a 

javaslatot. 
 
ELNÖK: A tárca támogatja. Hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal következik. Ki 

támogatja a javaslatot? (Szavazás.) 18 igen. A bizottság támogatta. 
Az 5. pont Kara Ákos módosító javaslata. Kérdezem a kormány képviselőjét. 
 
ODROBINA LÁSZLÓ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Támogatjuk.  
 
ELNÖK: Hozzászólás? Lamperth Mónika! 
 
DR. LAMPERTH MÓNIKA (MSZP): Szeretném megkérdezni a kormány 

képviselőjét, hogy hogyan látja a törvény hatálybalépésének az időpontját. Elégséges lesz-e ez 
ahhoz, hogy rendesen felkészüljenek a szakképző intézmények? Hiszen most már júniust 
írunk. 

 
ELNÖK: Igen, tessék! 
 
ODROBINA LÁSZLÓ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Alternatíva is 

megfogalmazódott a hatályba léptetéssel kapcsolatban. Az első határidő az volt, hogy 8 napon 
belül lépne hatályba a törvény, és ehhez képest született egy olyan konszenzus, hogy 
szeptember 1-jével, a tanév kezdetével lépjen hatályba, amire azért tudnak felkészülni az 
intézmények, mert ez inkább a tanulószerződés kérdését érinti, amit pedig augusztus 15-éig 
kell lehetőleg megkötni. Tehát amennyiben a törvény hatályba lép, úgy kellő idejük lesz a 
felkészülésre az érintetteknek. 
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ELNÖK: Köszönöm. További hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal következik. Ki 
támogatja a javaslatot? (Szavazás.) 17 igen. A bizottság támogatta. 

A 6. pont Kara Ákos módosító javaslata. Kérdezem a kormányt. 
 
ODROBINA LÁSZLÓ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Támogatjuk. 
 
ELNÖK: A kormány támogatja a javaslatot. Hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal 

következik. Ki támogatja a javaslatot? (Szavazás.) 18 igen szavazattal a bizottság támogatta. 
Ezzel a szakképzésről szóló törvény módosítására vonatkozó T/6767. számú 

törvényjavaslat megtárgyalását befejeztük. 

b) A járások kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggő törvények módosításáról 
szóló törvényjavaslat (T/6590. szám) (I.) 

Következik a járások kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggő törvények 
módosításáról szóló T/6590. számú törvényjavaslathoz benyújtott, koherenciazavart 
kiküszöbölő javaslatok megtárgyalása. Az ajánlástervezetünk 11 pontot tartalmaz. Haladunk 
az ajánláspontok sorrendjében. Üdvözlöm Szabó Erika államtitkár asszonyt a kormány 
képviseletében, valamint Zöld-Nagy Viktória helyettes államtitkár asszonyt is.  

Az 1. pont Kósa Lajos képviselő úr javaslata. Kérem a kormány álláspontját. 
 
DR. SZABÓ ERIKA államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): A 

tárcánk támogatja a módosító indítványt. 
 
ELNÖK: Tehát tárcaálláspontokat hallunk, és ez mindegyikre áll? 
 
DR. SZABÓ ERIKA államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Igen, 

így van. 
 
ELNÖK: Igen. Hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal következik. Ki támogatja a 

javaslatot? (Szavazás.) 20 igen. A bizottság támogatta. 
A 2. pont Kósa Lajos módosító javaslata. Kérdezem a tárca álláspontját. 
 
DR. SZABÓ ERIKA államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): A 

tárca támogatja a módosító indítványt. 
 
ELNÖK: Támogatja. Hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal következik. Ki 

támogatja a javaslatot? (Szavazás.) 18 igen. A bizottság támogatta. 
A 3. pont az előterjesztő módosító javaslata, amely összefügg az ajánlás 8. és 10. 

pontjával, tehát ezekről összevontan tárgyalunk és szavazunk. Az előterjesztőt nem kell 
kérdezni. Ki kíván hozzászólni ezekhez a pontokhoz? (Nincs jelentkező.) Senki. 
Határozathozatal következik. Ki támogatja a javaslatokat? (Szavazás.) 16 igen. A bizottság 
támogatta ezt a három javaslatot. 

A 4. pont következik, Kósa Lajos módosító javaslata. Kérdezem az előterjesztőt. 
 
DR. SZABÓ ERIKA államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Támogatjuk. 
 
ELNÖK: A tárca támogatja. Hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal következik. Ki 

támogatja a javaslatot? (Szavazás.) 16 igen. A bizottság támogatta. 
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Az 5. pont az előterjesztő módosító javaslata, amely összefügg a 6., 7., 9. és 11. 
pontokkal, tehát ezeket együtt tárgyaljuk és szavazunk róluk. Az előterjesztőt nem kell 
kérdeznünk. Hozzászólás? Lamperth Mónika! 

 
DR. LAMPERTH MÓNIKA (MSZP): Köszönöm szépen. Ha jól értettem, a 6-ost is 

most tárgyaljuk. 
 
ELNÖK: Összefüggés okán, igen. 
 
DR. LAMPERTH MÓNIKA (MSZP): Igen. Azt szeretném megkérdezni az 

előterjesztőtől, hogy amikor benyújtották a törvényjavaslatot, akkor az kiderült már 
alkotmányügyi bizottsági ülésen, hogy még nem született politikai kompromisszum a koalíció 
pártjain belül, illetve a kormánnyal arról, hogy a járási hivatal vezetője szakember legyen 
vagy politikus. Aztán itt most sikerült, úgy tűnik, egy kompromisszumot kötni, ami ilyen is 
meg olyan is. Hiszen az összeférhetetlenséget például kimondja az önkormányzati 
képviselőknél a járási hivatalvezető tekintetében, de nem mondja ki az országgyűlési 
képviselőnél. Nincs tisztességes szakmai előírás, jóformán semmilyen a hivatalvezetőnél, a 
helyettesnél már igen – valakinek érteni kell nyilván a cégnél a szakmához is. Szeretném 
megkérdezni az államtitkár asszonyt, mi az oka, hogy ilyen döntést hoztak. 

A másik pedig, ami ennél fontosabb kérdés, hogy mitől lesz jó ez a közigazgatási 
szolgáltatást igénybe vevőknek, hogy ilyen megoldást választottak.  

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Szabó Erika államtitkár asszony! 
 
DR. SZABÓ ERIKA államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): A 

területi közigazgatás átalakítása folyamatosan és végig hangoztatott módon az ügyfelekről 
szól. Végső célja annak a kormányablakrendszernek a kialakítása, ami majd egyablakos 
ügyintézést jelent az állampolgárok számára. Minden, amit teszünk a területi közigazgatás 
átalakításában, ezt a célt szolgálja. A járási hivatal a kormányhivatalok részeként olyan 
szervezeti egység, amely megfelelő rendszert biztosít ahhoz, hogy ez a kormányablak, ez az 
egyablakos ügyintézés kialakulhasson. 

Valóban, hosszú időn keresztül vitatott volt, és a parlamenti vitában is téma volt, hogy 
a járási hivatalvezető a kormánymegbízotthoz hasonló módon politikus lesz-e, vagy pedig 
kizárólag szakember. Ez a kérdés hosszú időn keresztül nem dőlt el, valóban. Végül egy olyan 
döntés született, hogy tekintettel arra, hogy ez a rendszer-átalakítás, járási szintű 
államigazgatási szervezet létrehozása is olyan léptékű, olyan nagyságrendű szervezési 
feladatokat és politikai döntéseket igénylő munka, hogy politikus is átmenetileg elláthassa ezt 
a feladatot. 2014-ig, ugyanúgy, ahogy a kormánymegbízott is, a járási hivatalvezető is addig 
lehet országgyűlési képviselő is és járási hivatalvezető is. A kormánymegbízottak ebből a 
feladatból az elmúlt másfél évet tekintve kiválóra vizsgáztak, és bízunk benne, hogy a járási 
hivatalvezetők ugyanígy meg fogják tudni oldani a rájuk bízott feladatokat.  

A járási szinten meglévő szakigazgatási szervek, a jegyzőtől, a járási hivatalhoz 
átkerülő államigazgatási feladatok és mindemellett a kormányablakok kialakításának hatalmas 
nagy munkája lesz az, ami a járási hivatal vezetőjének a vállát nyomja. Ezért született ez a 
megoldás. 

Azért a szakmai szempontokra is figyelemmel van az előterjesztő, hiszen ötéves vagy 
országgyűlési képviselői, vagy polgármesteri közigazgatási gyakorlatot ír elő, és ezáltal olyan 
személyek kerülhetnek csak a járási hivatal élére, akik tudják, hogy mi az állam, mi a területi 
közigazgatás. (Dr. Staudt Gábor: Itt aztán sokan tudják, akik itt ülnek a parlamentben!)  
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Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Lamperth Mónika képviselő asszony! 
 
DR. LAMPERTH MÓNIKA (MSZP): Köszönöm szépen. Tisztelt Államtitkár 

Asszony! A járási hivatalok az önök törvénytervezete szerint hatósági munkával, 
államigazgatási munkával foglalkoznak. Igazából a közigazgatás egyéb tevékenységeit – ezt 
pont ön mondta itt az egyik alkotmányügyi bizottsági ülésen, de lehetett olvasni a hírekben is 
–, például ágazatirányító tevékenységet nem akarnak oda a hivatalba beengedni, hiszen az 
államigazgatás szinte kizárólag hatósági feladatokra szerveződik. Így aztán lehetett olvasni 
MTI-hírként, hogy a kormány döntött arról, hogy az állami közoktatás irányítási 
szervezetrendszerét a NEFMI, illetve most már EMMI saját hierarchikus 
szervezetrendszerében kiépítendő új intézményrendszer keretében kívánja kiépíteni. Ez az 
MTI-ben megjelent, és ezt nem cáfolta senki, tehát gondolom, hogy ez egy valós tájékoztatás 
volt a kormánydöntésről.  

Ha ez igaz, akkor itt, államtitkár asszony, nulla, azaz nulla politikai feladat van. Tehát 
közigazgatási szakjogászként szakmai érvekkel cáfolom azt, hogy itt bármilyen politikai 
eldöntendő kérdés van.  

Persze pontosan tudom, miről van szó. Ki akarják sámfázni ezeket az intézményeket is 
a saját embereikkel, csak politikailag hűséges, a Fideszben már valamilyen politikai 
gyakorlatot, rutint szerzett, a hierarchiában valamilyen szerepet ellátó embert akarnak 
odaültetni. Ezért találnak ki ilyen nyakatekert indokot, hogy bármilyen politikai döntés lenne 
itt.  

Fideszes képviselőtársam itt kurjongatja és idézi az én egyik miniszteri mondásom 
kitekert és hazuggá átformált változatát. (Derültség. – Dr. Vitányi István: Az biztos!) Köze 
nincs ehhez. (Dr. Vitányi István: Semmi köze nincs hozzá!) Értem én, képviselő úr, hogy ezt 
nehéz végighallgatni, mert önök is pontosan tudják, hogy ez az oka annak, hogy most már 
ilyen erős lejtmenetben van az önök támogatása, hogy hülyének nézik az egész országot. De 
ez az ország hál’ istennek nem hülye (Dr. Vitányi István: Ezért lett kétharmad!), és ezeket a 
szövegeket, amiket itt mondanak, hogy itt van politikai döntési szükséglet egy járási 
hivatalnál, ezeket nem veszik be.  

Úgyhogy, államtitkár asszony, ez az indokolás teljesen elfogadhatatlan, köze nincs a 
valósághoz. És őszintén sajnálom, hogy itt a Fidesz-többség legyőzte Navracsics miniszter 
urat, aki is azt nyilatkozta – és ezt több újság is megírta, cáfolat nem érkezett –, hogy ő annak 
a pártján áll, hogy szakemberek vezessék a járási hivatalokat. Sajnálom, hogy a pozícióéhsége 
a fideszes képviselőknek erősebb volt, mint a miniszter úr egyébként racionális és szakmailag 
megalapozott álláspontja.  

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

fájdalmas ebben a vitában, hogy önök elérték több mint húsz év alatt, hogy a politikus és a 
szakember két különálló fogalom lett, és ezt nyíltan fel is vállalják, hogy vita folyt erről, hogy 
politikus vagy szakember kerüljön egy pozícióba, a járási hivatalok élére. Véleményem 
szerint egy normális országban, ahol normálisan működnek a dolgok, az országgyűlési 
képviselőknek, a polgármestereknek, vagy aki a közéletben tevékenykedik, szakembereknek 
kellene lenniük, és nem attól lesz valaki szakember, hogy ahogy államtitkár asszony mondta, 
öt évet eltölt a parlamentben. Ez az öt év megint csak kicsit furcsa, mert ha több mint egy 
ciklus, akkor miért nem nyolcat mondanak; ez egy fából vaskarika. Vagy esetleg 
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polgármesterként… Még a polgármester esetében lehet azt mondani, hogy egy 
polgármesternek számtalan önálló döntési jogköre és átruházott jogkörben gyakorolt 
hatásköre van, tehát valamiféle rálátással rendelkezik a közigazgatásra, jobb esetben; sajnos 
sok ellenpéldát is láttunk. Ugyanez, mondjuk, az országgyűlési képviselők esetében a legtöbb 
esetben nem feltétlenül van így. Vannak, akik négy év alatt értékelhetőt nem tudnak letenni az 
asztalra, és amit, mondjuk, a parlamentben elmondanak, azt is esetleg felolvasva, önmaguk 
sem értik. Tehát ezt én nem tartom szakmai kritériumnak, akkor inkább ne is mondta volna 
ezt az öt évet.  

De mindenesetre fájó, hogy e mellett a verzió mellett döntöttek, és én sem értem azt, 
hogy hol van a politika egy járási hivatalban. A politika a parlamentben meglehet, amikor egy 
törvény meghozásánál esetleg világnézeti, politikai, gazdasági, egyéb nézeteket – nevezzük 
ezt politikának – építünk bele mint törvényhozók. De egy járási hivatalnál, amely 
elsődlegesen végrehajtó feladatot lát el, egyszerűen nem is értem, hogyan lehet oda politikát 
belevinni. Illetve ha önök deklaráltan politikát szeretnének a járási hivatalokhoz vinni, azt kell 
mondjam, az elég bajos előjeleket tartogat magában, mert amit én láttam hivataloknál politika 
címen, az inkább a bűncselekményi kategória felé tolódott el, és politikát úgy vittek be, hogy 
kinek, hogyan és milyen módon tudtak lemutyizni, kedvezni vagy a csókosok felé kis 
kedvezményeket adni. Én még olyan módon nem találkoztam a politikai jelenlétével, 
mondjuk, egy végrehajtói alsóbb szinten, ami államigazgatási feladatoknál pozitív 
végkicsengést hozott volna. De hát önök majd megmutatják, hogy ezt is tudják jobban vagy 
rosszabbul csinálni, de elég lesújtó, hogy ezt így akarják, és még nyíltan fel is vállalják, tehát 
nem próbálják valamiféle máz mögé rejteni.  

De látom, hogy a kormányoldal nem figyel, úgyhogy be is fejezem. Köszönöm. 
 
ELNÖK: Magas lett az alapzaj megint. Van-e további hozzászólás? Vas Imre 

képviselő úr! 
 
DR. VAS IMRE (Fidesz): Köszönöm szépen. Ellenzéki képviselőtársaim szavaiból 

úgy tűnt ki, mintha a politikus egyébként nem érthetne a közigazgatáshoz. Mint ahogy itt az 
alkotmányügyi bizottság tagjai gyakorlatilag szinte kivétel nélkül jogászok, ezt itt maga a 
bizottság összetétele is egyébként cáfolja. Tehát nem igaz az, kifejezetten cáfolom azt, hogy 
ha valaki politikus, annak butának kell lennie, és nem szabad értenie a közigazgatáshoz. Sőt, 
én kifejezetten az ellentétes álláspontot képviselem. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Staudt Gábor, majd Lamperth Mónika következik. 
 
DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik): Igen, ez lenne a követendő vagy ez lenne a jó példa, 

Vas képviselőtársam. De én továbbmegyek, mert ha már itt a bizottság munkáját említi, 
számos esetben tudom én, hogy önök átlátnak bizonyos szituációkat, de mégis úgy csinálnak, 
minthogyha nem foglalkoznának vele vagy nem értenék, vagy félrenéznek, amikor szavaznak. 
Ez egyébként sokkal nagyobb bűn, mint ha egyáltalán nem értenének hozzá. Aztán mindenki 
ossza be magának, hogy nem érti, vagy érti, de tudatosan félrenéz, vagy nem akarja megérteni 
azokat az alapvető dogmatikai dolgokat, amiről itt már többször vitatkoztunk, és sokszor 
kiváló szakemberek önmagukat és képviselőtársaikat bugyutának beállítva álltak itt bizonyos 
témákhoz. 

 
ELNÖK: Lamperth Mónika! 
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DR. LAMPERTH MÓNIKA (MSZP): Lehet, hogy van itt egy félreértés. Szeretném a 
képviselőtársaimat biztosítani arról, hogy az alkotmányügyi bizottságban eltöltött időt a 
közigazgatási szakma rejtelmeiben való bekukucskálás szempontjából kifejezetten 
hasznosnak tartom. De azt is szeretném világossá tenni, hogy ez egy szakma. Az 
Országgyűlés Egészségügyi bizottságában ülnek olyan képviselők is, akik nem orvosok. Na 
most, én azért azt nem engedném meg nekik, hogy öt év országgyűlési egészségügyi 
bizottsági szakmai gyakorlat után operáljanak. Mert azért valami más szaktudás is illeszkedik 
ehhez. (Dr. Vas Imréhez:) Nyugodtan csapkodhatja a fejét, bár én sajnálnám, ha kárt okozna 
magában, képviselő úr (Derültség.), de ez így van. A közigazgatás is egy szakma, és ahogy 
egy profi büntetőbírótól nem várjuk el, hogy az államigazgatási szabályok részleteit ismerje, 
mert van egy specializálódás, ahogy egy profi közigazgatási szakember nem ismeri, mondjuk, 
a büntetőbíráskodás szakmai részleteit és rejtelmeit, tessék elfogadni, képviselőtársaim, hogy 
ez is egy szakma. Én azt gondolom, hogy elő lehetne nyugodtan írni a hivatalvezetőnek az 
igazgatásszervező felsőfokú végzettséget vagy jogi egyetemi végzettséget, plusz öt év olyan 
közigazgatási szakmai gyakorlatot, amit nem jogalkotóként, országgyűlési képviselőként, 
lelkes laikusként, hanem profi szakemberként töltött el. Akkor látnám értelmét ennek a 
dolognak.  

De én azt gondolom, fölösleges ezt a vitát tovább húzni, mert ha nem akarják 
megérteni ezeket az érveket, akkor úgysem fogják. És ha az önök politikai érvei meg politikai 
szükségletei mást diktálnak, akkor úgyis ezt fogják megszavazni. Úgyhogy a magam részéről 
befejezem ezt az érvelést. 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Igen, de Ipkovich György képviselő úr még nem így gondolja, úgyhogy neki 

megadom a szót. De nem is kell, hogy így gondolja, félreértés ne essék, csak a fordulat 
kedvéért mondtam. Tessék, képviselő úr! 

 
DR. IPKOVICH GYÖRGY (MSZP): Köszönöm a szót, nem is szaporítanám a szót, 

én inkább a józan belátásra apellálnék. Ugyanis ha már itt egy új társadalmat építünk meg egy 
új közigazgatást, jó lenne ezt az alkalmat kihasználni arra, hogy meghúznánk azt a szintet, 
ameddig a politika elér, és meghúznánk azt a szintet, amely a politikától egy intakt terület 
lehetne, és ilyen, mondjuk, a szaktudást igénylő közigazgatás.  

Vannak olyan országok, általában boldogabb országok, ahol egy kormányváltáskor 
vagy egy választás eredményeképp pontosan tudja egy bizonyos szint, hogy szedheti a 
sátorfáját, őt le fogják cserélni, és van az a szint, amelyik teljesen nyugodtan érzi a politikai 
változás szeleit, hiszen tudja, hogy az ő szakmai megítélése az elsődleges, és nem a politikai 
igényrendszer. Ha ezt elfogadjuk, Vas képviselőtársam, azzal azt üzenjük a közigazgatásnak, 
hogy lemegyünk a járási szintekre, ahol a szükséges politikai váltásokat egy választás után 
megtesszük. Meg lehet ezt csinálni, csak akkor bővítjük azt az instabil közigazgatási közeget, 
amely függvénye lesz a politikai széljárásnak. Ez erről szól.  

Én úgy gondolom, nem kellene a járásig levinni ezt a szintet. Ha önök úgy döntenek, 
hogy leviszik, hát leviszik, nem nagy gond – legfeljebb a következő választás után ez a 
pozíció is belekerül abba a sublótrendszerbe, ami ki lesz dobva a maga helyére. (Dr. 
Lamperth Mónika: Jól mondta!)  

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Ha további hozzászólás nincs, határozathozatal következik. Ki 

támogatja ezeket a javaslatokat az 5., 6., 7., 9. és 11. pontokban? Az igenlő szavazatokat 
számolom. (Szavazás.) 17 igen szavazattal a bizottság támogatta. 

Ezzel ennek a törvényjavaslatnak a záróvitára előkészítését befejeztük. 
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c) Egyes törvényeknek és törvényi rendelkezéseknek a jogrendszer 
túlszabályozottságának megszüntetése érdekében szükséges technikai deregulációjáról 
szóló törvényjavaslat (T/6957. szám) (I.) 

Következik az egyes törvényeknek és törvényi rendelkezéseknek a jogrendszer 
túlszabályozottságának megszüntetése érdekében szükséges technikai deregulációjáról szóló 
T/6957. számú törvényjavaslat. Az ajánlástervezetünk 37 pontból áll, valamennyi módosító 
javaslatot az előterjesztő nyújtotta be, tehát az előterjesztőt nem kell nyilatkoztatnunk. 
Haladunk az ajánlási pontok sorrendjében. 

Az 1. ponthoz van-e hozzászólás? Gaudi-Nagy Tamás képviselő úr! 
 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Köszönöm szépen. Általános jelleggel is meg 

konkrétan ehhez a ponthoz is szeretnék hozzászólni, és tényleg kérem képviselőtársaimat, 
hogy figyeljenek, mert nem fogom majd részletesen a többi pontnál elmondani, illetve egy-két 
ponthoz fogunk legfeljebb csak hozzászólni, tehát nem az időhúzás szándéka vezet minket 
ezen a gyásznapon, mert ugye szeretnénk mindannyian ott lenni a megemlékezésen.  

De azért ez egy nagyon jellegzetes dolog. Tehát hogy van egy törvény, amelynek az a 
neve, hogy deregulációs törvény, az a célja, hogy kigyomláljon a jogrendszerből oda nem 
való, technikaivá vált, kiürült tartalmú jogszabályokat, nagyon jó, nagyon helyes cél. Itt most 
gyakorlatilag két dolog történt. Egyrészt, mondjuk, olyat is ki akartak hajítani a jog 
szemétdombjára, mint például a március 15-ét nemzeti ünneppé nyilvánító 1927. évi XXXI. 
törvényt. Nem tudom, kinek volt ezzel problémája. Nem feltételezem a kormányzatról, hogy 
ez egy tudatos dolog volt; azt sem feltételezem, hogy az általam ismert igazságügyi 
minisztériumi kodifikátorok ne szeretnék március 15-ét. Valami rendszerhiba mégiscsak 
történt azért, ezt mondjuk ki, és ennek a törvénynek erről kellett volna szólnia. Ez egy 
szakma, és amikor elkészíttet az ember az apparátusával egy ilyen jogszabályt, amelyben több 
száz jogszabály hatályon kívül helyezéséről szólunk, ebben egyedül ezt lehet elhibázni. Ez 
olyan, mint a telefontárcsázás: csak a telefonszámokat lehet elhibázni, mást nem. Tehát ezt 
nagyon szégyenletesnek és megdöbbentőnek tartjuk, és köszönjük, hogy itt hivatalból 
észlelték azok, akik észlelték ezt – nem tudjuk pontosan, kik, mert ezt mi is igazából most 
észleljük. De ez tényleg egy döbbenetes dolog. 

A másik része pedig az, hogy a deregulációs törvénynek ennyi és nem több a célja. 
Ehhez képest a ma is tárgyalandó sok, 34 pontból álló csomagjából döntő mennyiségben 
érdemi jogszabály-módosításokról van szó… 

 
ELNÖK: Képviselő úr, bocsásson meg, de ha azt igényli, hogy tárgyaljuk egyben az 

összeset – lehet, hogy ha a képviselő úr belebocsátkozik többe, mindjárt megkap egy ilyen 
ügyrendi indítványt –, akkor lehet ezt tenni. De egyelőre pontonként haladunk. 

 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Bocsánat, elnézést. Akkor csak annyit 

szeretnék generálisan mondani, hogy egyszerűen elfogadhatatlannak tartom, hogy érdemi 
jogszabály-módosítások sorozatai érkeznek, állampolgársági törvénytől kezdve. Vannak 
elfogadható, majd fogok erről beszélni, csak… 

 
ELNÖK: Képviselő úr, az 1. ponthoz van-e még? 
 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Az 1. pontot természetesen támogatjuk, és 

egyszerűen felháborítónak és érthetetlennek tartjuk, hogy ez hogyan kerülhetett ki a 
rendszerből. Reméljük, nem Vadai Ágnes keze nyúlt el idáig (Derültség.), aki annyira gyűlöli 
már itt a magyar hagyományokat, hogy már március 15-e is sok neki. 

Köszönöm szépen. (Dr. Lamperth Mónika: Elnök úr, ügyrend!)  
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ELNÖK: Bocsánat, az 1. pont a polgármesteri tisztségről szól, és nem március 15-éről. 

(Dr. Gaudi-Nagy Tamás: Hát én nem tudom, nekem ez van itt!) Úgyhogy nem tudom, miről 
beszél képviselő úr. (Dr. Gaudi-Nagy Tamás: A dereguláció! Itt van: bizottsági módosító.) 
Igen, de ez az ajánlástervezet, amit most tárgyalunk. (Dr. Gaudi-Nagy Tamás: Nincs is ilyen.) 
Lehet azt csinálni, hogy én rátérek egy tárgykérdésre, megnyitom a vitát, és egész másról 
beszélünk, csak akkor, azt gondolom, az nem a tárgyhoz hozzászólás. El kell dönteni, hogy ki 
vezeti az ülést. 

Lamperth Mónika, ügyrendi, tessék! 
 
DR. LAMPERTH MÓNIKA (MSZP): Elnézést, elnök úr, csak egy kis időt igényelt a 

kollégám segítségével kideríteni még az előző napirendi pontnál, hogy van egy probléma, 
amit meg kellene oldani. Ugyanis a járási törvénynél a 6. ajánlási pont, amelynél én 
hozzászóltam és vitatkoztunk, ott az ajánlásban megfogalmazott szöveg eltér a benyújtott 
módosító indítvány szövegétől. 

 
ELNÖK: Képviselő asszony, akkor az az ügyrendi javaslata, hogy nyissuk meg. 
 
DR. LAMPERTH MÓNIKA (MSZP): Az a javaslatom, hogy azt meg kell nyitni és ki 

kell tisztázni. Kimaradt egy bekezdés ugyanis. Lázasan keresgéltem, mert elolvastam a 
hétvégén – erre Vas Imre is fölhívta a figyelmet, hogy szorgalmasan dolgozni kell a 
képviselőknek, én ezt tettem –, és emlékeztem rá, hogy hiányzik egy szakasz. A kollégáim 
megkeresték… 

 
ELNÖK: Képviselő asszony, szavaztatok arról, hogy visszatérünk a járási hivatal 

témájára. (Dr. Lamperth Mónika: Helyes.) Munkatársaink is megerősítik, hogy van egy ilyen 
hiba, úgyhogy én azt javaslom, hogy térjünk vissza az előző napirendi pontra, és addig ennek 
a tárgyalását függesszük fel. 

Ki ért ezzel egyet? (Szavazás.) Ez egyhangú, a bizottság tehát visszatér a jelzett 
napirendi pont tárgyalására. 

b) A járások kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggő törvények módosításáról 
szóló törvényjavaslat (T/6590. szám) (II.) 

Akkor rögzítjük a helyzetet. Egy pillanat… (Dr. Lamperth Mónika: Én el tudom 
mondani, mi a probléma.) Elnök asszony, engedje meg! Az előterjesztő javaslata helyes. Az 
ajánlástervezetben került rosszul leírásra a javaslat, ott kimaradt a második bekezdés. Azt 
javaslom, hogy – hacsak nem vitatkozunk azzal, hogy visszakerüljön a második bekezdés – 
erről ne nyissunk külön vitát, hanem erősítsük meg, hogy a támogató javaslat az előterjesztés 
szerinti komplett szövegre vonatkozott.  

Ehhez a javaslatomhoz van-e valamilyen észrevétel? (Nincs.) Nincs, köszönöm a 
konstruktív együttműködést. 

Akkor határozathozatal következik. Az általam imént mondottakat – nem ismétlem 
meg – szavazásra teszem fel. Ki ért egyet ezzel a javaslattal, mármint hogy a helyesen 
benyújtott javaslatra vonatkozik a támogatásunk? (Szavazás.) 19 igen szavazattal ez 
megerősítést nyert. 

Akkor most lezárjuk a járási hivatalok kérdéskörét. Köszönöm a felvetést. 
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c) Egyes törvényeknek és törvényi rendelkezéseknek a jogrendszer 
túlszabályozottságának megszüntetése érdekében szükséges technikai deregulációjáról 
szóló törvényjavaslat (T/6957. szám) (II.) 

Visszatérünk a deregulációs törvényre. 
Az 1. ponthoz van-e hozzászólás? (Nincs.) Ha nincs, határozathozatal következik. Ki 

támogatja a javaslatot? (Szavazás.) 18 igen. A bizottság támogatta. 
A 2. pont következik. Hozzászólás? (Nincs.) Ki támogatja a javaslatot? (Szavazás.) 18 

igen. A bizottság támogatta. 
A 3. ponthoz van-e hozzászólás? (Nincs.) Ki támogatja a javaslatot? (Szavazás.) 18 

igen. A bizottság támogatta. 
A 4. ponthoz van-e hozzászólás? (Nincs.) Ki támogatja a javaslatot? (Szavazás.) 18 

igen. A bizottság támogatta. 
Az 5. ponthoz van-e hozzászólás? (Nincs.) Ki támogatja a javaslatot? (Szavazás.) 18 

igen. A bizottság támogatta. 
Gaudi-Nagy Tamás ügyrendi indítványt kíván előterjeszteni. 
 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Tekintettel arra, hogy ezen a gyásznapon egy 

fontos emlékülés lesz, szerintem mindenkinek legalább olyan fontos, nekünk nagyon fontos, 
hogy ott tudjunk lenni. Mivel nem leszünk többen a hátralévő szavazási időszakban, a 
jelenlegi három jobbikos képviselőből nem lesz most még, mondjuk, 23 ebben a bizottságban, 
ezért nem tudunk változtatni az arányokon. Magyarul, szavazzunk egyben szerintem, hacsak 
esetleg nincs olyan rendelkezés, amelyet bárki külön szavazásra szeretne kérni. De szerintem 
semmi értelme így külön szavazgatni.  

 
ELNÖK: Az ügyrendi kérdéshez Lamperth Mónika kíván hozzászólni.  
 
DR. LAMPERTH MÓNIKA (MSZP): Tisztelt Elnök Úr! Ez egy elvi kérdés, mi nem 

értünk egyet az ilyen felvetésekkel, sem akkor, ha ellenzéki párttól, sem akkor, ha Vas Imre 
képviselő úrtól érkezik. Azt gondolom, a parlamenti bizottsági munkát ennél komolyabban 
kell venni. Tehát elvileg nem értünk egyet. 

 
ELNÖK: Vas Imre képviselő úr! 
 
DR. VAS IMRE (Fidesz): Gaudi képviselőtársam indítványáról én már szavazni 

szerettem volna, elnök úr.  
 
ELNÖK: Ez a bizottsági ajánlásra vonatkozik?  
 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Igen. A bizottságiról majd külön szólok. 
 
ELNÖK: Rubovszky képviselő úr? 
 
DR. RUBOVSZKY GYÖRGY (KDNP): Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Támogatja, igen. Azt megkérdezem az MSZP-től, megértve az elvi 

álláspontot, van-e valamilyen konkrét javaslat ebben az ajánlásban, amelyet mégis 
szeretnének kivenni. (Jelzésre:) Nincs. 

Akkor határozathozatal következik. Ki támogatja ezt az ügyrendi javaslatot? 
(Szavazás.) 21 igen szavazattal a bizottság így döntött. 
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Ott tartottunk tehát, hogy az 5. pontról már döntés született, most tehát a 6. pont és a 
továbbiak következnek 37-esig bezárólag, együtt. Ezekhez ki kíván hozzászólni? (Nincs 
jelentkező.) Jelentkezőt nem látok, határozathozatal következik. Ki támogatja ezeket a 
javaslatokat? Az igenlő szavazatokat számolom. (Szavazás.) 18 igen. Ellenszavazat? 
(Szavazás.) 3 nem. Tartózkodás? (Szavazás.) 3 tartózkodás. A bizottság támogatta ezeket a 
javaslatokat. 

Van-e valakinek további indítványa? Vas Imre képviselő úr! 
 
DR. VAS IMRE (Fidesz): Köszönöm szépen. Javaslom, hogy a bizottság nyújtson be 

módosító javaslatot. Kiosztásra került 1-17. pontig. 
Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: A kormány nyilatkozata szükséges. 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Elnök úr, tárcaálláspontot tudok közölni. Az előterjesztő a kormány; a tárcánk egyetért a 
módosító javaslatok benyújtásával.  

 
ELNÖK: Igen. De itt most pontonként haladunk, ugye? Ezt tisztázni kell, mert ha 

általánosságban szólnak hozzá a képviselőtársak, erre van lehetőség, de akkor döntsünk 
ügyrendileg egy együttes tárgyalásról. Ha tehát ezt nem kifogásolja senki, formálisan 
szavazást sem tartok; akkor erről a módosítójavaslat-csomagról egységesen tárgyalunk. 
Legfeljebb szavazni nem biztos, hogy egyben szavazunk, de azt is majd eldöntjük. 

Bárándy képviselő úré a szó. 
 
DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Bizottság! 

Biztosan lenne ebben az előterjesztésben olyan, amit támogatunk. Ez egyébként első 
ránézésre is látszik, hiszen az 1. pontban jegyzett módosító javaslatot, amely az 1927. évi 
XXXI. törvény rendelkezését megtartaná március 15-ével kapcsolatban, támogathatónak 
tartjuk, sőt a vezérszónoki felszólalásomban én magam emeltem ki azt, hogy ezt kár kivenni a 
jogrendszerünkből, tehát hatályban fent kell tartani ezt a rendelkezést.  

Azonban általában kell tiltakoznom az ellen, ami eddig nem volt divat, őszintén 
szólva, hogy a zárószavazás előtti módosító javaslatokhoz összességében – most 
összeszámoltam – 30 oldalnyi bizottsági módosító javaslatot osztottak szét a bizottság 
munkatársai most az ülés alatt. Megmondom őszintén, én nem tudom átnézni, és nem tudom 
megítélni azt, hogy melyik, ami jogos, és melyik az, ami nem. De megint elmegyünk egy 
olyan irányba, ami egy picit normalizálódni látszott az elmúlt néhány hónapban, nevezetesen, 
hogy zárószavazás előtti módosító javaslatonként több tíz és több száz oldalas 
törvénymódosító javaslatokat kaptunk kézhez. Nem lehet egyszerre a bizottság ülésére és az 
ott megtárgyalt témákra figyelni, és emellett ezt a 30 oldalt érdemben elolvasni! 

Fölhívom elnök úr figyelmét arra, hogy nem hiszem, hogy sokan vannak a bizottság 
tagjai közül azok, akik most meg tudnák ítélni egy helyszíni kiosztású anyaggal kapcsolatban, 
hogy mondjuk, a bányászatról szóló 1993. évi törvénynek vagy az energetikai tárgyú egyes 
törvényeknek az idézett paragrafusait indokolt-e vagy nem indokolt így módosítani, vagy 
éppen a munkavállalói résztulajdonosi programról szóló törvénynek indokolt-e módosítani a 
26. §-át. (Dr. Staudt Gábor: Kérdezd Vas Imrét!) Elnök úr, én azt gondolom, hogy érdemben 
erről most így nem lehet dönteni. Úgyhogy én, megmondom őszintén, nem fogok részt venni 
a szavazásban, sem ennél a bizottsági módosítónál, sem a többinél, ami együttesen, még 
egyszer mondom, 30 oldalt tesz ki. 

Köszönöm. 
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ELNÖK: Ehhez a napirendi ponthoz volna 30 oldal? 
 
DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP): Nem, ehhez „csak” 12 oldal tartozik hozzá, és 

megmondom őszintén, az 1. pontot meg tudom ítélni, az összes többit nem. 
 
ELNÖK: Tehát ez az észrevétel akkor valamennyi zárószavazásra vonatkozott. (Dr. 

Bárándy Gergely: Az én részemről igen.) Értem. Staudt Gábor képviselő úré a szó. 
 
DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik): Köszönöm szépen. Megpróbálok érdemben kérdezni 

és felvenni Vas Imre munkabírását és lendületét. Nagyon nehezen megy, nem fog sikerülni 
teljesen, de egy-két lényeges dologra azért hadd térjek ki. 

Egyrészt mindenhez nyilván nem tudunk hozzászólni, viszont egy nagyon érdekes 
részt, a 10. oldal közepe táján 234/J. pontban azt kiszúrtuk – ez a 15. pontja a módosító 
javaslatnak –, hozzátéve, hogy furcsa, hogy deregulációs törvényben érdemi módosítást 
hozunk be, de jelen passzusnál én még talán el is tudnék ettől tekinteni. Itt arról van szó, amit 
mi már régen hangsúlyoztunk, hogy olyan esetekben, amikor vételi jogot, opciós jogot 
kötöttek ki adásvételi szerződésekben, kölcsönszerződésekben, tehát ily módon próbálták 
bebiztosítani a kölcsönadott pénzeket a pénzügyi intézmények, ezekben az esetekben a 
végrehajtási eljárás nélkül és annak garanciái nélkül lehetett megfosztani embereket a 
lakóingatlanuktól, úgy, hogy vajmi kevés védelmet tudott nyújtani a jogrendszer, lévén, hogy 
ezekben az esetekben általában előre már egy közjegyzői okiratban a jövőbeni adásvételi 
szerződés szövegét megszövegezték, vételárral együtt, ami általában bagatell összeget tett ki, 
és ahogy mondtam, a végrehajtási eljárásnak a garanciarendszerét sem tartalmazta. Így 
például a 70 százalékos vagy akár 50 százalékos eladási árat. 

Ebben az esetben úgy látjuk, hogy ezt a javaslat annyiban módosítaná, hogy ha ez 
egyedüli lakóingatlana annak a személynek, aki a kölcsönt igénybe vette, akkor 70 százalékos 
árnál alacsonyabb áron nem lehet ezt tőle elvenni; illetőleg lehet, de a különbözetet 
figyelembe kell venni, illetve meg kell téríteni a részére. 

A kérdésem az ezzel kapcsolatban, hogy ezt miért csak 2010. január 1-jét megelőzően 
kötött kölcsönszerződésekre terjesztik ki. És ezzel kapcsolatban kérdezem Vas Imrét, mi az 
álláspontja. És a 2010. március 1-jét követően megszerzett ingatlanra is rákérdeznék: mi az 
időbeli szűkítés célja és lényege? 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Répássy államtitkár úr kért szót. 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Szeretném tájékoztatni a bizottságot, hogy a módosító javaslat 
által érintett törvényi rendelkezések hatályosak jelenleg is. Tehát amit képviselő úr kérdez, az 
a jelenlegi hatályos szabályokban is így van. Ez egy technikai módosítás, azért, mert átmeneti 
rendelkezéseket is tartalmaz ez a törvény, és ezért szükséges átszerkeszteni úgy, hogy ezek az 
átmeneti rendelkezések, amelyek az átmeneti rendelkezések közül fennmaradnak és hatályban 
maradnak, azokat szükséges, hogy más szövegezéssel, de tartalmilag azonosan tartalmazza a 
módosító indítvány. 

 
ELNÖK: Akkor ha jól értem, itt a jogszabályok tartalmában semmilyen érdemi 

változtatás nincs. (Közbeszólás: Csak szerkezeti.) Ez világos volt.  
Staudt Gábor képviselő úr! 
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DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik): Azért szkeptikus ellenzékiként ezt majd szóról szóra 
leellenőrzöm, tisztelt államtitkár úr. (Derültség.) De ezzel nincs semmi gond, én ezt 
elfogadom. Viszont akkor, ha már hozzányúlnak ehhez, ez az időbeli korlátozás miért 
indokolt? Kérem, erre valamelyik nálam jobban felkészült ember, államtitkár úr vagy Vas 
képviselőtársam válaszoljon. 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Vas Imre képviselő úr? 
 
DR. VAS IMRE (Fidesz): Ez is így van a szabályozásban, tehát gyakorlatilag ez is 

átjön.  
 
ELNÖK: Köszönöm. További hozzászólás? Gaudi-Nagy Tamás képviselő úr! 
 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): És akkor ezt a gondolati ívet továbbvive, 

nekünk az a tételes javaslatunk, hogy mivel egy bizottsági módosító javaslat benyújtásáról 
van szó, nekünk az a javaslatunk, hogy ez a jelenleg hatályos 2010-es időpont kerüljön ki, 
tehát fogadjuk el úgy. Most egy kicsit együtt legyünk rugalmasak abban, hogy ha nem is 
kormány-előterjesztés, meg nem is folyik le a külön vitája, de ez egy hasznos és jó dolog. 
Mert nyilvánvaló, hogy a devizahitel-szerződések 2010. január 1-jét megelőzően már döntő 
részben megköttettek, gyakorlatilag az már a válságnak a betetőzése volt; már Draskovics 
időszaka alatt elkezdődtek ezek a szerződések. Mi tehát azt kérjük, hogy ne legyen ilyen 
megszorítás. Nagyon jó ez a dolog, jó, hogy ez a hatályos szabályok között benne van, ha így 
van, de ne legyen semmilyen időkeret. És igenis, a vételi jog alkalmazásával ne lehessen 
kisemmizni senkit! Miért védjük azt az időszakot, amely egyébként a deviza-albizottság 
jelentése szerint is és minden tudásunk szerint egy csalásra épült, átverésre épült módszertana 
volt a magyar emberek lakáshelyzetének, nyomorult helyzetének a kihasználására, egy 
csapdahelyzet. Elítéltük. Miért tekintjük szent tehénnek a 2010-es időszakot megelőző 
devizahitel-szerződéseket a vételi jog szempontjából? Tehát igenis, ezt emeljük ki innen. 
Most dönthetünk erről, ez egy érdemi döntés. Ez a társadalomnak egy jelentős részét 
megvédené a lakáshiénáktól, akik rendszeresen ezzel a módszerrel szereznek meg maguknak 
kinézett lakásokat, vagyonokat. Egyszerűen vegyük ki ezekből a dátumokat, és így tudjuk 
támogatni a javaslatot. 

 
ELNÖK: Vas Imre képviselő úr! 
 
DR. VAS IMRE (Fidesz): Köszönöm a szót. Jelzem Gaudi képviselőtársamnak, hogy 

ez egy deregulációs törvény, amelynek nem az a célja, hogy egyébként a szabályozásban 
érdemi módosításokat eszközöljünk. 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Gaudi-Nagy Tamás képviselő úr! 
 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Megpróbálok tényleg udvariasan reagálni 

erre… A benyújtott módosító javaslatok döntő többsége – nyilván látja Vas Imre 
képviselőtársam is, meg mindenki más – ugyanúgy érdemi hozzányúlást jelent, például 
állampolgársági törvény módosítása, a nemzetiségi törvény módosítása. Új, teljesen új, 
tömegesen új szabályokat emel be a rendszerbe deregulációs törvény keretei között.  

Viszont ha már elkezdődött ez a nemzeti sport ebben a műfajban, akkor azt mondom, 
legyünk most pragmatikusak, és a magyar emberek érdekében vegyük ki a 2010-es időpontot. 
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Mi a 15. pontját a bizottsági javaslatnak így tudjuk támogatni. És ha ez megtörténik, úgy, 
ahogy van, tudjuk az összes bizottsági módosító javaslatot is támogatni.  

 
ELNÖK: Staudt Gábor képviselő úr! 
DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik): Köszönöm szépen, elnök úr. Ha már önök úgy 

fogalmaznak, hogy ezek a pontok a megfelelő törvényekben, úgy, ahogy van, a beterjesztett 
formában változnak, akkor továbbra is fenntartom, és érdemi választ kérek – főleg, ha 
államtitkár úr ennyire felkészült ebben a témában –, mi indokolja azt, hogy ma lehet ilyen 
szerződést kötni, hiszen csak 2010. január 1-jét megelőzően kötött kölcsönszerződésekre 
vonatkozik, és miért nem lenne úgy pontosabb, ha egyszerűen a két dátumot kivennénk, és 
úgy hangozna ez a mondat, hogy „ha a fogyasztóval kötött kölcsönszerződésben a pénzügyi 
intézmény által biztosítéki céllal kikötött vételi jog alapján megszerzett … ingatlan”, tehát 
teljesen indokolatlan. Vagy akkor valami érdemi jogi magyarázatot adjanak arra, hogy mi az 
értelme ennek a két dátumnak, ha hatályos, ha nem. De ha ez így van, akkor viszont korrigálni 
kell. 

 
ELNÖK: Répássy Róbert államtitkár úr! 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Képviselő úr, én csak egy általános megközelítést javaslok önnek. Egy deregulációs 
törvényben az ilyen dátumoknak a hirtelen kicserélése, kivétele lehet, hogy komolyabb 
problémát okoz, mint hogy azt mi itt meg tudjuk öt perc alatt beszélni. A deregulációs 
törvénynek nem az a célja, hogy most a fennálló jogviszonyokat vagy a korábbi szabályokat 
felülvizsgálva új, tartalmi szabályokat állapítson meg. (Dr. Gaudi-Nagy Tamás: De hát tele 
van ilyenekkel!) Tehát nem pusztán egy dátumcseréről van szó vagy egy határidő 
megváltoztatásáról. Ezt én önnek nem tudom megmondani, hogy ez milyen joghatásokat 
váltana ki, ha most kivennénk ezt a részt. A mi szándékunk csak az volt, hogy a hatályos 
szöveget, ahogyan egy deregulációs törvényben lehetséges, az átmeneti szabályozást 
újrafogalmazzuk, és átszerkesszük a törvény szövegét, anélkül, hogy a normatartalmát 
érintettük volna.  

 
ELNÖK: Ismételt szót kér Gaudi-Nagy Tamás. Én nem adok szót. Kérdezem a 

bizottságot, hogy szót ad-e. (Dr. Gaudi-Nagy Tamás: De miért?) Azért, mert ismételt 
felszólalásnál az elnök dönt, hogy ad-e szót. Ennél a vitánál egyhelyben topogunk. (Dr. 
Gaudi-Nagy Tamás: Nincs benne a törvényben, amit államtitkár úr mond! Megnéztem, nincs 
benne!) Kérdezem, ki az, aki egyetért azzal, hogy kapjon szót Gaudi-Nagy Tamás képviselő 
úr. Az igenlő szavazatokat számolom. (Szavazás.) 7 igen. Ellene? (Szavazás.) 18 nem. A 
bizottság tehát nem adott szót a képviselő úrnak. 

Van-e további hozzászólás? (Dr. Staudt Gábor: De nincs benne a törvényben!) Nincs 
hozzászólás. Határozathozatal következne… (Dr. Staudt Gábor: Ha ez nincs benne, az 
világra szóló botrány, amit mondott az államtitkár úr!) Képviselő úr, ne haragudjon! (Dr. 
Staudt Gábor: Ez csak egy megjegyzés volt.) Megjegyzést úgy lehet tenni, hogy szót kérünk… 
(Derültség. – Dr. Staudt Gábor: Hát, köszönjük szépen!) Képviselő úr, ha nem kap szót, nem 
lehet megjegyzést sem tenni! (Dr. Staudt Gábor: De igazat kellene mondani!) Nem az 
óvodában vagyunk, hogy ilyen dolgokat magyarázzak önnek! Ötször elmondták ezt az 
álláspontot, ötször elmondta az államtitkár úr, hogy miről van szó. Úgy gondolom, hogy 
hatodszor ezt már nem kellene megismételni. De ezt sem egyedül én döntöttem el, hanem a 
bizottság többségi döntést hozott, a Házszabály szerint. Tessenek tudomásul venni! Majd a 
plenáris ülésen, ha valami mégis bent ragadt magukban, el fogják majd mondani, ebben 
egészen biztos vagyok. (Dr. Staudt Gábor: Erre mérget vehet, elnök úr!)  
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Kérdezem, külön szavazás szükségeltetik-e. (Dr. Gaudi-Nagy Tamás: Igen.) 
Melyikről? A számot jelölje meg, képviselő úr, a pont számát, mert már határozathozatalban 
vagyunk, nem vitában. (Dr. Gaudi-Nagy Tamás: Meg lehet szólalni? Vagy mutassam 
inkább?) Mutassa, ha úgy jobban esik. (Jelzésre:) Képviselő úr a 15. pontról kér külön 
szavazást.  

Akkor a 15. pontról szavazunk először külön. Ki támogatja a 15. pontot? Az igenlő 
szavazatokat számolom. (Szavazás.) 21 igen szavazattal a bizottság úgy döntött, hogy ezt a 
javaslatot előterjeszti. 

Ezek után egy csomagban teszem fel a többi pontot, tehát a 15-ös kivételével az 1-17. 
pontokat egyben. Előterjeszti-e az ezekben a pontokban foglalt módosító javaslatokat a 
bizottság? Az igenlő szavazatokat számolom. (Szavazás.) 18 igen szavazattal a bizottság úgy 
döntött, hogy ezeket a javaslatokat előterjeszti.  

Ezzel a napirendi ponttal végeztünk. 

d) A Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. 
törvény módosításáról szóló törvényjavaslat (T/6930. szám) 

Következik a zárószavazások előkészítésében a Magyarország 2012. évi központi 
költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény módosításáról szóló T/6930. számú 
törvényjavaslat záróvitára történő előkészítése. Az előterjesztők képviseletében Pesti Imre 
képviselő úr van jelen – képviselői önálló indítványról van szó –; a kormány képviseletében 
pedig Banai Péter államtitkár urat köszöntöm. 

Három egymással összefüggő pontból áll az ajánlástervezet, ezeket a kormány 
terjesztette elő, tehát a kormányt nem kell nyilatkoztatnunk; annál inkább az előterjesztők 
képviselőjét. Kérdezem tehát.  

 
DR. PESTI IMRE (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr. Miután az előterjesztő most a 

kormány, átadnám a szót államtitkár úrnak. Köszönöm. 
 
ELNÖK: Elnézést kérek, lehet, hogy tévedek, de nálam a T/6930. számú 

törvényjavaslatnak a következők az előterjesztői: Navracsics Tibor, Szabó Erika, Kósa Lajos, 
Rogán Antal, Láng Zsolt, Horváth László, Pesti Imre fideszes képviselők. Én most ezeket a 
képviselőket kérdezem, ők az előterjesztők. A módosító javaslatot terjesztette elő a kormány. 

 
DR. PESTI IMRE (Fidesz): Köszönöm szépen. A kormány zárószavazás előtti 

módosító indítványát támogatjuk az előterjesztők nevében. 
Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Megnyitom a hozzászólások lehetőségét. Lamperth Mónikáé a 

szó. 
 
DR. LAMPERTH MÓNIKA (MSZP): Köszönöm szépen. Én szeretném az 

előterjesztőt megkérdezni. Nyilván a kormány, amikor benyújtotta ezt a záró módosítót, akkor 
meggyőzte a képviselőket arról, hogy támogassák ezt a kormányindítványt. De milyen új 
szempontok merültek föl a törvény eredeti benyújtása és most, a zárószavazás ideje alatt, ami 
miatt ilyen jelentős nagyságrendben kellett a számokon változtatni a fővárosi, megyei 
kormányhivatalok és a megyei intézményfenntartó szervek „átvett intézmények” cím keretén 
belül? Mi történt itt időközben, hogy ezt nem lehetett tudni, amikor benyújtották? 

Köszönöm szépen.  
 
ELNÖK: Tessék, képviselő úr! 
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DR. PESTI IMRE (Fidesz): Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Képviselő Asszony! A 

kormány döntése értelmében a szabálysértési feladatok az önkormányzatoktól a 
kormányhivatalokhoz kerülnek. Ennek a pénzügyi fedezetét, személyi és dologi kiadásait 
biztosítani kell. Ennek a biztosítását szolgálják a szabálysértési bírságból származó bevételek, 
amelyek feltehetőleg 1,1-1,8 milliárd forint értékben kerülnek beszedésre ebben az 
esztendőben.  

A kérdésére válaszolva jelzem, hogy a Költségvetési Tanács támogatta a 997,5 millió 
forintnak a kormányhivatalok számára történő biztosítását, de a pluszra Tarnai 
képviselőtársam módosító indítványát nem támogatta. Ezért kérjük az eredeti indítvány 
elfogadását. 

Köszönöm.  
 
ELNÖK: Köszönöm. Lamperth Mónika képviselő asszony! 
 
DR. LAMPERTH MÓNIKA (MSZP): Köszönöm szépen. Amit képviselő úr mond, az 

logikus, és teljesen természetes, hogy a feladatokhoz biztosítani kell a fejezetben a megfelelő 
költségvetést. Nem is ezzel van probléma, hanem azzal, hogy az nem most derült ki, hogy a 
szabálysértési hatósági feladatok átkerülnek a járási hivatalokhoz, illetve hogy egy új 
intézményrendszerben fogják ellátni. Ezt már elég régóta lehetett tudni. Az persze 
kétségtelen, annyiban igaza van a képviselő úrnak, ha ez is benne volt az érvelésében, hogy 
április 15-én lépett hatályba ez az új rendelkezés, és ha jól emlékszem, 10-én mi még bőszen 
tárgyaltuk a módosító indítványokat. Tehát ez elég feszes és nehezen tervezhető időszak. Meg 
hát azt is értem, hogy nyilván mostanra derült ki, még mennyi pénzt kell hozzárakni a 
feladathoz, hogy az önkormányzatoktól mit tudtak beszedni. Mert ismerjük azokat a leveleket, 
amelyeket a kormányhivatalok vezetői írtak a jegyzőknek, amiben majdhogynem 
könyörögtek, hogy a munkatársakkal adjanak számítógépet meg íróasztalt meg fogast meg 
papírt meg gemkapcsot, merthogy semmire nincs pénz az állami rendszerben. És az 
önkormányzatokkal, az önkormányzatok jegyzőivel lefolytatott tárgyalások után derült ki az, 
hogy mire van még szükség valószínűleg ahhoz, hogy a feladatukat el tudják látni.  

Csak azt szeretném ezzel mondani, hogy ha egy picit tervszerűbben dolgoznának, 
akkor nem lenne szükség ilyenekre. És azért ez hasznos lenne az államigazgatásnak is. 
Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm. További hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal következik. Az 

összefüggés okán az 1., 2. és 3. pontokról egyszerre döntünk. Kérdezem, ki támogatja ezt a 
csomagot. Az igenlő szavazatokat számolom. (Szavazás.) 18 igen. A bizottság támogatta.  

Ennek a törvényjavaslatnak a megtárgyalását befejeztük. 

e) Az adózást érintő egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat (T/7028. szám) 

Következik az adózást érintő egyes törvények módosításáról szóló T/7028. számú 
törvényjavaslat. Az ajánlástervezet 14 pontból áll, valamennyi javaslatot az előterjesztő 
nyújtotta be, tehát az előterjesztőt nyilatkoztatni nem kell. Haladunk pontonként. 

Az 1. pont kapcsán megnyitom a hozzászólások lehetőségét. Vas Imre képviselő úr! 
 
DR. VAS IMRE (Fidesz): Javaslom két bizottsági módosító indítvány benyújtását. Az 

egyik a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló… 
 
ELNÖK: De képviselő úr, most megnyitottam az ajánlás 1. pontjának a tárgyalását. 

(Dr. Vas Imre: Elnézést.) Ehhez nincs hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal következik. Ki 
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támogatja ezt a pontot? Az igenlő szavazatokat számolom. (Szavazás.) 21 igen szavazattal a 
bizottság támogatta.  

A 2. pont következik. Hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal következik. Ki 
támogatja a javaslatot? (Szavazás.) 21 igen. A bizottság támogatta. 

A 3. pont következik. Hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal következik. Ki 
támogatja a javaslatot? (Szavazás.) 21 igen. A bizottság támogatta. 

A 4. pont következik. Hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal következik. Ki 
támogatja a javaslatot? (Szavazás.) 18 igen. A bizottság támogatta. 

Az 5. pont következik. Hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal következik. Ki 
támogatja a javaslatot? (Szavazás.) 17 igen. A bizottság támogatta. 

A 6. pont következik. Hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal következik. Ki 
támogatja a javaslatot? (Szavazás.) 18 igen. A bizottság támogatta. 

A 7. pont következik. Hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal következik. Ki 
támogatja a javaslatot? (Szavazás.) 18 igen. A bizottság támogatta. 

A 8. pont következik. Hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal következik. Ki 
támogatja a javaslatot? (Szavazás.) 18 igen. A bizottság támogatta. 

A 9. pont következik. Hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal következik. Ki 
támogatja a javaslatot? (Szavazás.) 18 igen. A bizottság támogatta. 

A 10. pont következik. Hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal következik. Ki 
támogatja a javaslatot? (Szavazás.) 18 igen. A bizottság támogatta. 

A 11. pont következik. Hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal következik. Ki 
támogatja a javaslatot? (Szavazás.) 18 igen. A bizottság támogatta. 

A 12. pont következik. Hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal következik. Ki 
támogatja a javaslatot? (Szavazás.) 18 igen. A bizottság támogatta. 

A 13. pont következik. Hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal következik. Ki 
támogatja a javaslatot? (Szavazás.) 18 igen. A bizottság támogatta. 

A 14. pont következik. Hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal következik. Ki 
támogatja a javaslatot? (Szavazás.) 18 igen. A bizottság támogatta. 

Vas Imre képviselő úr kért szót. 
 
DR. VAS IMRE (Fidesz): Igen, akkor most mondom. Javaslom, hogy a bizottság két 

zárószavazás előtti módosító indítványt nyújtson be. Az egyik a hitelintézetekről és pénzügyi 
vállalkozásokról szóló törvényt módosítja, a másik pedig egy egypontos javaslat, az egységes 
javaslat 51. pontját követően egy újabb pontot javasol beépíteni az előterjesztésbe. 

 
ELNÖK: Kérdezem a kormány képviselőjét, egyetért-e a módosító javaslatok 

előterjesztésével. 
 
BALOG ÁDÁM helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): Balog Ádám, 

NGM, adóügyi helyettes államtitkár. 
Egyetért a kormány a javaslat előterjesztésével. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Megnyitom a hozzászólások lehetőségét. Gaudi-Nagy 

Tamás képviselő úr! 
 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Köszönöm a szót, elnök úr. Annyit szeretnék 

kérdezni, Vas Imre képviselőtársamtól is, hogy itt a pénzügyi különadótörvénynek az 
indokolására kicsit jobban kíváncsi lennék. Itt szerepel egy viszonylag rövid pár mondat. Ha 
jól értem, a végtörlesztés miatti veszteség okán egyfajta különadó-kedvezményt kapnak a 
bankok, és most itt valamilyen még nekik kedvezőbb szabály átmentéséről lesz szó. Nekünk 
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ez nem szimpatikus. Pont az a lényege a különadónak, hogy a hitelintézetek az őket megillető 
jövedelmekkel és bevételekkel arányos módon, annak megfelelően járuljanak hozzá a 
közteherviseléshez. Nem gondoljuk azt, hogy bárkit ilyen kiskapus megoldásokkal 
adókedvezményekben kellene részesíteni a végtörlesztésre hivatkozással. Az egész 
rendszernek az volt a lényege, a devizahitel-felvételi rendszernek, hogy ez oly mértékű 
megaprofitot eredményezett a bankoknak, hogy még így is, a jelenlegi végtörlesztéses 
formában is – ezt kimutatta rengeteg szakember – egy nagyon tisztességes profitjuk 
megmarad. Nem hiszem, hogy kéne őket segítgetni abban, biztosan a mérlegekben kimutatják 
majd, kizsonglőrködik majd a nagy könyvvizsgálói irodákkal, könyvelői irodákkal 
együttműködésben, hogy nekik a végtörlesztésből fakadóan lett veszteségük, és éppen ezért 
ők különadó-kedvezményt vesznek igénybe. Ne legyen ez így! Tehát igenis vonatkozzon 
kőkeményen erre a szektorra, amely nagyon kártékony dolgokat művelt az elmúlt években 
Magyarországon.  

 
ELNÖK: További hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal következik.  
Először tehát a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. 

törvény módosításáról szóló módosító javaslat előterjesztéséről szavazunk. Egyetért-e a 
bizottság ennek a módosító javaslatnak az előterjesztésével? Az igenlő szavazatokat 
számolom. (Szavazás.) 18 igen szavazattal a bizottság úgy döntött, hogy a javaslatot 
előterjeszti. 

A következő pedig az egységes javaslat 51. §-ának módosítására irányuló bizottsági 
módosító javaslat. Egyetértünk-e ennek az előterjesztésével? Az igenlő szavazatokat 
számolom. (Szavazás.) 18 igen szavazattal a bizottság úgy döntött, hogy ezt a módosító 
javaslatot is előterjeszti. 

Ezzel az adózást érintő egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat 
tárgyalását befejeztük. 

f) Magyarország Alaptörvényének első módosítása címmel benyújtott törvényjavaslat 
(T/6817. szám) 

Következik a Magyarország Alaptörvényének első módosítása címmel benyújtott 
T/6817. számú törvényjavaslat záróvitára való előkészítése. Az ajánlástervezet egyetlen 
pontot tartalmaz, az alaptörvény 12. cikk (5) bekezdésében foglalt rendelkezést érintően, 
melyet az előterjesztő kormány nyújtott be. Köszöntöm az államtitkár urat; az előterjesztő 
képviselőjét nem kell nyilatkoztatni. 

Megnyitom a hozzászólások lehetőségét. Ki kíván hozzászólni? Gaudi-Nagy Tamás, 
majd Lamperth Mónika.  

 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Köszönöm szépen. Egyébként nagyon nagy 

jelentőségű dolog, gondolom, ezt nyilván nem kell részletezni, egy alaptörvény-módosítás. 
Kicsit méltatlannak is érezzük, hogy belezuhintva itt, ki tudja, hány deregulációs törvény 
közé, kerül elő itt az alaptörvény-módosításnak egy fontos kérdése, ahol ráadásul a jelenlegi 
szabályok szerinti köztársasági elnök megfogalmazás helyett a volt köztársasági elnök is 
belekerül abba a rendszerbe, ami a juttatások körét szabályozza. Itt nehéz nem arra gondolni, 
hogy nyilván Schmitt Pál, most nem tudom hogyan minősíteni, gyakorlatilag megbukott 
köztársasági elnök esetében én nem látom…, de nem tudom, egyáltalán mi most 
szabályozunk, tehát nem Schmitt Pálra kell gondolni, amikor szabályozunk egy 
alaptörvénybeli rendelkezést. Úgyhogy mi azért nagyon alapos indokokat szeretnénk hallani 
arról, hogy tulajdonképpen miért kell felülvizsgálni azt, ami már tavaly április 25-én vagy 18-
án a végszavazáskor szent és sérthetetlen alaptörvényi rendelkezésként került bele, tehát az 
öröklétre vagy legalábbis sok-sok időre szánta ezt a kétharmados többség. Most miért kellett 



- 33 - 

hozzányúlni ehhez a rendelkezéshez, miért kell kiterjeszteni ezeket a jogosultságokat a volt 
köztársasági elnökre? Miért nem jutott akkor eszükbe, vagy talán most csak egyedül az 
számított ebben, hogy Schmitt Pál nem tudta kitölteni a ciklusát? Azért az nagyon méltatlan 
dolog, hogy egy ember bármilyen tevékenysége miatt kell most az alaptörvényt ilyen jelentős 
mértékben módosítani! Tehát erre mindenképpen magyarázatot kérünk.  

 
ELNÖK: Csak megjegyzem, képviselő úr, hogy ez még két volt köztársasági elnököt 

is érint. (Dr. Gaudi-Nagy Tamás: Világos.) Ugyanígy az alkotmányos alapját teremti meg, 
gondolom én, Sólyom László és Göncz Árpád további… (Dr. Gaudi-Nagy Tamás: Az még 
nagyobb baj!), javadalmazásuk további biztosításának. 

Lamperth Mónika képviselő asszonyé a szó. 
 
DR. LAMPERTH MÓNIKA (MSZP): Köszönöm szépen. Képviselőtársaim, 

valaminek azért változnia kellett az elmúlt időszakban, hogy amikor önök megszavazták az 
önök alaptörvényét, akkor még úgy gondolták, hogy a volt köztársasági elnök juttatásai nem 
kell hogy sarkalatos törvényben legyenek bebetonozva, most meg úgy gondolják, hogy 
mégiscsak szükség van erre. Valami tehát változott.  

Én azt gondolom, sem Göncz Árpád, sem Sólyom László esetében senkinek nem jutna 
eszébe, hogy a juttatásain változtasson és méltatlan helyzetbe hozza őket. Azt gondolom, ami 
változott, az az, hogy más morális helyzetben van a most leköszönt köztársasági elnök, 
Schmitt Pál, mint mondjuk, Sólyom László és Göncz Árpád. Tehát jól érzik önök, hogy a 
társadalom igazságérzetét az meglehetősen rosszul érinti, hogy a volt elnökök juttatásai közül 
az egyetlen, amit kérelemre kaphat meg, ez a lakás. És Schmitt elnök úr nem habozott kérni a 
sajtóhírek szerint azt a lakást. (Közbeszólásra:) Hát hogyne járna. Igaz, hogy van három budai 
háza, sajtóhírek szerint meg a vagyonbevallása szerint, de hát oda nem költözhet, hiszen az 
bérbe van adva. Én tehát azt gondolom, ez a társadalom igazságérzetét bántja. 

Nem akarok én ezzel különösebben részletesen foglalkozni, de egyet szeretnék 
világossá tenni, hogy azért az a tisztesség kedvéért szükséges lenne, hogy megmondanák, mi 
változott. Mondják meg nyíltan, hogy miért van szükség erre a törvénymódosításra! Mert 
egyébként az alaptörvényt, gondolom, nem akarják minden héten módosítani. Nagyon szép, 
ünnepélyes nyilatkozatok hangzottak el az alaptörvény elfogadásakor, hogy ez a történelmi 
örökkévalóság számára készül. Hát kivéve, hogyha Schmitt Pál miatt módosítani kell. Elég…, 
hogy mondjam…, elég szörnyű ez így, ahogy van. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm. További hozzászólás? (Nincs.) A vitát lezárom. Válaszadásra 

megadom a szót az államtitkár úrnak. 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Azért támogatjuk a módosító javaslatot, pontosabban az NGM 
nyújtotta be mint előterjesztő, de alkotmányossági szempontból azért indokolt szerintünk a 
módosítás, mert a volt köztársasági elnök mindenféle juttatása abból adódik, hogy ő betöltötte 
a köztársasági elnöki tisztséget. Tehát azt kell hogy mondjam, hogy a köztársasági elnöki 
tisztség magában foglalja a köztársasági elnöki tisztség megszűnése utáni jogállását is a volt 
köztársasági elnöknek. Ha tehát ez a szabály nem adna okot vitára, akkor azt nyugodtan 
minden további nélkül úgy értelmezhetnénk, mint ahogyan eddig értelmeztük, hogy a 
köztársasági elnök juttatásai és a tisztsége megszűnése utáni juttatásai mind a jogállásának a 
részét képezik. Azonban az elmúlt hetekben, hónapokban valóban – illetve inkább hetekben – 
kialakult egy vita arról, hogy ezek a juttatások a köztársasági elnöki tisztsége miatt illetik-e 
meg vagy nem. Ezért azt gondoljuk, hogy a köztársasági elnök esetén világossá kell tenni, 
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hogy ezek a jogállási kérdések egy törvényben, egy sarkalatos törvényben kezelendőek. Ezért 
támogatjuk mi a módosító javaslatot. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Bárándy Gergely képviselő úr! 
 
DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Bizottság! 

Én egy dologra szeretném csak felhívni a figyelmet, és emlékeztetni, hogy bár a köztársasági 
elnöknél nagy hangsúlyt fektetnek arra, hogy sarkalatos törvény szabályozza még a volt 
köztársasági elnök juttatásait is, én szeretném a bizottságot emlékeztetni arra, hogy nem 
voltak ilyen nagyvonalúak és ilyen óvatosak, ezeket az érveket pedig ott is el lehetett volna 
mondani, amikor a Legfelsőbb Bíróság volt elnökének a juttatásait egy zárószavazás előtti 
módosító javaslattal gyakorlatilag eltörölték. Tehát ott, ahol a saját emberükről van szó, a 
köztársasági elnökükről, ott nagyon odafigyelnek arra, hogy elvenni se tudja senki ezt. Ott 
azonban, ahol egy olyan legfelsőbb bírósági elnökről volt szó, aki önöknek ellentmondott és 
akinek ezért mennie kellett, ott még egy zárószavazás előtti módosítóval elvették a juttatásait 
is. Erre csak szeretnék emlékeztetni. 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Van-e még hozzászólás? Elkövettem azt a hibát, hogy a vitát lezártam, és 

utána még az államtitkári válaszadás után adtam szót. (Nincs jelentkező.) Nincs további 
hozzászólás, most már véglegesen lezárom a vitát. 

Államtitkár úré válaszadásra a szó. 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Én arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy ott sántít Bárándy Gergely érvelése, hogy a 
Legfelsőbb Bíróság volt elnökére, illetve most már a Kúria volt elnökére vonatkozóan, tehát a 
leköszönt, megszűnt mandátumú elnökre vonatkozóan a kétharmados sarkalatos törvény 
tartalmaz rendelkezéseket, mégpedig kimondja, hogy milyen beosztásba: tanácselnöki 
beosztásba kell őt helyezni a Kúrián. Tehát igenis, a Legfelsőbb Bíróság vagy a Kúria volt 
elnökére is tartalmaz sarkalatos törvény rendelkezéseket. (Dr. Bárándy Gergely: Nincs már 
titkársága, gépkocsija…)  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Határozathozatal következik. Ki támogatja tehát ezt a 

javaslatot? (Szavazás.) 16 igen. Ellenszavazat? (Szavazás.) 8 nem. A bizottság támogatta a 
javaslatot. 

Ezt a napirendi pontot lezárom. 

g) A szélsőségesség, a rasszizmus és az idegengyűlölet egyes formái elleni határozott 
fellépésről szóló határozati javaslat (H/5991. szám) 

Végül a záróvitára való felkészítés keretében az utolsó témánk a szélsőségesség, a 
rasszizmus és az idegengyűlölet egyes formái elleni határozott fellépésről szóló H/5991. 
számú országgyűlési határozati javaslat. Ehhez két, egymással összefüggő módosító javaslat 
érkezett. Az előterjesztők nyújtottak be saját javaslatukhoz módosító javaslatot, őket tehát 
nem kell nyilatkoztatnom.  

A kormány képviselőjét kérdezem, Répássy Róbert államtitkár urat.  
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Elnök úr, a kormány nem foglalt állást a módosító javaslatokról, tárcaálláspontot tudok csak 
közölni. A módosító javaslatokat nem támogatjuk, hanem indítványozzuk majd bizottsági 
módosító javaslat előterjesztését.  



- 35 - 

 
ELNÖK: Köszönöm. Hozzászólások következnek. Steiner Pál képviselő úr! 
 
DR. STEINER PÁL (MSZP): Tisztelt Elnök Úr! Először jelezném, hogy a három 

előterjesztő közül az egyik itt ül, és ebből következően előterjesztőként indokolnám a 
javaslatot. Bár azt megértem, hogy perceken belül kezdődik a plenáris ülés, de hát valahogy 
akkor másképp kellene megszerveznie a többségnek a munkát… 

 
ELNÖK: Nincs probléma, képviselő úr: az előterjesztők nyújtották be a javaslatot – 

ilyenkor először a kormányt kérdezem… 
 
DR. STEINER PÁL (MSZP): De elnök úr… 
 
ELNÖK: …utána hozzá lehet szólni. Tessék! 
 
DR. STEINER PÁL (MSZP): De az elnök úr az előbb nagyon élesen fölhívta a 

figyelmet arra, hogy ne vágjon senki másnak a szavába; azt gondolom, ez az elnök úrra is 
érvényes. (Közbeszólások.)  

Tehát visszatérve az előterjesztésre, a javaslatunkra, szeretném elmondani, mert 
szemmel láthatóan államtitkár úr nem pontosan érti ennek a javaslatnak a lényegét: nagyon 
világosan arra vonatkozik ez a javaslati formánk és ez a javaslati tartalom, kényszerűen az 
ügyrendi lehetőségnek megfelelően ebben a keretben megtéve, hogy az Országgyűlésben az 
országgyűlési képviselők demokratikus közössége vállalja fel azt a felelősséget, hogy fellép 
az ilyen magatartások ellen és ezekkel szemben, mindazokkal a képviselőkkel szemben, akik 
ilyen magatartást tanúsítanak, függetlenül attól, hogy melyik frakciónak a tagjai. Ez az 
alapvető vita az első pillanattól kezdve, amelyet sem a többség, sem a kormány nem akar 
magára vállalni, nem akar ebben partner lenni, és nem akarja azt a nagyon egyszerű kérdést 
elrendezni, hogy az Országgyűlésben történtekért az Országgyűlést terheli a felelősség, és ezt 
nem lehet máshová kitolni. 

A Házszabályról szóló törvény valóban, ha jól emlékszem, öt bűncselekménnyel 
kapcsolatosan kivette a mentelmi körből ezeket az ügyeket, de ez büntetőjogi kérdés, és más 
hatóságoknak kell elrendezni. Itt arról van szó, hogy ha bármelyik országgyűlési képviselő, 
beleértve akár a saját frakcióm tagjait is, olyan típusú kijelentést tesz, amelyben ezt a 
magatartást kimeríti, akkor az Országgyűlés saját szervével lépjen fel az ilyen 
magatartásokkal szemben. Önök ezt ebbe a hosszú hónapos vitában nem akarják megérteni. 
Azért nem akarják megérteni, mert szándékosan nem akarnak fellépni az ilyen típusú 
magatartásokkal szemben. Annak ellenére, hogy megígérte a miniszterelnökük, annak 
ellenére, hogy többször kísérletet tettünk ezeknek a magatartásoknak a szankcionálására, és 
annak ellenére, hogy az egész magyar társadalom erkölcsi követelményei ezt kérnék az 
országgyűlési képviselőktől. Ezért történhetnek meg azok a dolgok, amelyek megtörténtek; 
ezért kerülhetünk a világsajtó címlapjára, mert önök, ahelyett, hogy fellépnének 
következetesen, különböző más egyéb szempontok miatt, amit én itt most nem akarok 
nevesíteni, folyamatosan próbálják ezt a javaslatot kiherélni, tönkretenni, és most is ez 
történik.  

Ezért tettük meg ezt a javaslatot, és kérem szépen a többséget, azzal a 
felelősségérzettel, ahogy a miniszterelnökük szólt körülbelül két hónapja a Ház ülésén erről az 
ügyről, ugyanazzal a felelősséggel támogassák ezt a javaslatot. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Vas Imre képviselő úré a szó. 
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DR. VAS IMRE (Fidesz): Köszönöm szépen. Javaslom, hogy a bizottság nyújtson be 

egy zárószavazás előtti módosító indítványt, amely az egységes javaslat 2. pontját az alábbiak 
szerint módosítja: „Az Országgyűlés felhívja a kormányt, hogy” – idáig ugyanaz a szöveg – 
„az Országgyűléssel együttműködve” – ez az új rész benne – „alakítsa ki a párbeszéd 
intézményes kereteit”, és folytatódik tovább a mondat. Tehát ami az új, hogy a kormánynak 
az Országgyűléssel együttműködve kell mindezt megtenni.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Erre vonatkozott a kormány támogató nyilatkozata? Kérdezem 

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

Igen, elnök úr, erre a bizottsági módosítójavaslat-tervezetre vonatkozott. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Hozzászólás? Gaudi-Nagy Tamás képviselő úr! 
 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Tényleg egy bővített mondat lesz csak. 

Magával az eredeti javaslattal sem értettünk egyet, ennek mindenfajta további cizellálása és 
ilyen különböző erkölcsi mércék megjelenítése, azt gondolom, az MSZP részéről több mint 
nevetséges és felháborító. Részletesen el fogjuk mondani a záróvitában. 

Az, hogy a radikalizálódásra fogékony csoportokkal beszélgetni kell, szerintem egy jó 
dolog egyébként, tehát nem egy ördögtől való gondolat. Az ország döntő többsége már 
radikalizálódásra hajlamos állapotban van, és már a radikalizmusként nevezett állapot 
közelében van valahol.  

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Ha további hozzászólás nincs, határozathozatal következik. 

Tehát együtt szavazunk az 1. és 2. pontról. Ki támogatja ezeket? (Szavazás.) 5 szavazatot 
kapott, a bizottság tehát nem támogatta, egyharmadot sem kapott. 

Kérdezem a bizottságot, előterjeszti-e a Vas Imre által javasolt bizottsági módosító 
javaslatot. Az igenlő szavazatokat számolom. (Szavazás.) 16 igen szavazattal a bizottság úgy 
döntött, hogy ezt a javaslatot előterjeszti. 

Tisztelt Képviselőtársaim! A 3. napirendi pontot még megtárgyaljuk, utána majd 
szünet következik. Délután folytatjuk, és ha nem tudunk a Btk.-val végezni, akkor a holnapi 
napon is tárgyalnunk kell. Ezt szinte biztosra veszem, tehát valószínűleg fognak kapni egy 
keddre szóló meghívót az ülés alatt. 

A köztársasági elnök által visszaküldött, az Országgyűlés 2012. május 24-ei ülésnapján 
elfogadott, a médiaszolgáltatásokkal és a sajtótermékekkel összefüggő egyes törvények 
módosításáról szóló törvény (T/7022/61. szám); záróvita és zárószavazás előkészítése a 
HHSZ 110. §-ának (2) bekezdése szerinti eljárásban 

A médiatörvény következik tehát. Az ajánlás 4 pontból áll, ebből kettőt az előterjesztő 
terjesztett elő, egyet Lamperth Mónika, egyet pedig Lendvai Ildikó és Lamperth Mónika.  

Utalok arra, hogy a törvényjavaslat záróvitájának az előkészítésére a köztársasági 
elnök vétójogának gyakorlása következtében kerül sor. Áder János köztársasági elnök úr 
2012. május 30-án hozott döntésével a törvényjavaslatot, a médiaszolgáltatásokkal és a 
sajtótermékekkel összefüggő egyes törvények módosításáról szóló törvényt megfontolásra az 
Országgyűlésnek visszaküldte. A törvényjavaslat ismételt tárgyalására T/7022. szám alatt 
kerül sor, tehát ennek az eljárásnak a keretében tárgyaljuk a javaslatot. 
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A kormány képviseletében ismételten köszöntöm – ma már nem először – Répássy 
Róbert államtitkár urat. 

Az előterjesztő javaslatának indokolására nincs szükség, hacsak a vitában nem kérik; 
illetőleg azt, hogy ezt támogatja-e, nem kell megkérdeznünk. 

Megnyitom a hozzászólások lehetőségét az ajánlás 1. és 2. pontja tekintetében. 
Lamperth Mónika képviselő asszonyé a szó. 

 
DR. LAMPERTH MÓNIKA (MSZP): Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! 

Képviselőtársaim! Ez az a köztársasági elnöki átirat alapján megtárgyalandó napirendi pont, 
amelyet eredetileg pénteken szeretett volna az alkotmányügyi bizottság megtárgyalni, de a 
kétharmados többség nem tudott feles többséget sem biztosítani, így aztán nem sikerült 
bizottsági ülést tartani. Hozzáteszem, mi voltunk azok, akik kezdeményeztük, hogy ne 
zsúfoljunk be mindent hétfőre, hanem legyenek máskor ülések. De ez arra nem vonatkozik, és 
bocsánat, hogy ezt itt a tartalmi résznél mondom el, elnök úr, mi minden lehetséges 
időpontban igyekszünk itt lenni, és komolyan vesszük ezt a munkát. De ilyen rapid összehívás 
esetén sajnos számolni kell azzal, hogy nem tudunk megjelenni, vidéki elfoglaltság, egyéb 
elfoglaltság okán. Úgyhogy én csak azt tudom ajánlani illő tisztelettel a kormányoldal 
figyelmébe, hogy próbáljunk normális menetrendet kialakítani, és akkor könnyebb lesz 
értelmesen dolgozni. 

No, ami a tartalmi részét illeti. Én nem pontosan értem, nem látom tisztán az elnök úr 
érveléséből, hogy miért csak eljárási hibát talált, hiszen találhatott volna tartalmit is. De 
legalább eljárásit talált, és kétségkívül olyan érveket ír az elnök, amit mi is elmondtunk jó 
néhányszor. De ezt majd elmondom a saját módosító indítványomnál részletesen. 

Az 1-2. pont kapcsán azt szeretném elmondani, hogy itt gyakorlatilag nem történik 
más, mint hogy technikailag kicserélget szakaszokat, de igazából, érdemben nem nyúl hozzá a 
dologhoz. Márpedig ez egy elég cinikus megközelítése annak, hogy így orvosolja azt, amit az 
elnök észlelt. A saját módosító indítványomnál ezt részletesen ki fogom fejteni, miért 
gondolom, hogy erre szükség lenne. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm. További hozzászólás az 1-2. ponthoz? Bárándy Gergely 

képviselő úr! 
 
DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Bizottság! 

Én egy mondatot fűznék hozzá. A volt köztársasági elnök esetében nem volt olyan törvény, 
amelyet ne írt volna alá. A jelenlegi köztársasági elnök most talált egy olyan jogszabályt, 
amelyet nem ír alá. Én azt gondolom, tartalmilag sajnos a kettő között különbség nincs; illetve 
kvalitásbeli különbség van: a volt elnök csak úgy volt képes ezt megtenni, hogy mindent aláír, 
a mostani köztársasági elnök tudott egy olyan megoldást találni, ahol formálisan fel tudja 
mutatni azt, hogy ő vétóval élt, de gyakorlatilag ez nem egy igazi és tartalmi vétó. Sajnálom, 
hogy e vonatkozásban a köztársasági elnök úr ilyen szempontból az elődjét követi. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm. További hozzászólás? Ha nincs, akkor határozathozatal 

következik… (Jelzésre:) Képviselő úr, biztosan én voltam figyelmetlen. Ipkovich György 
képviselő úré a szó. 

 
DR. IPKOVICH GYÖRGY (MSZP): Köszönöm a szót. Én csak egy megjegyzést 

tennék. Tudomásom szerint Magyarország címere nem változott meg. Ami ezen az 
előterjesztésen van, ez is volt Magyarország címere, valamikor, de most éppen nem a címere. 
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Én arra kérném a bizottságot, kérje fel a köztársasági elnök urat, hogy használja 
Magyarország hivatalos címerét. 

 
ELNÖK: Képviselő úr, ez most nem tartozott a tárgyhoz. (Dr. Ipkovich György: Az 

előterjesztés része, azért mertem hangoztatni.) Igen.  
A vitát további hozzászólás hiányában lezárom. Válaszadásra megadom a szót 

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

Köszönöm a szót. Tisztelt Bizottság! A két előterjesztői módosító javaslat valóban azt 
orvosolja, amit a köztársasági elnök kifogásol. Tehát az ügyrendi, házszabályszerűségi 
problémát orvosolja, nem is volt célja a módosító javaslatnak, hogy tartalmi változást idézzen 
elő. (Dr. Bárándy Gergely: Hát ez a baj!)  

Még egy megjegyzést engedjenek meg: Ipkovich képviselő úr lemaradt egy sarkalatos 
törvényről. A címer használatáról és a nemzeti lobogó használatáról szóló sarkalatos törvény 
pontosan körülírja, hogy a köztársasági elnök hogyan használhatja a címert. Valószínű, hogy 
önnek is újdonság, hogy így használhatja a címert, ahogyan ezt előírja a törvény. 

 
ELNÖK: Köszönöm, különösen, hogy ezt is sikerült tisztázni. Határozathozatal 

következik. Kérdezem, ki támogatja az 1-2. módosító javaslatokat. Az igenlő szavazatokat 
számolom. (Szavazás.) 16 igen szavazattal a bizottság támogatta ezeket a javaslatokat. 

Most következik Lamperth Mónika módosító javaslata a 3. pontban, amely elhagyásra 
irányul, és szöveg szerint azonos az ajánlás 2. pontjában foglalt módosító javaslattal, de az 
összefüggésekre tekintettel külön pontban szerepeltetjük. Úgy vélem, kimondható az, hogy a 
támogatás akkor erre is vonatkozik, nem? Vagy valamit nem értek jól? Lehet. Tessék, 
Lamperth Mónika…, illetve először – tartsuk a rendet, elnézést – Répássy államtitkár úr 
álláspontját kérdezem. 

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

Elnök úr, a 3. és 4. pontban foglalt módosító javaslatokat nem támogatja az előterjesztő.  
 
ELNÖK: Nem támogatja. Lamperth Mónika! 
 
DR. LAMPERTH MÓNIKA (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Nem erről van 

szó, bár szöveg szerint ugyanaz van leírva, de tartalmában másról van szó. A kormány által 
benyújtott módosító indítvány azt az L. Simon László-féle zárószavazás előtti módosító 
indítványt, amelyről az elnök azt mondta, hogy házszabályellenesen lett benyújtva, 
gyakorlatilag úgy reparálja, hogy ad neki egy másik számot; magyarul a normát magát benne 
hagyja a rendszerben. Ugye, jól értem, államtitkár úr? (Dr. Répássy Róbert bólogat.) Tehát 
maga a normaszöveg benne marad. 

Az én módosító indítványom pedig ezt a normaszöveget, a korábbi L. Simon-félét 
teljesen kiveszi, és elmondom az érveimet. Szeretném idézni önöknek az Alkotmánybíróság 
2011. decemberi határozatát, amelyben azt mondja az Alkotmánybíróság – tehát már az új, 
nagy létszámú Alkotmánybíróság –, hogy „a Házszabálynak a zárószavazás előtti módosító 
javaslatok benyújtására vonatkozó rendelkezése a demokratikus hatalomgyakorlás és a köz 
érdekében végzendő képviselői tevékenység garanciájának minősül, ezért megsértése…” (Dr. 
Vas Imre dr. Répássy Róberttel konzultál.) – annyira sajnálom, hogy Vas képviselő úr nem 
tud erre figyelni, pedig biztos, hogy megváltoztatná a véleményét a szavazásnál. 

 
ELNÖK: Figyeljünk a felszólalóra! 
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DR. LAMPERTH MÓNIKA (MSZP): Tehát a Házszabály „megsértése olyan súlyos 

eljárási szabálytalanságnak tekintendő, amely a törvény részének vagy egészének közjogi 
érvénytelenségét idézi elő”. Tehát ha közjogi érvénytelenséget idéz elő, akkor ez azt jelenti, 
hogy a közjogi érvénytelenséget eredményező eljárási hiba nem képezheti megfontolás 
tárgyát, ezt a hibát ki kell javítani. Tehát a közjogi érvénytelenség felszámolásának az a 
helyes módja, hogy azt a módosító indítványt, amelyet házszabályellenesen fogadott el az 
Országgyűlés, ebből a rendszerből kiemeli. És akkor lehet azt mondani, hogy reparálva van. 
De hogy ezt csak technikailag ide-oda rakogatják, hát akkor hol jelenik meg az 
Alkotmánybíróságnak – és hozzáteszem: Áder köztársasági elnöknek is – az az álláspontja, 
hogy a zárószavazás előtti módosító javaslatok benyújtására vonatkozó rendelkezés 
garanciális szabály?! Az pontosan arra szolgál, hogy ne lehessen átírni utolsó pillanatban. 

Önök megpróbáltak ebbe egy flikk-flakkot belevinni házszabály-módosítással, amikor 
azt mondták, hogy az előterjesztő nagyobb szabadságot élvez a záró módosító indítvány 
benyújtásánál, és annak más a joghatása. De itt arról volt szó, hogy egy képviselői módosító 
indítvány – tehát ez nem véletlen, hogy az Alkotmánybíróság és Áder köztársasági elnök 
logikája is ezt diktálja.  

Tehát azt kell mondjam, hogy ha önök ezt a módosító indítványt nem fogadják el, 
hanem megelégszenek azzal az abszolút cinikus, csak ilyen formális reparációval, amit az 
előbb megszavaztak, akkor az azt jelenti, hogy egyáltalán nem tesznek eleget sem az 
Alkotmánybíróság elvárásának, sem Áder János elnök elvárásának, egyáltalán; csak csinálnak 
itt valami mutatványt, és azt gondolják önök, hogy ezt úgysem értik a joghoz elmélyülten nem 
értő állampolgárok. Úgy gondolják, hogy eljátsszák ezt a műsort, mint hogyha figyelembe 
vennék, amit az elnök mond, pedig nem is. 

Köszönöm. (Dr. Vitányi István: Arra már nem emlékeznek, amikor a köztársasági 
elnök visszaküldött törvényeket, és változtatás nélkül elfogadták? – Dr. Lamperth Mónika 
válaszára: Dehogynem! Volt ilyen, nem is egy!)  

 
ELNÖK: Köszönöm. További hozzászólás? (Nincs.) Akkor a 3. pont feletti vitát 

lezárom. És figyelemmel Lamperth Mónika felszólalására, ez tényleg egy önálló sorsú 
módosító javaslat, kérdezem, ki támogatja. (Szavazás.) 5 szavazatot kapott. A bizottság nem 
támogatta, egyharmad támogatást sem kapott. 

A 4. pontban Lendvai Ildikó és Lamperth Mónika módosító javaslata következik. 
Kérdezem a kormány képviselőjét. 

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

Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Nem támogatja a kormány. Hozzászólás? (Folyamatos, nagy zaj, 

közbeszólások.) Képviselő urak! 
Megadom a szót Lamperth Mónikának. 
 
DR. LAMPERTH MÓNIKA (MSZP): Szeretném megkérdezni államtitkár úrtól, hogy 

az a szabály, amely a helyi vagy körzeti médiaszolgáltatás közösségi médiaszolgáltatóként 
való elismerése, a Médiatanács által indított pályázati eljárásra vonatkozik-e csak, merthogy 
ide beírtuk azt, hogy a jogelőd testület is, hogy legyen egyértelmű, hogy ez az ORTT-re is 
vonatkozik, nem csak a Médiatanácsra. 

Szeretném megkérdezni államtitkár urat, hogy az ön jogértelmezése szerint ez 
kizárólag a Médiatanácsra vagy annak a jogelődjére is vonatkozik-e. Tehát vagy azért nem 
támogatják, mert értelemszerűen a jogelődre is vonatkozik, vagy azért nem támogatják, mert 
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azt akarják, hogy a jogelődre ne vonatkozzon. Ez egyáltalán nem mindegy. Szeretném 
megkérdezni világosan, mi a kormányálláspont. 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: További hozzászólás? (Nincs.) Kérdés volt; válaszadásra megadom a szót 

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

kérdésre válaszolok. Ahogyan elmondtam, nem volt szándékunk mint előterjesztőnek, hogy 
tartalmi módosítást végrehajtsunk a normaszövegen. Tehát ha a normaszöveg az ön 
megítélése szerint félreérthető, vagy legalábbis nem egyértelmű, azon most ebben a 
szakaszban mi nem kívántunk változtatni, mert csak a házszabályszerűség volt a köztársasági 
elnök felvetése.  

Tehát ön azt kifogásolja, hogy az eredeti törvény egyértelmű-e vagy sem, már úgy 
értem, az eredeti normaszöveg, az egységes javaslat. Ezt én most nem tudom itt megítélni. Így 
első ránézésre úgy tűnik, hogy csak a Médiatanács által indított eljárásra, tehát a Médiatanács 
általi pályázati eljárásban hozott pályázati döntésre vonatkozik. De ne haragudjon, erre most 
nem készültem, hogy még értelmezzem is a szabályt. Ezt akkor kellett volna fölvetni, amikor 
a médiatörvény eredeti szövegét elfogadta az Országgyűlés. Most csak és kizárólag a 
házszabályszerűségre terjed ki a mi módosító javaslatunk. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Lamperth Mónikáé a szó. 
 
DR. LAMPERTH MÓNIKA (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt 

Államtitkár Úr! Én abszolút méltányolom, hogy ebben a kialakult helyzetben ön ilyenfajta 
választ ad. De aki részletesen beleásta magát a médiatörvénybe, illetve a gyakorlatilag 
mindennap jó párszor megváltozó, módosító indítványokkal megváltozó helyzetbe, az 
pontosan tudja, hogy ez az egyik pontja annak, ami a Klubrádió ellen irányul. Hiszen ők még 
az ORTT által kiírt pályázaton szerezték meg ezt a jogosultságot, és ha ebből őket ki akarják 
zárni, azzal, hogy a közösségi médiaszolgáltatóként való elismerés csak a Médiatanács által 
kiírt pályázatra vonatkozik és a jogelődre nem, akkor ez azt jelenti, hogy tovább akarják 
folytatni a trükközést a Klubrádióval. 

Egyébként, ha jól emlékszem, de erre most mérget nem veszek, de ez a normaszöveg, 
államtitkár úr, módosítóval került bele, tehát ez nem volt benne a beterjesztésben. Volt ott 
sokféle módosító; volt, aki polgármesterként beadott valamit, aztán rájött, hogy mégsem 
akarja, visszavonta; aztán visszajött Menczer Erzsébet képviselő asszonytól. Tehát ez egy 
ilyen kalandos sorsú módosító indítvány. De azt azért mégis fontos lenne tudni, hogy a 
Közigazgatási Minisztérium államtitkára erről mit gondol, de megértem, hogy nem volt ebben 
a helyzetben most államtitkár úr, hogy erre tényleges választ tudjon adni.  

Én mindenesetre azt gondolom, hogy ha van nyitottság önökben arra nézve, hogy ne 
folytatódjék a súlyos diszkrimináció a Klubrádióval kapcsolatban, akkor szavazzák meg a 
módosító indítványomat. Baj nem lesz belőle. 

 
ELNÖK: Van-e további hozzászólás? Répássy államtitkár úr! 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Még egy dolgot nem tudok tisztázni ebben a pillanatban, és erre is felhívom a bizottság 
figyelmét: én abban sem vagyok biztos, hogy az egy pontos kifejezés, hogy „a Médiatanács, 
illetve a jogelőd testület”. Én nem emlékszem arra, hogy a törvényben az ORTT és a 
Médiatanács között száz százalékig azonos jogutódlás van. Nem vagyok ebben biztos; lehet, 
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hogy eltérően vették át a feladatokat a médiahatóság és a Médiatanács. Erre nem emlékszem 
pontosan; úgyhogy nem biztos, hogy pontos ez a kifejezés, ami itt ebben a javaslatban 
szerepel. 

 
ELNÖK: Lamperth Mónika! 
 
DR. LAMPERTH MÓNIKA (MSZP): Bocsánat, hogy ilyen párbeszéd alakult ki, de e 

tekintetben biztos, hogy jogutód, hiszen… Azt mondja Papcsák képviselő úr, hogy beszéljük 
meg kint – de hát akkor az önök szavazatát nem befolyásolja ez az egyébként igen 
színvonalas vita! (Derültség.) Úgyhogy szeretném önöket arra biztatni, hogy engedjék a 
fülükön keresztül a szívükhöz ezt az ügyet. 

Én tehát azt gondolom, hogy e tekintetben biztos, hogy jogelőd, hiszen a pályázat 
kiírója a Médiatanács, és ugyanezt a joga megvolt az ORTT-nek is. Tehát ennek a 
hatáskörnek a tekintetében biztos, hogy jogelőd. 

 
ELNÖK: További hozzászólás van-e? (Nincs.) Határozathozatal következik. Ki 

támogatja a 4. számú módosító javaslatot? Az igenlő szavazatokat számolom. (Szavazás.) 5 
szavazattal a bizottság nem támogatta a javaslatot, egyharmad támogatást sem kapott. 

Ezzel ennek a napirendi pontnak a tárgyalását lezárom. 
Tisztelt Bizottság! Szünetet rendelek el a mai napi szavazások befejezéséig. Utána 

folytatjuk munkánkat. Igyekszünk végigmenni az összes napirenden, bár intézkedem az 
irányban, hogy a bizottságot összehívom holnap reggelre, arra számítva, hogyha nem végzünk 
a büntető törvénykönyvhöz benyújtott módosító javaslatokkal a mai napon. 

Most tehát szünet a szavazások végéig.  
 

(Szünet: 11.26–17.48 óráig) 
 
ELNÖK: Tisztelt Bizottság! Folytatjuk ülésünket. Következik az országos 

népszavazásról szóló négy országgyűlési határozati javaslat benyújtásáról szóló döntésünk.  

Döntés bizottsági önálló indítványok benyújtásáról 

a) Országos népszavazásról („Egyetért-e Ön azzal, hogy az alapszabadság kétharmadát 
a munkáltató a munkavállaló kérésének megfelelő időpontban legyen köteles kiadni?” 
kérdésben) címmel benyújtott határozati javaslat (H/…. szám); b) Országos 
népszavazásról („Egyetért-e Ön azzal, hogy a tankötelezettség továbbra is annak a 
tanévnek a végéig tartson, amelyben az érintett személy a 18. életévét betöltötte? 
kérdésben) címmel benyújtott határozati javaslat (H/…. szám); c) Országos 
népszavazásról („Egyetért-e Ön azzal, hogy az álláskeresési járadék folyósításának 
leghosszabb időtartama 260 nap legyen?” kérdésben) címmel benyújtott határozati 
javaslat (H/…. szám); d) Országos népszavazásról („Egyetért-e Ön azzal, hogy 100 
napnál hosszabb próbaidőt munkaviszony esetében ne lehessen kikötni?” kérdésben) 
címmel benyújtott határozati javaslat (H/…. szám) 

A képviselőtársak megkapták a napirendi pontra vonatkozó iratokat, tehát ha 
megengedik, azok ismertetésére nem térek ki. Megkapták továbbá a négy népszavazási 
kezdeményezéssel kapcsolatos országgyűlési határozatijavaslat-tervezetet. Mind a négyet 
röviden indoklom; az ülés előkészítésének a jegyében alakítottam ki ezeket a javaslatokat. 

A lényege az, hogy a bizottságnak álláspontom szerint technikai szerepe van a 
javaslatok előkészítését illetően, tudniillik akár elrendeli az Országgyűlés a népszavazást, akár 
nem rendeli el az Országgyűlés a népszavazást, mindkét döntés alkotmányszerű és jogszerű. 
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Azt gondolom, hogy a döntést az Országgyűlésnek kell két lehetőség tekintetében meghozni, 
hogy melyiket választja az Országgyűlés, mérlegelési jogkörébe tartozik annak eldöntése, 
hogy elrendeli-e a népszavazást vagy sem. És ennek a kérdésnek az eldöntése még csak 
előzetesen sem tekinthető az alkotmányügyi bizottság feladatának. Mivel mindkét megoldás 
jogszerű, a döntés nyilvánvalóan a szó jó értelmében vett politikai érveken, politikai 
mérlegelésen fog múlni. Erre tekintettel tartalmaz mindegyik népszavazás tekintetében az 
országgyűlési határozati javaslat A-változatot, amelyik úgy szól, hogy az Országgyűlés az 
országos népszavazást elrendeli; tartalmazza a kormány tájékoztatása, álláspontja, véleménye 
alapján a várható költségeket, 4 milliárd 800 millió forintot; míg a B-változat pedig azt a 
megoldást tartalmazza, hogy az Országgyűlés az országos népszavazást nem rendeli el.  

Kérem tehát, hogy a bizottság ezeket a határozati javaslatokat nyújtsa be az 
Országgyűlésnek, tehát hozzon arról döntést, hogy ezeket az országgyűlési határozati 
javaslatokat az Országgyűlés elé terjeszti. 

Megnyitom a hozzászólások lehetőségét. Ki kér szót? Lamperth Mónika! 
 
DR. LAMPERTH MÓNIKA (MSZP): Köszönöm szépen. Elnök úr, figyelmesen 

hallgattam az ön érvelését, hogy miért A- és B-változatot hoz ide a bizottsági döntésre 
javaslatot tevő elnök ebben a minőségében.  

Abban egyetértek elnök úrral, hogy akár úgy foglal állást az Országgyűlés, hogy az A-
változatot támogatja, amely szerint elrendeli a népszavazást, akár úgy foglal állást, hogy nem 
rendeli el, mind a kettő megfelel a törvényeknek. Tehát hozhat ilyen döntést is, hozhat olyan 
döntést is. Nem az a helyzet, mint amikor a megfelelő számú aláírást ahhoz a döntéshez 
előállítják a javaslattevők, hiszen nem volt meg ez a szükséges aláírásszám. Ez számomra 
világos, és egyet is értek ezzel.  

Ugyanakkor én látok problémát abban, hogy a bizottságnak a döntésre nézve nincs 
javaslata. Hiszen abban igaza van elnök úrnak, hogy ez egy politikai döntés, és igaza van 
abban, hogy ez mérlegelést igényel. De hát naponta százszámra hoz ilyen döntést a 
kormánypárti többség az alkotmányügyi bizottságban, meg másutt is, ahol politikai 
mérlegelés kérdése az, hogy valamit támogatnak vagy sem! És amikor egy konkrét módosító 
indítvány esetén azt mondja a kormánypárti többség, hogy azt támogatja, vagy azt mondja, 
hogy nem támogatja, az esetek nagyon jelentős részében az is politikai döntés. Nem szakmai. 
És ez összhangban van azzal, amit a Házszabály 87. § (1) bekezdése mond, hogy a határozati 
javaslat az Országgyűlés jogszabályi formát nem igénylő döntése iránti szövegszerű 
indítvány. Tehát itt nincs döntés iránti szövegszerű indítvány; itt az van, hogy dönthetünk így 
is, dönthetünk úgy is, és ezt megfogalmazzuk.  

Én azt gondolom, hogy ezzel a házszabályi megfogalmazással a jogalkotó azt akarta 
elérni, hogy a bizottságok végezzék el az előkészítő munkát, hogy részletesen itt hangozzanak 
el érvek, hogy ez legyen a terepe a politikai, a szakmai, a szakmapolitikai vitának, ami alapján 
utána megalapozottan ajánlást tesz az Országgyűlésnek, hogy kedves Országgyűlés, mi ezt 
alaposan megvitattuk, körbejártuk, a Házszabály 87. § (1) bekezdése alapján döntés iránti 
szövegszerű indítványt állítunk elő, és ezt javasoljuk. És innentől még mindig nyitva áll a 
lehetősége az Országgyűlésnek, hogy így szavazzon vagy úgy, hiszen ma is előfordult ilyen; 
egy nagyon komoly politikai kérdés, nemcsak szakmai, hanem nagyon komoly politikai 
kérdés volt az, hogy a szakképzési törvénynél a közismereti tárgyak legalább egyharmadot el 
kell érjenek vagy fixen egyharmadot. Itt a kormány és a kormánypárti képviselők eltérően 
szavaztak; a kormánypárti képviselők kivétel nélkül megszavazták Pokorni képviselő úr 
módosító indítványát, majd a parlament máshogy döntött. Tehát van rá precedens, hogy 
mérlegel a parlament, az egyes képviselők is mérlegelnek. Nyilván közben folytattak 
egyeztetéseket vagy valamilyen benyomások érték őket – ezt nem akarnám itt részletezni, 
mire gondolok, hogy mi történhetett –, és akkor máshogyan szavaztak. 
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Summa summarum, én úgy értelmezem a Házszabályt, hogy döntés iránti szövegszerű 
indítványt kell előállítani az alkotmányügyi bizottságnak. És az sem probléma, hogy még 
nincs itt az országgyűlési… Na jó, mindegy, nem mondom tovább. Tehát az én érvelésemnek 
ez a lényege.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Vas Imre képviselő úr! 
 
DR. VAS IMRE (Fidesz): Köszönöm szépen. Azoknál a kérdéseknél, ahol 

gyakorlatilag arról kell dönteni, hogy elrendeli vagy nem rendeli, tehát igen vagy nem, 
javasolt, hogy A- és B-változat legyen. Mert abban az esetben, ha mondjuk, a bizottság azt 
mondja, hogy nem rendeli el, akkor azok a képviselők, akik el szeretnék rendelni, akkor 
módosító indítványt fognak benyújtani, és gyakorlatilag már a módosító indítványokról 
történő szavazáskor eldől az, hogy most elrendeli-e vagy sem. Tehát a kétértékű logika 
alapján ezekben az esetekben mindenképpen célszerű A- és B-verziót benyújtani, mert ha 
mondjuk benyújtjuk azt a javaslatot, hogy ne rendelje el, és valaki benyújt egy javaslatot, 
hogy rendelje el az Országgyűlés a népszavazást, ha leszavazzuk azt a javaslatot, utána már 
nincs más verzió, mint hogy nem rendeli el. Tehát ezekben az esetekben mindenképpen 
célszerű A- és B-változatot beterjeszteni. Így tehát egyetértek az elnök úr előterjesztésével. 

 
ELNÖK: Talán még annyit hadd tegyek hozzá, hogy az indoklás, ha elolvassák, 

mindkét variációra lehetséges. Ha viszont csak az egyik variációt terjesztjük be, akkor ahhoz 
szabott indoklást kell készíteni. Az egy másik dolog, hogy akkor ma nem is tudnánk érdemi 
döntést hozni szerintem, mert akkor át kellene dolgozni a javaslatot, de ez nyilván egy 
mellékes szempont. De aligha szerencsés az, hogy beterjesztünk egy, akár pozitív, akár 
negatív, de egy elemből álló javaslatot, hozzárendelt indoklással, és utána az Országgyűlés 
esetlegesen egy módosító javaslat keretében megfordítja a döntést. Tehát én változatlanul 
fenntartom azt, hogy akkor járunk el helyesen, és akkor hozzuk igazán teljesen tiszta döntési 
helyzetbe az Országgyűlést, ha A-B variációt tartalmazó országgyűlési határozati javaslatot 
terjesztünk elő. 

Elnézést, nem kérdeztem még; köszöntöm a kormány képviselőjét, Csonka Ernő 
helyettes államtitkár urat. Kérdezem, kívánnak-e a kérdésben megszólalni. 

 
DR. CSONKA ERNŐ helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Nem kívánunk, tisztelettel. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. További hozzászólás? Másodszor szót kért és kap 

Lamperth Mónika. 
 
DR. LAMPERTH MÓNIKA (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Igazából azt 

gondoltam, hogy célszerű, ha kivitatjuk ennek az A-B változatnak a kérdését, de ha ebben 
eltökéltnek tűnik a kormányoldal, hogy így akarja benyújtani, akkor én csak szeretném 
megkérdezni egyszerűen, hogy legyen lehetőség érvelni érdemben, hogy mi az álláspontjuk a 
kormánypárti képviselőknek, támogatják-e ezt a népszavazást vagy sem. Vagy ez titok, és 
majd csak a plenáris ülésen tudjuk meg. 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Én senkit nem akarok ebben korlátozni, de a holnapi nap erről fog szólni, 

szerintem. Van-e más hozzászólás? (Nincs.) Ha nincs, akkor a vitát lezárom, és 
határozathozatalok következnek. Külön szavazunk mind a négy javaslatról. A szavazás előtt 
rögzítjük a helyettesítés rendjét: Bohács Zsoltot Vitányi István, Szakács Imrét Horváth Zsolt, 
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Varga Istvánt Puskás Imre, Turi-Kovács Bélát Vas Imre helyettesíti. A délelőtti 
helyettesítések továbbra is érvényesek.  

Határozathozatalok 

Kérdezem tehát – a tárgya szerint fogom megjelölni az országgyűlési határozati 
javaslatot –, hogy az alapszabadság kétharmadával kapcsolatos népszavazási kezdeményezés 
tekintetében önök előtt fekvő országgyűlési határozati javaslatot előterjeszti-e az 
alkotmányügyi bizottság. Ki ért egyet ennek a határozati javaslatnak az előterjesztésével? 
(Szavazás.) 19 igen. Ellenszavazat? (Szavazás.) 4 nem. A bizottság ezt az országgyűlési 
határozati javaslatot előterjeszti. 

Ugyanez a kérdésem a tankötelezettséggel kapcsolatos népszavazási kezdeményezésre 
vonatkozó országgyűlési határozati javaslatot illetően. Ki támogatja ennek a benyújtását? 
(Szavazás.) 19 igen. Ellenszavazat? (Szavazás.) 4 nem. A bizottság úgy döntött, hogy 
benyújtja ezt az országgyűlési határozati javaslatot.  

Ugyanez a kérdésem az álláskeresési járadék folyósításának leghosszabb időtartamára 
vonatkozó népszavazási kezdeményezést illetően. Az igenlő szavazatokat számolom. 
(Szavazás.) 19 igen. Ellenszavazat? (Szavazás.) 4 nem. Megállapítom, hogy a bizottság úgy 
döntött, hogy ezt az országgyűlési határozati javaslatot is előterjeszti. 

Végül ugyanez a kérdés a száz napnál hosszabb próbaidővel kapcsolatos népszavazási 
kezdeményezésről. Benyújtja-e a bizottság az erre vonatkozó országgyűlési határozati 
javaslatot? Az igenlő szavazatokat számolom. (Szavazás.) 19 igen. Ellenszavazat? (Szavazás.) 
4 nem. A bizottság tehát úgy döntött, hogy mind a négy országgyűlési határozati javaslatot 
benyújtja az Országgyűlésnek.  

Vas Imre képviselő úr! 

Ügyrendi javaslat a napirend kiegészítésére 

DR. VAS IMRE (Fidesz): Köszönöm szépen. Javaslom a bizottságnak, hogy vegye föl 
napirendjére az igazságszolgáltatást érintő egyes törvények módosításáról szóló T/7410. 
számú törvényjavaslat módosító indítványainak megvitatását. Az indok az, hogy erről holnap 
az Országgyűlés plenáris ülésén 10 óra körül szavazni fogunk.  

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Mielőtt ezt az ügyrendi kérdést szavazásra tenném fel, a munkatársam 

jelezte, hogy előadót kell állítanunk az előbbi országgyűlési határozati javaslatok 
tekintetében. Reggel 8 órakor tárgyalja a foglalkoztatási bizottság; a másik, az oktatási 
bizottság 11 órai tárgyalásánál kérdés, hogy jelen tudunk-e lenni, mert itt leszünk, tárgyalni 
fogunk. De éppenséggel jelölhetünk előadót. Megjegyzem, hogy az előadó távolmaradása a 
bizottsági tárgyalásnak nem akadálya, mert a bizottsági képviselet hiányában is tárgyalható az 
előterjesztés.  

Van-e, aki vállalja a 8 órás előadói szerepet? (Nincs jelentkező.) Senki, jó.  
Most az ügyrendi indítvánnyal kapcsolatban frakciónként egy hozzászólás lehetséges. 

Bárándy képviselő úr, két percben; bár a képviselő urat nem kell korlátozni, mert önkorlátozó. 
Tessék! 

 
DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP): Megtisztel vele, elnök úr, és valóban, még a 

két percet sem fogom kihasználni. 
Igazából egy kérdésem lenne elnök úrhoz vagy a bizottság munkatársához, hogy 

nincs-e ennek akadálya a Házszabály szerint. Ugyanis ha jól tudom, ez még ugyanaz az ülés, 
mint amit délelőtt elkezdtünk, és lehetséges-e az, hogy ugyanazon az ülésen tárgyalunk 
módosító javaslatokról, mint amely ülésen döntöttünk arról, hogy általános vitára alkalmas-e, 



- 45 - 

illetve tárgysorozatba veszi-e a bizottság az előterjesztést. Én még ilyet nem éltem meg a hat 
év alatt. De persze ez most egy új szituáció. De kérdezem, hogy nincs-e jogszabályi akadálya. 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Egy pillanatnyi technikai szünet. (Rövid konzultációt követően:) Tehát, ha jól 

értettem, a képviselő úr azt kifogásolja, hogy most módosítsuk a napirendünket? (Többek: 
Nem.) Akkor elnézést, akkor még egyszer kérem az észrevételt. 

 
DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP): Az a kérdés, hogy nincs-e annak valami 

akadálya, hogy napirendre veszünk egy javaslatot, amelynek… 
 
ELNÖK: Egy pillanat, képviselő úr! Szünetet rendelek el, mert nem hallom a 

képviselő urat! (Rövid konzultációt követően:) Képviselő úr, mondanám, amire a 
munkatársaim felhívták a figyelmet, hátha megkímélem a kérdés ismételt megfogalmazásától. 

Ez egy kivételes sürgős eljárás, és a határozati Házszabály 128/B. § (4) bekezdése a 
következőképpen rendelkezik: „A kivételes sürgős eljárás elrendelése után a házelnök 
nyomban kijelöli azt a bizottságot, amely a törvényjavaslat bizottsági vitáját lefolytatja, és 
állást foglal a módosító javaslatokról.” Ha erre kérdezett a képviselő úr, úgy tűnik, hogy e 
rendelkezésre tekintettel házszabályszerű lenne a tárgyalás. 

 
DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP): Tehát a kivételes eljárás jellege miatt lesz 

házszabályszerű, ha jól értem. 
 
ELNÖK: Kivételes sürgős. 
 
DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP): Kivételes sürgős eljárás miatt. Jó, rendben, 

köszönöm. 

Szavazás 

ELNÖK: Köszönöm. Más hozzászólás az ügyrendi kérdéshez? (Nincs.) Ha nincs, 
akkor határozathozatal következik a napirend kiegészítéséről. Kétharmados többség 
szükségeltetik hozzá. (Szavazás.) Egyhangú döntéssel kiegészítettük a napirendet.  

Az igazságszolgáltatást érintő egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat 
(T/7410. szám); módosító indítványok megvitatása 

Ez volt tehát a délelőtti első napirendi pontunk. A kormány képviselője is jelen van; 
kérem, foglaljon helyet az asztalnál. Ki képviseli az előterjesztőket? (Jelzésre:) Vas Imre 
képviselő úr. 

Az ajánlástervezet 8 pontból áll, és összefüggések is vannak köztük. Haladunk 
pontonként. 

Az 1. pont Zsiga Marcell képviselő úr módosító javaslata. Kérem az előterjesztő 
álláspontját. 

 
DR. VAS IMRE (Fidesz): Az előterjesztők támogatják; és ez összefüggésben van a 2., 

4., 7. pontokkal. 
 
ELNÖK: Igen, helyes; az 1. pont tehát összefügg a 2., 4., 7. pontokkal, együtt 

tárgyalunk és együtt szavazunk róluk. Kérem a tárca képviselőjének álláspontját. Államtitkár 
úr? 
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DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 
Elnök úr, sajnos nem tudok állást foglalni, mert a kormány nem tárgyalta, a tárcánk pedig 
még nem tudta kialakítani az álláspontját. 

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

De természetesen vannak benne olyan módosítások, amit minden további nélkül lehet 
tárgyalni, mondjuk, a címnek a kijavítását, de mivel ezek összefüggenek, ezért nem akarok 
állást foglalni. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Megnyitom a hozzászólások körét. Staudt Gábor képviselő úré a 

szó. 
 
DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik): Köszönöm szépen, elnök úr. Kérdezni szeretnék – 

bár képviselőtársam nincs itt, de az előterjesztő itt van, aki támogatta –, hogy ugye összefügg 
a 2., 4., 7. pontokkal: mi az, amiben ez módosítana? Itt most a 2-es kapcsán kérdezném, mert 
nincs előttem a választottbíróságról szóló törvény: tehát mi az a nóvum, amit ez a módosító 
behozna? Ha ezt esetleg el tudják mondani, akkor elképzelhető, hogy tudjuk támogatni.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Képviselő úr? 
 
DR. VAS IMRE (Fidesz): Köszönöm szépen. A cím tekintetében nyilván pontosabb, 

hogy megjelöli a módosító indítvány azt a két törvényt, amelyet módosítani kíván. Ráadásul 
volt korábban ilyen néven törvényjavaslat. A többit egyébként tartalmában nem módosítja 
igazából, hanem átrendezi kicsit ennek megfelelően a törvényjavaslatot. 

 
ELNÖK: Staudt képviselő úr! 
 
DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik): Ha jól értem – most tényleg a legjobb szándék 

vezérel, csak próbálom a megkapott anyagot megérteni –, a nemzetközi magánjogról szóló 
törvény helyett azokat a kitételeket, amelyeket itt módosítani vagy pontosítani szerettek volna, 
azt a választottbíróságról szóló törvénybe helyeznék be. Tehát akkor erről van szó? 

 
DR. VAS IMRE (Fidesz): Így van. 
 
DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik): Köszönöm. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Papcsák Ferenc képviselő úré a szó. 
 
DR. PAPCSÁK FERENC (Fidesz): Csak egyetlen kitétellel, arra szeretném felhívni a 

figyelmet, hogy azt nem tudom, ebben a ciklusban-e, de remélem, hogy ebben a ciklusban, a 
Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium bizonyosan foglalkozik majd ezzel a ’79. évi 13. 
törvényerejű rendeletnek az újrakodifikálásával. Szerintem megérett az idő, hogy 
foglalkozzunk vele. Látom, igen, államtitkár úr is érzékeli. Nem szeretnénk magunkra vállalni 
a felelősséget ebben a kérdésben. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Ha további hozzászólás nincs, határozathozatal következik. 

Tehát az 1., 2., 4., 7. pontokból álló csomagot ki támogatja? Az igenlő szavazatokat 
számolom. (Szavazás.) 19 igen. A bizottság támogatta ezeket a javaslatokat. 
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A 3. pont következik, Zsiga Marcell képviselő úr javaslata. Kérdezem az előterjesztők 
képviselőjét. 

 
DR. VAS IMRE (Fidesz): Az előterjesztők támogatják. Szövegpontosítást tartalmaz, 

hogy mely választottbíróságokra terjed ki.  
 
ELNÖK: Tárcaálláspont megfogalmazható-e? 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Elnök úr, nem tudok ilyet közölni. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal következik. Ki 

támogatja a javaslatot? (Szavazás.) 19 igen. A bizottság támogatta. 
Az 5. pont Zsiga Marcell képviselő úr javaslata. Kérdezem az előterjesztőt. 
 
DR. VAS IMRE (Fidesz): Támogatják az előterjesztők. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Tárcaálláspontot kaphatunk-e? 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Úgy érzem, elnök úr, ezt tudom támogatni, hogy a polgári törvénykönyvet nagy P-T-vel írjuk. 
(Derültség.) Mindenképpen javaslom. Tehát támogatom. 

 
ELNÖK: Köszönöm, tehát támogatja a tárca is. Hozzászólás? (Nincs.) 

Határozathozatal következik. Ki támogatja a javaslatot? (Szavazás.) 19 igen. A bizottság 
támogatta. 

S végül a 6. és 8. javaslat következik, Steiner Pál és Lamperth Mónika módosító 
javaslata. Kérdezem az előterjesztőt. 

 
DR. VAS IMRE (Fidesz): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: A tárca álláspontja? 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): A 

továbbiakban Ptk… Tehát amennyiben a 6-osról kellene csak külön nyilatkozni, akkor azt 
támogatnám, de mivel valamiért összefügg a 8-assal, így együtt már nem tudom támogatni.  

 
ELNÖK: Nem választható el a két javaslat? (Jelzésre:) Nem. Értem. Hozzászólás? 

Lamperth Mónikáé a szó. 
 
DR. LAMPERTH MÓNIKA (MSZP): Azért függ össze, mert be kell hozni a 

rövidítést; ez az első, de nem ez a tartalom. Amire azt mondta az államtitkár úr, hogy 
támogatni tudja, nem ez a lényege ennek a módosítónak, hanem a 8-asban megfogalmazott, 
aminek a lényege az, hogy ezt az új rendelkezést csak a hatálybalépést követően indult 
eljárásokban kell alkalmazni.  

Nekem itt nyomós érvem van e mellett. Ezt a szabályt májusban hozták. Most újra 
megváltozik, és a folyamatban lévő ügyekre egy állandóan változó szabályt kell alkalmazni. 
Hát ha valami jogbizonytalanságot okoz, ez egészen bizonyosan. És gondoljanak arra, hogy 
polgári ügyben hány ilyen eljárás van. Szerintem nem lehet a jogbiztonság kockázata nélkül 
ilyet elfogadni. 
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Köszönöm. 
 
ELNÖK: Köszönöm. További hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal következik. Ki 

támogatja ezeket a módosító javaslatokat? (Szavazás.) 8 igen. A bizottság nem támogatta, de 
egyharmad támogatást kapott. 

Ezzel ennek a törvényjavaslatnak a tárgyalásával végeztünk. 

Egyes családjogi és cégjogi eljárások egyszerűsítéséről szóló törvényjavaslat (T/7035. 
szám); döntés bizottsági módosító javaslat benyújtásáról, első helyen kijelölt 
bizottságként 

Következő napirendi pontunk: egyes családjogi és cégjogi eljárások egyszerűsítéséről 
szóló T/7035. számú törvényjavaslat. Itt bizottsági módosító javaslat benyújtásáról kell 
döntenünk az elfogadott napirend szerint.  

Szót kért Vas Imre képviselő úr. Megadom a szót. 
 
DR. VAS IMRE (Fidesz): Köszönöm szépen. Javaslom két bizottsági módosító 

indítvány benyújtását. Az egyik 2 pontból áll, a másik pedig 13 pontból. Javaslom, hogy a 
bizottság bizottsági módosító indítványként nyújtsa be ezeket az egyes családjogi és cégjogi 
eljárások egyszerűsítéséről szóló T/7035. számú törvényjavaslathoz. Kiosztásra került a 
képviselők részére. 

 
ELNÖK: Egy pillanat türelmet, technikai szünetet tartunk. Egyszerűen ebben a zajban 

nem hallom, amit a képviselő úr mond. (Rövid szünet.)  
Képviselő úr, korrigálja az előadottakat? 
 
DR. VAS IMRE (Fidesz): Igen.  
 
ELNÖK: Tessék! 
 
DR. VAS IMRE (Fidesz): Tehát van egy 2 pontból és egy 7 pontból álló módosító 

indítvány. 
 
ELNÖK: Köszönjük. Kérem, hogy azonosítsuk ezeket. Tehát a 2 pontos javaslat, ha 

nem tévedek… 
 
DR. VAS IMRE (Fidesz): A megváltozott munkaképességű személyek ellátásáról és 

egyes törvények… 
 
ELNÖK: Az alcím tehát az lenne, amivel kiegészül: a megváltozott munkaképességű 

személyek ellátásáról szóló törvény módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény módosítása 
és a hozzákapcsolt normaszöveg. A 2. pont szintén… 

 
DR. VAS IMRE (Fidesz): Az pedig a törvényjavaslat 26. §-át módosítaná elfogadása 

esetén. 
 
ELNÖK: Értem. (Folyamatos zaj, közbeszólások.) Lehet szót kérni, vagy lehet 

magántanácskozmányban összevissza beszélni, és akkor szólunk, amikor jegyzőkönyvre érik 
a dolog. Melyiket választjuk? A szókérést. Lamperth Mónikáé a szó. 
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DR. LAMPERTH MÓNIKA (MSZP): Elnök úr, én mindösszesen segítő szándékkal, 
mint ahogy reggel is mi megtaláltunk egy kis hibát és segítettünk kijavítani, most is segíteni 
szeretnénk.  

A 2 pontos belefoglaltatott a 7 pontosba, tehát akkor nem szükséges külön a 2 pontos 
papirosról tárgyalni, mert a másikba bele van foglalva. Meg lehet találni a 7 pont között is.  

 
ELNÖK: A Lamperth Mónika részéről elhangzott hozzászólás befolyásolja-e a 

javaslattevőt? 
 
DR. VAS IMRE (Fidesz): Két perc szünetet kérnék.  
 
ELNÖK: Amíg képviselő úr meditál, addig Répássy Róbert államtitkár úrnak szót 

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

Azt akartam mondani, elnök úr, hogy ha a tisztelt bizottság előterjesztené azt a bizottsági 
módosító javaslatot, amelyet mi támogatunk és javaslunk előterjeszteni, ez a 7 pontos, és 
miután ezt az Országgyűlés elfogadja, akkor majd még zárószavazás előtti módosító 
javaslattal szinkronba lehet hozni. De önökre bízom. Mi a 7 pontos javaslatot támogatjuk, és 
kérjük, hogy a bizottság terjessze elő; a másikról nincs tudomásunk, nem ismerem a másik 
javaslatot. 

 
ELNÖK: A nem ismerésben a nem támogatás fogalmilag benne él. Vas Imre képviselő 

úr? 
 
DR. VAS IMRE (Fidesz): Javaslom mind a kettőnek, tehát a 2 és a 7 pontosnak is a 

benyújtását. 
 
ELNÖK: Figyelmet kérek! Elhangzott az indítvány, egy 2 pontos javaslat meg egy 7 

pontos javaslat. További hozzászólás van-e még? (Dr. Gaudi-Nagy Tamás: Ehhez a bizottsági 
módosítóhoz?) Mind a két bizottsági módosító javaslatról szó van, mert Lamperth Mónika 
egy összefüggésre mutatott rá, ami nem tisztázódik itt, legalábbis nem mondja rá a 
kormányoldal, hogy ez biztosan így van. Együtt tárgyaljuk. Tessék, Gaudi-Nagy Tamás 
képviselő úré a szó. 

 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Ha jól 

értem – bár most egyre nehezebb követni itt az eseményeket, hiszen a mindig megbízható és 
naprakész Vas Imre is most némi gondolkodási időt kért, tehát lehet, hogy akkor nekünk is jár 
ennyi. (Derültség.) De ha jól értem, itt a végrehajtási törvénybe illesztendő új rendelkezéseket 
is tartalmazó bizottsági módosító javaslat tervezetét tartjuk a kezünkben. Ebben a körben két 
kérdésem lenne igazából. 

Az egyik az, hogy próbáljon meggyőzni minket Vas Imre képviselőtársam vagy bárki, 
hogy a végrehajtási törvény a családjogi és cégjogi eljárások egyszerűsítése kapcsán hogyan 
kerül a képbe. 

A másik pedig, hogy ha már egy ilyen területhez és nagyon komoly szakmai ághoz 
nyúlnak, aminek a végrehajtói állomány a személyi végrehajtó rendszere, és ezeknek van egy 
szakmai csúcsképviseleti szervezete, a végrehajtói kamara – nemrégiben találkoztunk dr. 
Krejniker Miklós kamarai elnök úrral, és sok mindenről beszélgettünk, hogy igen, szükséges 
lenne egy ésszerű, racionális, velük egyeztetett módosítása a végrehajtási törvénynek. Tehát 
magyarul: történt-e velük konzultáció? Bírja-e ez a végrehajtói kamara támogatását, 
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ismeretét? Egyáltalán miért kell ilyen helyzetbe kerülnünk, hozni itt mindannyiunkat meg 
magunkat, hogy egy végrehajtási törvénymódosítást belerakunk egy olyan törvénybe, amihez 
semmi köze nincs? És ráadásul idő sincs, energia sincs arra, hogy ezt felelősen 
végigbeszéljük, végigvitassuk.  

 
ELNÖK: További hozzászólás? Egy kérdés hangzott el. Répássy államtitkár úr? 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Elnök úr, én csak annyi információt tudok adni, hogy mi előzetesen kikértük a végrehajtói 
kamara elnökének a véleményét erről a most a bizottság által benyújtani tervezett módosító 
javaslatról, és Krejniker úr támogatja a miáltalunk támogatott módosító javaslatot.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Vas Imre képviselő úr, kíván-e ehhez hozzátenni 

valamit? (Dr. Vas Imre: Nem.) Nem. Akkor határozathozatal következik. Rögzítjük, hogy 
Rubovszky György képviselő urat Gruber Attila helyettesíti. 

Először a 2 pontos bizottsági módosító javaslatról külön-külön szavazunk. 
Az 1. pontjának a benyújtását ki támogatja? Az igenlő szavazatokat számolom. 

(Szavazás.) 18 igen. A bizottság úgy döntött, hogy benyújtja. 
Ugyanennek a 2 pontos javaslatnak a 2. pontjáról szavazunk, amely a törvény 26. §-át 

módosítja. Kérdezem, ki ért egyet a bizottsági javaslat benyújtásával. Az igenlő szavazatokat 
számolom. (Szavazás.) 18 igen. A bizottság úgy döntött, hogy benyújtja ezt a javaslatot is. 

Most következik a 7 pontos javaslat. 
Ennek 1. pontja a Pp. módosítására irányul. Ki ért egyet ennek a javaslatnak a 

benyújtásával? (Szavazás.) 18 igen szavazattal a bizottság úgy döntött, hogy benyújtja ezt a 
javaslatot. 

A 2. pontban az alcím módosítására kerül sor, a nemzetközi magánjogról szóló 1979. 
évi 13. törvényerejű rendelet módosítása kérdéskörét érintően. Ki ért egyet ennek a 
javaslatnak a benyújtásával? Az igenlő szavazatokat számolom. (Szavazás.) 18 igen. A 
bizottság ezt is benyújtja. 

A 3. pont a Csjt. módosítására irányul: a házasságról, a családról és a gyámságról 
szóló 1952. évi IV. törvénynek a törvényjavaslat 4. § (2) bekezdésével megállapítani tervezett 
(2) bekezdés b) pontja a következők szerinti módosítását szolgálná… (Közbeszólások.) Nem 
jól ismertettem? Akkor Gruber képviselő úrnak adjuk meg a lehetőséget, hogy korrigáljon. 

 
DR. GRUBER ATTILA (Fidesz): Bocsánat, de a számunkra kiosztott anyagban a 3. 

pont a csődeljárásról és felszámolási eljárásról szóló törvény módosításáról szól.  
 
DR. VAS IMRE (Fidesz): Nem. Elnézést, de az a törvényszövegben, tehát nem a 

vastag betű – az előbb engem is ez tévesztett meg –, a 3-as a 2. oldalnak a harmadik 
bekezdés… 

 
ELNÖK: Amit felolvastam. 
 
DR. VAS IMRE (Fidesz): Szemüveg nélkül engem is megtévesztett. 
 
ELNÖK: Az „örökbe fogadott” után a „gyermek” szó elhagyásáról szól ez a módosító 

javaslat. Ennek a benyújtásáról szavazunk. Egyetértünk-e ennek a javaslatnak a 
benyújtásával? (Szavazás.) 18 igen szavazattal a bizottság úgy döntött, hogy benyújtja ezt a 
javaslatot.  
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A 4. pont következik, amelyik több vastag betűs fejezetcímet tartalmaz, mert új 3. és 
4. alcím felvételét javasolja a hozzárendelt normaszöveggel a törvénybe. Határozathozatal 
következik. Ki ért egyet ennek a módosító javaslatnak a benyújtásával? Az igenlő 
szavazatokat számolom. (Szavazás.) 18 igen szavazattal a bizottság úgy döntött, hogy 
benyújtja.  

Az 5. pontban a hagyatéki eljárásról szóló törvény módosításáról van szó; hadd 
fogalmazzak pontosan: az 5. pont új 8. és 9. alcímet és új 24-27. §-sal történő kiegészítést 
irányoz elő. Egyetért-e a bizottság ennek a javaslatnak a benyújtásával? Az igenlő 
szavazatokat számolom. (Szavazás.) 18 igen szavazattal a bizottság úgy döntött, hogy 
benyújtja ezt a pontot. 

A 6. pontban pedig a törvényjavaslat új 9., 10., 11., 12., 13. alcímmel és új 28-34. §-
okkal egészül ki. Benyújtja-e a bizottság ezt a módosító javaslatot? Az igenlő szavazatokat 
számolom. (Szavazás.) 18 igen szavazattal a bizottság úgy döntött, hogy benyújtja ezt a 
pontot. 

A 7. pont a törvényjavaslat 26. §-ának módosítására irányul. Kérdezem, benyújtja-e 
ezt a bizottság… (Jelzésre:) Akkor térjünk vissza ennek a pontnak a megtárgyalására, bár egy 
csomagban lett volna erről szó. Tessék, Lamperth Mónika! 

 
DR. LAMPERTH MÓNIKA (MSZP): Elnézést kérek, elnök úr, itt a 2 pontos és 7 

pontos disputában ez elkerülte a figyelmemet, hogy együtt tárgyaljuk. 
 
ELNÖK: Semmi gond. 
 
DR. LAMPERTH MÓNIKA (MSZP): Engem a 7. pontnál az érdekel, az indoklásból 

lehet azt megtudni – hiszen nyilván nem tudom fejből, bár Vas Imre képviselőtársam igen, 
gondolom én, de én nem tudom fejből, hogy melyik alcím melyik pontban mit tartalmaz, de 
az indokolásból az kiderül –, hogy az elektronikus kommunikáció által előírt jogszabályi 
rendelkezéseket akarja egy későbbi időpontban hatályba léptetni. Merthogy jelenleg nem 
látszik az, hogy az elektronikus kommunikáció feltételei maradéktalanul adottak lennének.  

Ezzel a kérdéssel már többször foglalkozott az Országgyűlés. És a szakmai érvekben 
elhangzott jó párszor, hogy miért lenne sürgős és fontos, hogy az elektronikus 
kommunikációra vonatkozó szabályok hatályba lépjenek, és egyszer már született egy 
halasztó döntés. Szeretném megkérdezni, hogy akkor most nem sikerült jól fölmérni, hogy 
mennyi időre van szükség, vagy még jó párszor ennek így nekiveselkedünk? Tehát mi a 
helyzet az elektronikus kommunikációra vonatkozó jogszabályi előírásokkal és 
hatálybalépéssel? És van-e arra garancia, hogy amit most beleírunk, abból lesz valami?  

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Répássy Róbert államtitkár úré a szó. 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Elnök úr, arról tudom tájékoztatni a bizottságot, hogy természetesen nem magunktól találtuk 
ki ennek az elhalasztásának a szükségességét, hanem a jogalkalmazó szervek – mondjuk így 
egyszerűen: a jogalkalmazó szervek – nem készültek föl az elektronikus ügyintézésre. Úgy 
tudjuk, hogy folyamatban vannak ezek a fejlesztések, és valószínűleg most már záros 
határidőn belül, tehát az itt megjelölt határidőn belül befejeződnek ezek a fejlesztések. De 
valóban arról van szó, hogy korábban, egyébként nem a mi, hanem az ő tájékoztatásuk volt 
az, hogy mikorra készülnének el ezek a fejlesztések, de ezt nem tudták betartani. Tehát 
világos, hogy nem a mi minisztériumunk vagy a kormány felel azért, hogy ezek a fejlesztések 
végrehajtásra kerüljenek, hanem a bírósági szervezet. 
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ELNÖK: Köszönöm. További hozzászólás ehhez a ponthoz? (Nincs.) Határozathozatal 

következik. Ki ért egyet a 7. pont előterjesztésével? Az igenlő szavazatokat számolom. 
(Szavazás.) 18 igen szavazattal a bizottság úgy döntött, hogy benyújtja ezt a pontot is. 

Ezzel ezt a napirendi pontot megtárgyaltuk.  

A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény hatálybalépésével összefüggő 
átmeneti rendelkezésekről és törvénymódosításokról szóló törvényjavaslat (T/7415. 
szám); általános vita 

Következik a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény hatálybalépésével 
összefüggő átmeneti rendelkezésekről és törvénymódosításokról szóló T/7415. számú 
törvényjavaslat általános vitára bocsátásának megvitatása.  

A törvényjavaslatnak a kormány az előterjesztője. Köszöntöm a kormány képviselőjét. 
Kérem, a jegyzőkönyv számára diktálja be a nevét; és rögtön meg is adom a szót a 
törvényjavaslat ismertetése érdekében. 

Jáczku Tamás szóbeli kiegészítése 

JÁCZKU TAMÁS (Nemzetgazdasági Minisztérium): Jáczku Tamás főosztályvezető. 
Köszönöm szépen a szót, elnök úr. 

Az önök előtt fekvő javaslat a 2012. évi I. törvény, az új munka törvénykönyvének a 
felhatalmazó rendelkezésén alapul, hiszen a munka törvénykönyve azt mondta ki, hogy az 
átmeneti rendelkezésekről önálló törvény fog rendelkezni. Ez a jogszabály tulajdonképpen két 
részből áll. Az egyik azokat az átmeneti és hatályba léptető rendelkezéseket tartalmazza, ami 
lehetővé teszi azt a jogalkalmazás számára, hogy megfelelően felkészüljenek, és az egyes 
intézkedések úgy lépjenek hatályba, hogy a jogbiztonságot megtartsák. Tehát fő szabályként 
azt tartalmazza ez az Mth.-javaslat, hogy ezeket a rendelkezéseket, a munkatörvénykönyv 
szabályait már a fennálló jogviszonyokra is alkalmazni kell, de a hatályba léptető 
rendelkezéseknél az került alkalmazásra, hogy lehetőség szerint elkerüljük azokat a 
többletproblémákat, amit esetleg a jogalkalmazásra ráhárítanánk. Ezek közül példaként 
tudnám mondani, hogy a szabadság kiadására, a távolléti díj számítására vonatkozó 
szabályokat, pont azért, hogy a munkáltatóknak a többletadminisztrációs terheit megelőzzük, 
elkerüljük, majd csak 2012. december 31-ét követően kell hatályba léptetni. S természetesen 
törekedtünk arra is, hogy szerzett jogokat ne érintsen, ne csorbítson. Erre példaként tudnám 
mondani, hogy az iskolarendszerű képzésben részt vevő munkavállalónál a korábbi 
szabadságokra vonatkozó szabályokat továbbra is fenntartottuk.  

Az elmúlt hat hónapos időszakban több társadalmi szervezettel, munkáltatói, 
munkavállalói érdek-képviseleti szervekkel tárgyaltunk, és sikerült beazonosítani a munka 
törvénykönyvében azokat a pontokat, amelyek módosításra, pontosításra szorulnak. Példaként 
tudnám említeni, mondjuk, a munkavállalók érdekében a bérpótlék kérdését. Az új munka 
törvénykönyve egy új intézményt hoz be, egy új lehetőséget a munkáltató részéről, hogy nem 
kell külön bérpótlékot számolni, hanem a bérpótlék helyett egy átalányt lehet megállapítani. 
Jogos munkavállalói félelmek merültek fel ezzel kapcsolatban, hogy nem fogják elérni a 
korábbi kereseteiket, de a jogszabályban ezt pontosítottuk, és tételesen kimondja a hatályba 
léptető rendelkezés, hogy figyelembe kell venni az előző 12 hónap bérpótlékának az átlagát, 
és ezt össze kell adni az átlagkeresettel, így tehát a munkavállalónak nem csökkenhet a 
keresete. 

A munkáltatók részére is számos pontosító rendelkezésre került sor, ami megkönnyíti 
a jogalkalmazást. A határozott idejű szerződések tekintetében, munkaidő-irányelv átvétele 
során egy olyan rendelkezés beiktatására került sor, amely azt mondja elsősorban is a 
munkavállalók védelmében, hogy a határozott idejű munkaszerződések hosszabbítása hat 
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hónapon belül csak munkaszervezési okokból és rendkívül indokolt esetben kerülhet sor. 
Azokat a munkaerő-kölcsönző cégeket viszont, amelyek kifejezetten ebben a formában 
foglalkoztattak és kizárólag határozott idejű szerződésekkel és ilyen módosításokkal 
dolgoznak, ez a hat hónapos időtartam ellehetetlenítette volna, ezért ez alól a munkaerő-
kölcsönzők mentesülnek.  

A szakszervezeteknél a jogérvényesítések kiszélesítésére sor került. A hatályba léptető 
rendelkezésekben már megengedtük azt, hogy ne csak reprezentatív szakszervezetek, hanem 
szakszervezeti szövetségek is köthessenek kollektív szerződést.  

A társadalmi elvárásoknak eleget téve pedig például olyan rendelkezés került be ebbe 
a javaslatba, hogy például a köztulajdonban álló munkáltatóknál, magyarul, az állami cégek 
esetében a vezető beosztású munkavállaló tekintetében a felmondási idő és a végkielégítés 
időtartamát kollektív szerződés sem emelheti meg, elkerülve azt, hogy példátlan vagy kirívó 
mértékű végkielégítéseket állapítsanak meg ezeknél a munkáltatóknál.  

A javaslat egyébként 66 törvényt módosít. A munka törvénykönyve kapcsán 
különböző ágazatoknál félelmek jelentek meg abban a tekintetben, hogy ezeket a szabályokat 
nem tudják végrehajtani. De a munka törvénykönyve egyes ágazatokban eltérő szabályozásra 
ad lehetőséget, és ez a 66 ágazati törvény vonatkozásában kerül megfogalmazásra ebben a 
javaslatban. S természetesen azoknál a törvényeknél, ahol hivatkozás van a régi munka 
törvénykönyvének a szakaszaira, ott ezek a szakaszok kijavításra kerültek. 

Röviden ennyit kívántam mondani. A bizottság munkáját érintő jogszabályok 
tekintetében pedig a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium munkatársának átadnám a 
szót. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Tessék parancsolni, és legyen kedves a nevét a jegyzőkönyv 

számára bemondani! 

Dr. Vitvindics Mária szóbeli kiegészítése 

DR. VITVINDICS MÁRIA (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Dr. 
Vitvindics Mária, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Magánjogi és Igazságügyi 
Kodifikációs Főosztályán osztályvezető. 

A törvényjavaslat tartalmazza azoknak a törvényeknek a módosítását, amelyeknek a 
háttérjogszabálya az Mt., a munka törvénykönyve, és ezek között kiemelést érdemel az 
igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló törvény, a bírák jogállásáról és 
javadalmazásáról szóló törvény, valamint az ügyészek jogállásáról szóló törvényi 
szabályozás. Tulajdonképpen ezeknél a törvényeknél a módosítás végigviszi azokat a 
szükséges rendelkezésmódosításokat, amelyek változásokat jelentenek a régi munka 
törvénykönyvéhez képest, illetve azon egyes területeken, ahol az új munkatörvénykönyv 
eltérő szabályozást ad vagy nem tartalmaz szabályozást, egyes helyeken önálló 
rendelkezéseket tartalmaz, illetve a munka törvénykönyvével kapcsolatosan összehangol 
egyes szabályozásokat.  

Röviden ennyi a lényege a Bjt., Iasz., illetve Üjt. módosításának. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Megnyitom a hozzászólások lehetőségét. Lamperth Mónika 

képviselő asszonyé a szó. 

Észrevételek, hozzászólások 

DR. LAMPERTH MÓNIKA (MSZP): Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! 
Képviselőtársaim! Még a legszorgalmasabb képviselők sem – Vas Imrét kivéve (Derültség.) – 
nem tudják átlátni ezt a törvényt ennyi idő alatt, mint amennyi rendelkezésre állt, de azért 
tettünk erőfeszítéseket, azonban nem merem azt állítani, hogy itt most mindenki le tudna 
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ebből vizsgázni – Vas Imrét kivéve. De néhány olyan dolgot megtaláltam, ami kérdésként 
fölmerült bennem, és kérem, segítsenek ebben nekem eligazodni. 

A Pp.-módosítás következtében most nincs arról taxatív fölsorolás, hogy a 
munkaviszonyból származó pereken kívül – merthogy azok automatikusan munkaügyi pernek 
minősülnek – mi minősül munkaügyi pernek. Itt van egy utalás, hogy ezt majd egy más 
törvény írja elő vagy írhatja elő – ez volt a Pp.-módosításnál –, ugyanakkor ilyen utaló 
szabály nincs egyáltalán a tervezetben. Ez akkor most azt jelenti, hogy munkaügyi pernek 
csak azt akarják elismerni, ha munkaviszonyból származik, vagy a munkaviszonyból 
származó pereken kívül más terület hogyan fog belekerülni? Mert egyébként a hatályos 
szabályozás taxatíve felsorolja, itt összeírtam, munkaszerződés megkötését megelőző 
tárgyalás, s a többi, tehát van egy ilyen felsorolás. Most akkor ezzel mi a helyzet?  

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Köszönöm. További hozzászólás? Gaudi-Nagy Tamás képviselő úr! 
 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Köszönöm szépen, elnök úr. A helyzet 

valóban az, hogy egy olyan volumenű, terjedelmű módosítás került elénk, az életviszonyok 
olyan tág körét érinti, hogy valóban alkalmatlan ez a rövid idő arra, hogy itt felelős és érdemi 
vitát tudjunk folytatni. Mi is azt tudtuk tenni, hogy nyilván hétvégén az ezzel a témával 
foglalkozó képviselőtársunk, Bertha Szilvia éjjel-nappal dolgozva a szakértőkkel, ahogy 
tudott, megpróbált felkészülni erre a mostani, kivételes sürgősségi eljárásban folytatandó 
vitára.  

Ami itt ebből kitűnik, két üzenete van ennek a módosításnak. Az egyik az, hogy 
valamilyen szintű önvizsgálat vagy önkritika történt, ami jó, ezt mindig meg szoktuk dicsérni, 
és most is megtesszük ezt, csak mennyi mindent meg lehetett volna spórolni! Többek között 
Gúr Nándor számtalan felszólalását is például, ami miatt rettenetesen közel került a 
felszólalási számban az én előkelő helyezésemhez. De komolyra fordítva a szót, tényleg úgy 
érzem, hogy egyszerűen nehéz szavakat találni erre, hogy egy ilyen jelentős kódex, hiszen a 
munka törvénykönyve legalább olyan szintű, mint a polgári törvénykönyv és a büntető 
törvénykönyv, ez a három kódex az, ami a magyar állam, és természetesen Magyarország és a 
munkavállalók életét döntően befolyásolja. Ugye, itt hallottuk most éppen miniszterelnök 
úrtól az azonnali kérdésekre adott válaszban, mennyire fontos a munkavállalók számának 
emelése, és most ideális esetben legalább 5 millió munkavállaló kellene ahhoz, hogy 
működjön ez az ország. Én tényleg minden jó szándékot megpróbálok feltételezni, mindezek 
ellenére, amik itt történtek, főleg az előterjesztő tárcaképviselőktől, de így tényleg 
gyakorlatilag értelmetlennek vagy legalábbis nagyon-nagyon veszélyesnek tűnik ez a lépés, 
hiszen megint lehetnek benne olyan át nem gondolt vagy olyan inkoherens elemek, amelyek 
arra kellett volna intsék a kormányzatot, hogy sokkal több időt szabjon erre a jelentős 
törvényre. Kétségkívül, az új Mt. miatt valóban kell egy hatályba léptetési rezsim, ezt nem 
vitatjuk, szükséges rengeteg jogszabály módosítása. De egyet-kettőt hadd emeljek ki, most 
éppen az államtitkár asszony…, vagy bocsánat, osztályvezető asszony?, de lehet még belőle 
államtitkár is. Többek között, amit itt kiszúrtam, az a bírák jogállásáról szóló törvény 
módosítása, ennek a javaslatnak az 59. pontja, a 79. §, ami egyértelműen tartalmaz olyan 
elemeknek, amelyeknek semmi oka nincs a munkatörvénykönyv hatálybalépéséhez. Például a 
bizonyos bírói státus betöltéséhez szükséges szakmai és elméleti gyakorlat körbeírása, vagy 
mondjuk, a bírósági szervezeti törvénynél például a különböző címzetes, bírósági címek 
odaítélése. Vagy picit visszalapozva még a honvédelemről szóló törvénynél, mondjuk, a 
katonai jelképek körének meghatározása. Amivel egyébként, hozzáteszem, tartalmilag még 
egyet is lehet érteni, csak egy olyan csomag készült itt, egy olyan saláta – megint csak 
idéznem kell azt az írást, amit már a múlt alkalommal az önök figyelmébe ajánlottam, hogy a 
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salátatörvények a jog hermeneutikáját milyen mélységben tudják rombolni, és katasztrofális 
állapotba hozzák mind a végrehajtásra, jogalkalmazásra ítélt munkavállalókat, jogalkalmazó 
szerveket, mind pedig a társadalmi közbizalmat és jogkövető magatartásra való képességet 
erodálják.  

Én most igazából csak egy-két elemet ragadok most már ki az általános felszólaláson 
kívül, amit majd a vitában is elmondunk, illetve módosító javaslatot is terjesztünk elő. Ez 
egészen pontosan a vasárnapi munkavégzés témaköre, amelynek tekintetében mi nagyon 
sokáig reméltük azt, hogy a KDNP-frakció ki tud tartani a választási programja mellett, és 
valahogy eléri azt, hogy vasárnap valóban csak a rendeltetése folytán e napon is működő 
munkáltatók működjenek. (Dr. Lamperth Mónika közbeszólására:) Igen, tulajdonképpen már 
valóban a vasárnapi munkavégzésre vonatkozó szabályoknak egyfajta sajátos értelmezését 
jelenti az, hogy úgy nyújtották be a javaslatot, hogy vasárnap kell az erre vonatkozó módosító 
javaslatokat előkészíti. (Derültség.) De jelentem, annyi energiánk azért van és maradt, hogy 
ha odalapozunk, a 85. §-a ennek az előterjesztésnek az előterjesztés 73. oldalán a (7) 
bekezdésben beszél arról, hogy mi minősül vasárnap rendes munkaidőnek. Mi mindenképpen 
kezdeményezni fogjuk a g) pontnak vagy az elhagyását, vagy pedig olyan megszorítással való 
ellátását, hogy a társadalmi közszükségletet kielégítő szolgáltatások esetében ne lehessen…, 
illetve, hogy mondjam…, ezt a fogalmat ne értsük azokra a kereskedelmi egységekre, azokra 
az élelmiszerláncokra vagy barkácseszközláncokra, és nem akarok itt reklámot, sem negatív, 
sem pozitív reklámot csinálni egyetlen ilyen külföldi tulajdonú, dominánsan külföldi 
tulajdonú cégnek sem, de ezeknél semmiképpen nem mutatható ki az, hogy valamifajta 
társadalmi közszükséglet lenne vagy másként meg nem oldható lenne a piacra juttatása ezen 
termékeknek, amelyek egyébként jelentős mértékben a magyar nemzetgazdaságot károsítják, 
hiszen a magyar kis- és középkereskedő, kis- és középvállalkozó réteg piaci életét teszik 
tönkre ezek a hipermarketek és áruházláncok. Tehát ezek esetében igenis azt vetjük föl, és 
kérjük ehhez majd a többiek támogatását is, hogy ne lehessen egy ilyen kiskapus 
rendelkezéssel vasárnapi nyilvántartást működtetni a hipermarketekben és ezekben az 
élelmiszert és egyéb más eszközöket forgalmazó boltokban, áruházakban.  

Másik oldalról meg azt is fogjuk javasolni, hogy ha mégis lehet egy bizonyos körben, 
akkor a 200 négyzetmétert meg nem haladó üzlethelyiségeket ebbe a tilalmi körbe helyezzük 
bele. (Sic!) Ilyen rezsim működik már, az elmúlt két évben elfogadtunk ilyet, mi is támogattuk 
ezt a javaslatot, hogy igenis, lépjünk fel ezen multicégekkel szemben.  

Ha belegondolunk, ez csak egy ilyen elem, egy 127 oldalas előterjesztés egy 
részelemét emeltem ki, tényleg egy nagyon kardinális, az életviszonyokat, a 
nemzetgazdaságot jelentősen befolyásoló kérdésben. Gondoljunk bele, hogy hány tucat ilyen 
rendelkezés van még, tehát hogy mennyire elégtelen ez az időkeret, és egyáltalán ez a 
módszer arra, hogy ezt megvitassuk; de ezt már megvitattuk, elmondtuk, és lényegében le is 
söpörték ezt az aggályunkat, hogy ez így rendben van. 

Úgyhogy én csak annyit tudok mondani, hogy ebben a formában azért nem tudjuk az 
egész javaslatot támogatni, mert nem hoztak minket olyan helyzetbe. Egyébként vannak olyan 
elemei, amelyeket jónak tartunk, tehát amelyek az önkritikából fakadnak, az elfogadott Mt. 
tartalmának a felülvizsgálatát jelentik; vannak nyilván értelmes, szükségképpeni szabályok, 
hogy például próbaidőt ne lehessen, csak az Mt. hatálybalépését követően kikötött próbaidőt 
lehessen meghosszabbítani. Ezek például mind szimpatikus szabályok. De így összességében 
vannak olyan elemek, amelyek nem fogadhatók el, és egyáltalán maga ez a salátás feltálalása, 
ilyen rövid határidőkkel, ilyen rövid vitaidőkerettel sajnos, ahogy az előbb is mondtam, a jog 
hermeneutikáját sérti, és a jogalkotási törvény rendelkezéseit, szellemét is sérti. Úgyhogy 
ebben a tekintetben így nem tudjuk a javaslatot most még támogatni. 
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ELNÖK: Köszönöm. További hozzászólás? (Nincs jelentkező.) Ha nincs, akkor a vitát 
lezárom. 

Válaszadásra megadom a szót a kormány előterjesztőinek.  

Válaszok, reflexiók 

DR. VITVINDICS MÁRIA (Nemzetgazdasági Minisztérium): A Pp.-hez kapcsolódó 
megjegyzéssel kapcsolatosan annyit szeretnék csak előrebocsátani, hogy tulajdonképpen a Pp. 
maga megmondja, melyek azok a főbb jogviszonyok, amelyekben a munkaügyi perre 
vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. A (2) bekezdés pedig tulajdonképpen egy 
felhatalmazást ad arra az esetre, hogy törvény egyéb ügyeket, pereket is az irányadó 
munkaügyi szabályozás alá vonjon. Tehát tulajdonképpen ez egy felhatalmazást ad. (Dr. 
Lamperth Mónika közbeszólására:) Én mint Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium úgy 
tudom, ez azt jelenti, hogy ne legyen lezárva. Tehát ahogy változnak az életviszonyok, ha egy 
újabb jogviszony megjelenik, eldönthető legyen, hogy esetleg kiterjeszti a szabályozást, és 
erre ad felhatalmazást, hogy ez törvénnyel lehetséges, és később esetlegesen ne merüljön fel 
az, hogy ellentétes legyen a polgári perrendtartással. Tehát kvázi csak törvényben lehet ilyen 
jellegű szabályozást meghozni. 

S ha már megkaptam a szót, csak egy mondattal annyit, hogy igazából a Bjt.-, Iasz.- és 
Üjt.-szabályozásban a jogalkalmazókkal együttműködve, az ő álláspontjukat kikérve születtek 
meg a javaslatok. Nyilván ami esetlegesen nem szorosan az új Mt.-hez kapcsolódik, azok 
azért kerültek ide, mert a jogalkalmazás kapcsán felmerült egy-egy pontosítási igény. A Bszi.-
módosítás pedig kizárólag két olyan pontosítást tartalmaz, ami szorosan a Bjt.-hez 
kapcsolódik, tehát csak megjelenik a Bszi.-ben is az az egyes szabályozás, és a Bjt.-hez 
igazítja a szabályozást. Tehát a Bszi. csak ennyiben jelenik meg a módosításban. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Tessék! 
 
JÁCZKU TAMÁS (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm szépen. A vasárnapi 

munkavégzéssel kapcsolatban pedig annyit szeretnék mondani, hogy korábban a tárca 
államháztartási területen vizsgálata már ennek a lehetőségét gazdasági szempontból, hogy mit 
jelentene a vasárnapi munkavégzésnek a tilalma (Dr. Gaudi-Nagy Tamás: Nem tilalma, csak 
megszorítása!), és arra a következtetésre vagy számításokra jutott, hogy körülbelül 1,5 
százalékos GDP-kiesést okozna. Illetve megkerestek minket kereskedelmi dolgozók 
szakszervezetétől is, és ők is aggodalmukat fejezték ki ezzel kapcsolatban. Hiszen ezeknek a 
munkavállalóknak jelentős bevételkiesést vagy munkabércsökkenést okozna, ha éppen a 
vasárnapi pótlékoktól elesnének. Ezért úgy gondoljuk, hogy ez nem támogatható most a 
jelenlegi gazdasági helyzetben. 

Köszönöm szépen. 

Szavazás az általános vitára alkalmasságról 

ELNÖK: Köszönöm. Határozathozatal következik. Ki támogatja a törvényjavaslat 
általános vitára bocsátását? Az igenlő szavazatokat számolom. (Szavazás.) 16 igen. 
Ellenszavazat? (Szavazás.) 1 nem. Tartózkodás? (Szavazás.) 7 tartózkodás. A bizottság 
általános vitára alkalmasnak ítélte a javaslatot. 

Előadót kell állítanunk. Mikor van ez a tárgyalás? (Jelzésre:) Ma és holnap. (Dr. 
Papcsák Ferenc: Öt perc múlva.) Igen… Előadói tevékenységre van-e vállalkozó? (Jelzésre:) 
Vas Imre képviselő úr mondja el a többségi álláspontot. (Derültség, közbeszólások.) Vagy 
nem tudnak elmenni? 
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DR. VAS IMRE (Fidesz): Elnézést, elnök úr, nem biztos, hogy akkor határozatképes 
lenne a bizottság, ha bármelyikünk is elmenne. (Dr. Gaudi-Nagy Tamás: Akkor mi sem 
mondhatjuk el a kisebbségi álláspontot?)  

 
ELNÖK: (Dr. Gaudi-Nagy Tamáshoz:) Képviselő úr, akkor azt kérem, az egész 

bizottság álláspontját szíveskedjék elmondani, kitérni a többségire is (Dr. Gaudi-Nagy 
Tamás: Az könnyű lesz.), az könnyű lesz, és a kisebbségire is. Jó? Akkor a bizottság előadója 
Gaudi-Nagy Tamás képviselő úr lesz. 

Ezt a napirendi pontot ezzel befejeztük.  

A büntető törvénykönyvről szóló törvényjavaslat (T/6958. szám); módosító javaslatok 
megvitatása, első helyen kijelölt bizottságként 

Következik a büntető törvénykönyvhöz benyújtott módosító javaslatok megvitatása. 
Az ajánlás 284 pontból áll. A kormány képviseletében, úgy tudom, a Közigazgatási és 
Igazságügyi Minisztérium képviselője fog részt venni. Ameddig megérkezik a minisztérium 
képviselője, addig várakozunk. (Dr. Répássy Róbert belép az ülésterembe.) Köszöntöm 
Répássy Róbert államtitkár urat, ma már nem először, e napirendi pontnál is. 

A 284 pontos ajánlástervezet képviselőtársaim rendelkezésére áll. Haladunk az 
ajánlástervezet sorrendjében. 

Az 1. pont Szabó Timea és Dorosz Dávid módosító javaslata. Kérdezem az 
előterjesztő képviselőjét. 

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

Nem értünk egyet vele. 
 
ELNÖK: Hozzászólás? Gaudi-Nagy Tamás képviselő úr – de így lemarad a bizottsági 

álláspont ismertetéséről! Tessék, képviselő úr! 
 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Köszönöm, majd szólnak. Mi ezt támogatjuk, 

pedig nem sok LMP-s javaslat lesz, amit támogatunk, sem MSZP-s, sem fideszes, ezt most 
előre jelzem, mert döntő többségében a liberalizálás, enyhítés irányába mennek. De itt ezt 
nem értem, mert gyakorlatilag az általános elrettentés, tehát a prevenció az célja a büntető 
anyagi jogszabályoknak. Tehát nem értem, miért nem kell ezt elfogadnunk.  

 
ELNÖK: További hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal következik. Ki támogatja a 

javaslatot? (Szavazás.) Senki nem támogatta… (Dr. Gaudi-Nagy Tamás: De, de! 
Dehogynem!) Azt hittem, tréfált a képviselő úr. (Dr. Gaudi-Nagy Tamás: Csak vártam, hogy 
államtitkár úr hozzászól, de hát nem.) Jó, tehát egy szavazatot kapott… (Dr. Gaudi-Nagy 
Tamás: Nem, mert egy helyettesítést bejelentek majd.) Jelentsen be egy helyettesítést! 

 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Gyüre Csabát helyettesítem.  
 
ELNÖK: Gaudi képviselő úr Gyüre Csabát helyettesíti, tehát két szavazatot kapott a 

javaslat. A bizottság nem támogatta, egyharmad támogatást sem kapott.  
A 2. pont Szabó Timea és Dorosz Dávid újabb módosító javaslata. Előterjesztő? 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Nem értünk egyet vele.  
 
ELNÖK: Hozzászólás? Gaudi-Nagy Tamás! 
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DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Szintén egy bevezető rendelkezésről van szó, 

ígérem, tényleg nem fogok mindenhez hozzászólni, de ez azt mondja: a bűncselekmények 
áldozatainak védelme és a jogsérelem helyreállítása – ez mint szempont miért nem tud 
megjelenni a preambulumban? Tényleg, már nem értünk itt semmit. 

 
ELNÖK: Répássy államtitkár úr? 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Elnök úr, én el tudom mondani, hogy miért nem támogatjuk. Azért nem, mert szerintünk 
ezeknek a fontos céloknak az érdekében külön törvények születnek. Tehát az 
áldozatvédelemről, áldozatsegítésről külön törvény van, a jogsérelem helyreállítása sem csak 
ezen az úton valósulhat meg.  

Azt gondoljuk, hogy a preambulumot nem érdemes ezekkel a szempontokkal bővíteni. 
 
ELNÖK: Köszönöm. További hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal következik. Ki 

támogatja a javaslatot? (Szavazás.) 2 igen. A bizottság nem támogatta, egyharmadot sem 
kapott. 

Közben jelzést kaptam, hogy ülésünkön megjelent dr. Hilbert Edit, az Országos 
Bírósági Hivatal általános elnökhelyettese, és fel kíván szólalni. Nem konkrét módosító 
javaslathoz, de a módosító javaslatok kapcsán, hiszen részletes vitában nem lehet már a 
törvényjavaslatról általánosságban beszélni, tehát nyilvánvalóan a részletes vita karakterébe 
tartozó hozzászólásra jelentkezett elnökhelyettes asszony. Úgyhogy most megadom a szót. 

 
DR. HILBERT EDIT, az Országos Bírósági Hivatal általános elnökhelyettese: Tisztelt 

Alkotmányügyi Bizottság! Az Országos Bírósági Hivatal elnöke, a Kúria büntető kollégiuma 
vezetőjének álláspontját is megismerve és azzal részletesen egyeztetve az alább 
elhangzottakat, kíván bizonyos módosító indítványok tekintetében észrevételt tenni. Részben 
azért, mert a jelenlegi törvényjavaslat tartalmaz olyan rendelkezéseket, aminek a 
véleményezésére a közigazgatási egyeztetés keretében nem volt módja az Országos Bírósági 
Hivatalnak, részben pedig azért, mert egyes módosító javaslatok a jogszabály lényeges 
kérdéseit érintik. Hét olyan kérdés van, amivel kapcsolatban szeretném ismertetni az Országos 
Bírósági Hivatal elnökének álláspontját; de rövid lesz. 

 
ELNÖK: Nem az a gond; ez rendhagyó, de én azt kérem a bizottságtól, mivel tényleg 

ma is és holnap is foglalkozunk vele, hogy fogadjuk el ezt a rendhagyó módot. Tehát rövid 
összefoglalást kérünk; nem nyitnék hozzászólást. Megjegyezzük ezeket, jegyzőkönyvben 
rögzítjük, és amikor majd odaérünk mi a tárgyalás során, akkor megvitatjuk. Mert ez az egyik 
lehetőség; a másik, hogy végigüli az ülésünket, és az adott pontoknál hozzászól. 

Én úgy látom, a bizottság nyitott az ön kérésére, és megadja ezt a soronkívüliséget, 
csak attól a lehetőségtől esik majd el, hogy a későbbiekben, amikor majd vitatkozni fogunk 
esetleg egyik-másik megjegyzésével, nem lesz itt, föltételezem. Tehát tessék dönteni: egyben 
ezt a hét pontot? 

 
DR. HILBERT EDIT, az Országos Bírósági Hivatal általános elnökhelyettese: Én 

inkább vállalom, hogy a tárgyalásuknál nem leszek itt. 
 
ELNÖK: Rendben van. Tessék parancsolni! És azt szeretném kérni, hogy mondja 

majd be a számokat. 
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DR. HILBERT EDIT, az Országos Bírósági Hivatal általános elnökhelyettese: Nem is 
így, hanem kérdéskörökről beszélnék, nem kifejezetten csak jogszabályi szakaszszámokról.  

Akkor inkább így mondom: a gyermekkor kérdése az első, amit érinteni szeretnék. 
 
ELNÖK: Jó, értjük. Igen? 
 
DR. HILBERT EDIT, az Országos Bírósági Hivatal általános elnökhelyettese: 

Kétségtelen, hogy az országban komoly problémát jelent a gyermekkorúak bűnözése, ami 
egyre növekvő arányokat is mutathat. De az is további kérdés, hogy ezt mennyiben kell 
büntetőjogi eszközökkel szankcionálni, illetve a gyermekvédelmi eszközök hatékonyságát 
kellene-e fokozni.  

Az eredeti formájában a tervezetnek még nem szerepelt a büntethetőség alsó 
korhatárának a leszállítása. Ezért vélhetően széles körű társadalmi vita, illetve 
hatásvizsgálatok nélkül került ez a módosító indítvány a jogszabályba. Ezzel kapcsolatban az 
OBH sem tudta kikérni a bíróságoknak a véleményét. Szembetűnő hiányosságnak tűnik az is, 
hogy az arányos és hatékony szankciónak a rendszere nem biztosított, ezért továbbra is 
fokozott vagy hangsúlyos kérdés, hogy esetleg a gyermekvédelem eszközeinek a bővítése 
indokolt, különös tekintettel arra, hogy a kormány ezzel párhuzamosan a gyermekbarát 
igazságszolgáltatás megteremtése érdekében is tesz lépéseket. 

Megjegyezni kívánjuk, hogy a 14 éven aluliak jellemzően nem emberölést, illetve erős 
felindulásban elkövetett emberölést követnek el, hanem vagyon elleni bűncselekményeket, 
különösen rablást, illetve lopást, és esetleg ezeknek a büntetőjogi eszközöknek az 
alkalmazásánál célszerű lenne szem előtt tartani, hogy milyenek a jellemzően elkövetett 
bűncselekmények.  

A második kérdés a jogos védelem kérdése, ahol több módosító javaslat érkezett arra, 
hogy az „arányosság” kifejezés mellőzésre kerüljön a jogszabályból. Ezt a Kúria és az OBH is 
támogatja maradéktalanul, ugyanis az arányosság kérdését a kialakult jogalkalmazói gyakorlat 
minden időszakban vizsgálta a szükségesség törvényi fogalmának a keretei között. Nem látjuk 
indokoltnak külön is nevesíteni az arányosságot, mert ez esetleg téves jogértelmezéshez 
vezethetne. 

Ugyancsak több módosító javaslat érkezett a megdönthetetlen vélelem szövegének a 
megváltoztatására. Az Országos Bírósági Hivatal elnökének álláspontja szerint a törvényi 
szabályozás olyan túlrészletezetté és áttekinthetetlenné tenné, illetve félreérthető fogalmakat 
használna, ami a gyakorlatot könnyen vihetné el rossz irányba. Ezért a Kúria büntető 
kollégiuma vezetőjének egyetértésével a 22. § (2) bekezdésének az elhagyását 
indítványozzuk. Amennyiben nem, akkor írásban tettünk indítványt a jogszabály szövegének 
a módosítására. 

Rá kívánunk mutatni arra is, hogy a 21. §-ban szereplő megelőző jogos védelem 
normaszövegének másodikként kellene szerepelni, a jogos védelem normaszövege után, mert 
a speciális szabályozás nem indokolt, hogy megelőzze az általános szabályt. Ez csak egy 
sorrendi kérdés. 

A harmadik kérdéskör a tevékeny megbánás kérdésköre, ahol az az indítványunk, 
illetve javaslatunk, hogy a közvetítő eljárásra lehetőleg ne csak a vádemelésig történő 
beismerés esetén legyen lehetőség a vádlott tekintetében, hanem akkor is, ha az elsőfokú 
eljárás során tett csak beismerő vallomást. Ez esetben olyan eljárásokban is érvényesülnének 
ezek az elsődlegesen sértetti jogosítványok, ahol a vádlott a nyomozás során vagy még nem 
tett vallomást, vagy tagadta a bűncselekmény elkövetését.  

A negyedik pont, amelyben észrevételt tesz az Országos Bírósági Hivatal elnöke, hogy 
a büntetések és intézkedéseknél pozitívumnak tartjuk a szankciórendszer szélesedését, mert 
ebben az esetben könnyebb a tettarányos és egyéniesített büntetésnek a kiszabása. Ezért nem 
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tekintjük, illetve nem is tartjuk támogatandónak, ha az elzárást kivennék a büntetési nemek 
közül.  

Üdvözlendő az egynapi tétel összegének a 2500 forint összegről történő leszállítása, 
mert a 2500 forintos napi tétel eltúlzott büntetések kiszabásához vezetett. 

A kitiltás módosítása tekintetében indokoltnak látjuk, hogy egy település bizonyos 
részeire is korlátozható legyen. Ezt megfontolandó javaslatnak tartjuk.  

A kötelezendően alkalmazandó büntetéseket a bíróságok ez idáig nem támogatták és 
most sem teszik ezt, mert aggályosnak találjuk azt, hogyha a jogalkotó olyan mértékben 
szűkíti a bírói mérlegelést, hogy kizárja azt gyakorlatilag, mert kötelezővé teszi bizonyos 
büntetéseknek az alkalmazását. Ilyen esetben ugyanis nincs mód az egyéniesítésre, és ez 
szülhet közfelháborodást is kiváltó, aránytalanul súlyos ítéleteket. 

A kényszergyógykezelés vonatkozásában a törvényjavaslat szerinti normaszöveget 
továbbra is támogatja az Országos Bírósági Hivatal elnöke, mert csak ez biztosíthat megfelelő 
védelmet a társadalom számára. A Kúria és a bíróságok többsége is üdvözölte, hogy az új 
kódex visszatér a 2010. évi módosítás előtti eredeti szabályozáshoz.  

Bocsánat, ezt a részt most felolvasom, csak azért, hogy pontos legyen, mert itt a 
„katona” fogalmáról lenne szó. A Kúria határozottan ellenzi ennek a fogalomnak a 
megváltoztatását, és ehhez az Országos Bírósági Hivatal is csatlakozik, mert a fegyveres 
szervek hivatásos állományú tagjairól szóló törvény hatálya alá tartozáshoz kellene kötődnie a 
katona büntetőjogi fogalmának, nem pedig egyes tevékenységekhez. Nem helyes, ha a rendőr 
példának okáért csak akkor tekinthető katonának, ha csapaterős feladatot hajt végre vagy 
őrszolgálatot lát el, de járőrözés közben már nem az. Így ugyanis egy parancsot megtagadni 
mindössze fegyelmi vétség lesz a részéről, és nem is védik a Btk. idevonatkozó tényállásai az 
elöljárójával szemben. A Btk. szabályozása szorosan összefügg a Hszt.-vel, részben külön 
terheket ró a katonákra, biztosítva ezzel a fegyveres szerv alapvető működését, részben 
viszont meg is védi a katonát.  

A deregulációs javaslatok közül a Btk. terjedelmének jelentős bővülését és új 
tényállások beillesztését az OBH is és a Kúria is ellenezte. Több módosító javaslat 
elhagyására irányuló indítványhoz csatlakozni lehet emiatt.  

Az együtt élők közötti lelki bántalmazás – ami a 212. §-ban van – tekintetében az az 
Országos Bírósági Hivatal elnökének az álláspontja, hogy ilyen magatartások gyakorlatilag 
minden esetben egy másik bűncselekmény fogalmának is megfelelnek, tehát kimerítenek már 
létező Btk.-beli tényállásokat. Ezen túlmenően a lelki szenvedés egy olyan új és bizonytalan 
fogalom, amelynek meghatározásával a jogalkotó adós maradt. Így a tényállás elhagyását 
látjuk indokoltnak. Fokozottan fennállna egyébként annak a veszélye, hogy a bontóperek 
mellett, akár pótmagánvádas eljárás keretében is, büntetőeljárások terhelnék indokolatlanul az 
igazságszolgáltatást ilyen tényállás mellett. 

A szeméremsértésnek, ami a javaslat szerint a 205. § (2) bekezdése, álláspontunk 
szerint az (1) bekezdés minősített eseteként való pönalizálása lenne helytálló, mert a 
szeméremsértő magatartás tanúsítása amúgy is bizonytalan megfogalmazást jelent, és ez a 
joggyakorlatban a jogalkalmazás során fog problémát jelenteni. Ezeknek a cselekményeknek 
a nagy része egyébként kiskorú veszélyeztetése bűntetteként is megjelenik.  

A termőföld jogellenes megszerzése, ami a 349. §, noha a szabályozás céljával az 
Országos Bírósági Hivatal és a Kúria is maximálisan egyetért, ebben a formában a 
szabályozást nem támogatja és nem támogatta eddig sem, mert egy polgári jogi aktust 
pönalizál. A semmis szerződések mellett alkalmazható polgári jogi jogkövetkezmények és a 
meglevő büntetőjogi eszközök, a közokirat-hamisítás, a csalás, a hűtlen kezelés és a hanyag 
kezelés elégséges védelmet nyújtanak a termőföld védelmére. A hatékony védelem 
gyakorlatban tapasztalható deficitje ezzel az új büntetőjogi tényállásnak a beiktatásával nem 
látszik biztosítottnak.  
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A családi kapcsolatok létesítésével való visszaéléseket – ez a 355. § a 
törvényjavaslatban – az idegenrendészeti eszközökkel kellene visszaszorítani. Amennyiben 
ehhez a közigazgatás nem rendelkezik megfelelő eszközökkel, akkor nem jelent a 
büntetőeljárás sem majd megfelelő eszközt, hiszen a bizonyítási nehézségek ugyancsak 
fennállnak majd. 

Az orvvadászat, orvhalászat, gépjármű kilométer-számláló műszere által jelzett érték 
meghamisítása, a veszélyes eb tartása, ezek mind kazuisztikus, igazgatási jellegű szabályokkal 
átitatott tényállások. Szabálysértésként történő szabályozása és üldözése lenne indokolt. A 
szabálysértési törvényben alkalmazható szankciók amúgy is már-már vetekednek a 
büntetőjogi szankciókkal, és ez kellő visszatartó hatással lehetne az elkövetőkre.  

A gazdasági csalás, ami a 373. § lenne, szabályozását sem látjuk feltétlenül 
indokoltnak, mert itt is a csalás, hűtlen kezelés, hanyag kezelés megfelelő védelmet nyújthat. 

Az utolsó ilyen témakör az önkényuralmi jelkép használata, ez a 335. § lenne. 
Fenntartjuk azon álláspontunkat, hogy az alkotmányjogi és a büntetőjogi szakmai indokok 
alapján ennek a tényállásnak a pontosítása szükséges, mert ez a bűncselekmény alapvetően 
nem az emberi méltóságot, hanem a köznyugalmat sérti. Ezért a törvényi tényállásba indokolt 
lenne „a köznyugalom megzavarására alkalmas módon” kitétel felvétele, mert ebben az 
esetben nemcsak hogy hangsúlyozná a tényállásbani bűncselekmény jogi tárgyát, hanem 
megfelelő alkotmányos indokként lenne felmutatható a véleménynyilvánítás szabadságának a 
korlátozására, illetve elkerülhető lenne, hogy az Emberi Jogok Európai Bírósága később 
elmarasztaló ítéletet hozhasson ebben a kérdésben. 

Ezek voltak röviden azok a kérdéskörök, illetve álláspontok, aminek az ismertetését 
szükségesnek találta az Országos Bírósági Hivatal elnöke. Köszönöm szépen a figyelmet. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen a munkánkat segítő észrevételeket. Mérlegelni és 

hasznosítani fogjuk, és szívesen látjuk természetesen az ülés további szakaszában is, de 
tudomásul vesszük, ha ezzel a lehetőséggel nem kíván most élni vagy mindvégig élni. 

Répássy államtitkár úr kért szót. Talán ehhez kapcsolódik, ugye? Akkor még 
hallgassuk meg államtitkár urat. 

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

Csak annyit szeretnék elmondani magyarázatként, hogy az Országos Bírósági Hivatal is és 
egyébként más igazságügyi szervezetek, úgymint az ügyészség és még az ügyvédi kamara is, 
azt a tervezetet véleményezte, amelyet februárban nyilvánosságra hoztunk, és az 
elnökhelyettes asszony által előbb elmondott új elemek éppen a közigazgatási egyeztetésben 
részt vevő egyes vélemények alapján kerültek be a tervezetbe. Tehát tulajdonképpen arra azért 
felhívnám a figyelmet, hogy itt nem arról van szó, hogy mi önkényesen megváltoztattuk volna 
a tervezetet, hanem a közigazgatási egyeztetésnek az az értelme, hogy belekerültek 
módosítások. 

Csak egyetlen példát mondok, aminek a történetét ismerem, hogy az ügyészség 
álláspontja volt az, hogy a jogos védelem szabályai közé a szükségesség mellé az arányosság 
mércéje is kerüljön beiktatásra. Ezt egyébként az egyeztetés során már akkor is jelezte az 
OBH, hogy nem értenek ezzel egyet. De hangsúlyozom, ezek a javaslatok, amelyekkel bővült 
az eredeti törvényjavaslat, mind a közigazgatási egyeztetés valamely résztvevőjének vagy 
esetleg több résztvevőjének a véleményén alapulnak.  

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Ez világos volt előttem is. Volt egy alapegyeztetés, annak volt 

egy eredménye, és az újabb eredménynek egy újabb egyeztetése már nem történt meg, hanem 
így került be a kormány elé és az Országgyűlés elé. 
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Köszönjük szépen még egyszer az észrevételeket. 
Haladunk tovább a módosító javaslatok sorrendjében. 
A 3. javaslat következik, Dorosz Dávid képviselő úr javaslata. Kérdezem az 

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

Nem értünk egyet a módosító javaslattal. 
 
ELNÖK: Hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal következik. Ki támogatja a 

javaslatot? (Szavazás.) 4 igen. A bizottság nem támogatta, egyharmadot sem kapott. 
A 4. pont Gaudi-Nagy Tamás és képviselőtársai javaslata. Kérdezem az előterjesztő 

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

Nem értünk egyet a módosító javaslattal. S mielőtt megkérdezné a képviselő úr, azért nem, 
mert túlságosan szűkítőnek találjuk ezt a kiegészítést.  

 
ELNÖK: Hozzászólás? Gaudi-Nagy Tamás képviselő úr! 
 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Köszönöm szépen. Ez megnyugtató, hogy van 

egyfajta, nyilván korlátoltsága ennek az elgondolásnak, hogy a visszaható hatály tilalmát 
feloldjuk, illetve a nullum crimen sine lege elvet, de mi azért szerettük volna, hogy tisztán 
mondjuk ki: milyen más típusú bűncselekményeknél merülhet föl, államtitkár úr, a 
nemzetközi jog általánosan elismert szabályai alapján történő büntethetőség azon 
cselekményekre, amelyekre nem volt az elkövetés időszakában büntetőjogi tényállás? Mi 
egészen konkrétan nevesítettük a XIII. és a XIV. fejezetet: emberiesség elleni 
bűncselekmények és háborús bűncselekmények. Mi az, ami még szóba jöhet? Mert úgy 
gondoljuk, azért ha jogállami keretek között gondolkodunk, ezt nem lehet ennyire parttalanná 
tenni. A nemzetközi jog tendenciái változnak. Azok gyakorlatilag oly mértékben változnak, 
hogy lehet, hogy éppen az ENSZ Közgyűlés egy hét múlva elfogad egy olyan határozatot, 
amely oly módon határozza meg a nemzetközi jog tendenciáit, hogy már bizonyos múltban 
elkövetett cselekményeket is már indokoltan büntethetővé tesz – és akkor ez lehetőséget 
biztosít arra, hogy bármilyen…, sajnos a nemzetközi trendekben rengeteg, hogy finoman 
fogalmazzak, nem konstruktív és nem nemzeti kereteket tisztelő elgondolás és szabály és 
döntés születik. Tehát ez egy nagyon veszélyes dolog, és ezt mi nem tudjuk támogatni.  

Ezért kérem azt, hogy támogassák a javaslatunkat, a szűkítést. És kérdezem államtitkár 
urat még egyszer, mi ez a téma, melyek ezek a bűncselekményi körök, amelyek még szóba 
jöhetnek. 

 
ELNÖK: Államtitkár úr? 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Tisztelt Bizottság! Tartok tőle, hogy egy hosszú vitába fogunk belemenni. A nemzetközi jog 
általánosan elismert szabályai alapján büntetendő cselekmények nem esnek egybe a Btk. 
XIII., illetve XIV. fejezetében foglalt bűncselekményekkel. Tehát úgy van, ahogy Gaudi-
Nagy Tamás erre felhívta a figyelmet, hogy ezek a cselekmények nem feltétlenül jelennek 
meg a Btk.-ban, tehát nem feltétlenül kodifikált cselekmények, sőt azt kell mondjam, hogy ha 
a nemzetközi jog valamit a jövőre nézve vagy a jövőben fog bűncselekménynek nyilvánítani, 
akkor ezt nemzetközi kötelezettség alapján akkor is büntetnünk kell, ha ezt most a hatályos 
Btk. nem ismeri.  
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Tehát azért mondom, félek tőle, hogy egy ilyen messzemenő vitába fogunk belemenni. 
Különösen, ha még idehozom a nürnbergi pert, amelyben nem kodifikált, nem tételes jogi 
szabályok alapján ítélkeztek, hanem a nemzetközi jog általánosan elismert szabályai alapján 
ítélkeztek. (Dr. Gaudi-Nagy Tamás: Ennyire volt legitim körülbelül. Igen.)  

 
ELNÖK: Ha megengedik – nem tudom kinek átadni az ülésvezetést –, a témához 

kapcsolódva én egy kérdést tennék fel. Én értem, amit az államtitkár úr mond, és ezt el is 
tudom fogadni a javaslattal szembeni ellenérvként.  

Általában a szakasz kapcsán van egy olyan kérdésem, hogy az állampolgár végül is 
akkor honnan ismerheti meg azt, hogy melyek azok a cselekmények, amelyek nincsenek bent 
a Btk.-ban, de egyébként büntetendők. Nyilvánvalóan bizonyos magatartásokat az erkölcsi 
ösztön, hogy így mondjam, iránytűként kezel, és jelzi, hogy bizonyos magatartások nem 
követhetők el. De bennem fölmerült aggályként ez a kérdés. Tehát egész egyszerűen abból 
indulok ki, hogy a jog nem tudása nem mentesít: hol van az a határ, vagy mi az a módszer, 
vagy mi az a lehetőség, amikor egy állampolgár elé tárhatjuk az adott jogi rendezést, és 
kimondhatjuk azt, hogy önnek erre és erre tekintettel kellett volna lennie? Igaz, hogy nincs 
benne a büntető törvénykönyvben, de ha jól értem, akkor ennek nincs is egy katalógusa, egy 
határozott, körülírt katalógusa, és ez számomra egyfajta jogállamisági problémát jelent. Ez 
most túlmegy egyébként a módosító javaslat kérdésén, mert még egyszer, amit államtitkár úr 
mondott, azt én elfogadom.  

Ez tehát a kérdésem. Államtitkár úr? 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Elnök úr, csak a félreértések elkerülése végett, én sem vagyok teljesen a nemzetközi közjog 
tudója, de a lényege az ennek a szabálynak, hogy itt tételes jogszabályokról van szó, tehát a 
nemzetközi jog által tételesen megállapított jogszabályokról van szó, de ez még nem azt 
jelenti, hogy feltétlenül a magyar Btk.-ban is szerepelnek ezek a jogszabályok. Tehát nem 
valamifajta olyan kvázi szokásjogról van szó, vagy valamifajta láthatatlan normákról van szó, 
hanem egyes nemzetközi egyezményekben foglalt büntetendő magatartásokról, amely 
nemzetközi egyezményeket egyébként Magyarország is magára nézve kötelezően vállal. 
Tehát még egyszer mondom, ez tételes.  

A nullum crimen elvének megfelel, azzal, hogy áttöri azt a szabályt, hogy az számít 
bele a nullum crimen elvébe, amit a magyar jog büntetendőnek tart; nemcsak az számít bele, 
hanem az is, amit a nemzetközi jog általánosan elismert szabályai büntetnek.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Staudt Gábor képviselő úr! 
 
DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik): Köszönöm szépen. Ezzel csak egy nagy gond van, 

és javítson ki, államtitkár úr: az, hogy nemzetközi jog, számomra még túl tág. A nemzetközi 
jogban van nemzetközi magánjog, kereskedelmi jog, gazdasági jog, ennek van ezer szabálya. 
És ha ezt így hagyjuk – és javítson ki, ezért kérdezem –, például gazdasági bűncselekmények 
is vannak a nemzetközi jogban, vagy különböző visszaélések a gazdasági társaságokkal 
kapcsolatosan. Bár azon az elven vagyok, hogy meg kell büntetni egyéb úton is, mondjuk, egy 
erőfölénnyel való visszaélés olyan eseteit, amikor például egy gazdasági társaság visszaél az 
erejével, viszont az túlzás, hogy ezt visszamenőleges hatállyal tegyük. Itt tehát annyira tágra 
nyitjuk azt a kaput, aminek a büntetőjog kapcsán konkrétnak és szűknek kellene lennie, hogy 
ez engem félelemmel tölt el. Javítson ki, államtitkár úr, ha nem így van, de én attól tartok, 
hogy „a nemzetközi jog általánosan elismert szabályai” elképesztően tág kör. Ráadásul, ha a 
jogi tanulmányaimat felidézem, azért a nemzetközi jog mint olyan még össze sem 
hasonlítható egy nemzeti joggal, ahol van egy parlament, és hoz döntéseket, hanem sokszor az 
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is vitás, hogy mi tartozik a nemzetközi jog körébe, és hogy ez kire ró tulajdonképpen 
kötelezettségeket.  

Úgyhogy én ezt nagyon veszélyesnek tartom, de hát várom a megnyugtató választ. 
 
ELNÖK: További hozzászólás? Gaudi-Nagy Tamás képviselő úr! 
 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Köszönöm szépen. Azért érzem nagyon 

veszélyesnek ezt a rendelkezést, ha ez így marad, mert ha ez a nemzeti büntetőjognak azt a 
primátusát, valóban, ahogy fogalmazott államtitkár úr is, áttöri, az kérdés, hogy ez helyes-e, 
jó-e. Most nyilván azt látjuk, hogy át akarja törni a kormány, ráadásul visszamenőleges 
hatállyal, csak azért nem tudom, mindenki belegondolt-e. Felelős jogászi gondolkodással 
gondoljuk már végig! És köszönöm tényleg elnök úr szavait is, aki szintén jogállami deficitet 
lát ebben a rendelkezésben. Egyszerűen nem lehet, a normavilágosság elveinek sem felel meg 
határozott álláspontom szerint, szerintem az Alkotmánybíróság is el fogja fektetni ezt a 
rendelkezést, mert egyszerűen, ahogy helyesen fogalmazott, nem követhető, nem kalkulálható 
ez a cselekmény. Az elkövetés időpontjában a polgár számára elvi alapon elérhető kell legyen 
azon tiltó szabályok köre, terjedelme, a büntetés mértéke, amely az ő cselekményére 
vonatkozik, azt ennek tudatában kövesse el, ne kövesse el, s a többi, ez az ő felelőssége.  

De én továbbra is azt kérdezem, legalább hipotetikus szinten, próbáljunk már néhány 
esetet vélelmezni vagy néhány cselekményt, hogy mi az, ami nem fér bele az emberiesség 
elleni bűncselekménybe, mi az, ami nem fér bele a háborús bűncselekménybe, és a magyar 
büntetőjog szabályai szerint nem büntethető, és mondjuk, a nemzetközi jog általánosan 
elismert szabályai szerint büntethető. Most van-e ilyen? – erre is kérünk választ. És ha nincs 
ilyen, akkor mi lehet ez? Milyen körből rekrutálódhat? Netán az lesz, hogy mondjuk, a 
múltról történő igazságbeszédet…? Mondjuk, az Európa Tanácsban nagyon kemény 
tendenciákat látok én folyamatosan arra, hogy xenofóbia elleni, meg minden egyéb más elleni 
fellépés keretében próbáljanak erőltetni akár az ENSZ-nél vagy az Európai Uniónál is akár 
olyan döntéseket, olyan kötelező normákat, amelyek az államokhoz címzik a felhívásokat 
arra, hogy teremtsenek büntetőjogi tényállásokat. Csak én azt érzem aggályosnak, hogy a 
nemzetközi jog szabályai az államokat kötelezik arra, hogy teremtsék meg a büntethetőséget. 
De az, hogy hol vannak olyan normák, hol lebegnek a levegőben ilyen normák még elméleti 
szinten is akár, amelyek közvetlenül, címzetten… – mert ez a világkormány! Ezt ki kell 
jelentenem: ez a világkormány megvalósításának egyik nagyon komoly lépése, ha a Magyar 
Országgyűlés átenged egy ilyen rendelkezést! Innentől kezdve ki tudja, hol, milyen 
ellenőrizhetetlen, kontrollálhatatlan formában születő… Egyébként tényleg, Valky Lászlót 
kérdezzük meg, akit nem lehet vádolni azzal, hogy nemzeti érdekvédő lenne mindenáron, de 
nála tanultam a nemzetközi jogot, és igenis levezette azt, hogy a nemzetközi jog tényleg egy 
képlékeny és abszolút nem egy koherens rendszer. És a mindenkori politikai, világpolitikai 
viszonyok játéktere és mintegy eszköze arra, hogy bizonyos államokat büntessenek, 
közösségeket kiemeljenek, háttérbe szorítsanak, s a többi. 

Egyszerűen tehát, nagyon kérem a józan belátást. Tudom, hogy ez most nagyon sok 
idő egy ilyen témára, de ez majdhogynem az egyik legfontosabb téma, azt mondom. 

 
ELNÖK: Képviselő úr, nem akarom államtitkár úr kenyerét elvenni, de nyilvánvalóan 

ezzel találkozhattunk, hogy a bűncselekmények, a tényállások az definíció kérdése. És ha van 
a nemzetközi jogban egy olyan definíció, ami nem szó szerint azonos egy magyar 
definícióval, akkor már van egy különbség. Ezt én példák nélkül is el tudom képzelni.  

A kérdés itt az lehet, nyilván föltételezem, hogy van egy nemzetközi szerződési 
kötelezettségünk, hogy az és ezek a jogállami követelmények hogyan illeszthetők. De nem 
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érdemes most már ennek arról az oldaláról beszélni, hogy itt érzünk problémákat – ezt látjuk. 
Ha négyszer elmondjuk ugyanazt, akkor is ugyanez a probléma áll fenn. 

Államtitkár úr jelentkezett. Tessék, államtitkár úr! 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): A 

következő a helyzet. Azért mondom, hogy hosszú vitába kezdünk, és már legalább tizenöt 
perce ezen vitatkozunk. Itt a javaslat 1. §-a egy újítás annyiban, hogy a nullum crimen és a 
nulla poena elveit fogalmazza meg, azokat az elveket, ami eddig is a büntetőjog alapelveinek 
a része volt, de nem volt tételesen a Btk.-ban leírva. Tehát ez egy új megfogalmazása egy 
régóta ismert elvnek; ezt akarom mondani, tehát egy hatályos elvnek. 

A hatályos Btk. a területi és személyi hatállyal összefüggésben tesz utalást a 
nemzetközi jogra, mégpedig úgy, hogy azt mondja, úgy sorolja föl például a 4. § (1) bekezdés 
c) pontja, hogy mikor kell alkalmazni a magyar törvényt: „az emberiség elleni” – itt még így 
van, hogy „emberiség” – „vagy olyan egyéb bűncselekmény, amelynek üldözését nemzetközi 
szerződés írja elő”. Tehát a hatályos Btk. is azt mondja, hogy van olyan bűncselekmény, 
amelynek üldözését a nemzetközi szerződések írják elő, anélkül, hogy a Btk.-ban tételesen 
szerepelne. (Dr. Gaudi-Nagy Tamás: De a visszaható hatály!) Jó, az egy más kérdés, a 
visszaható hatály, de a fő kérdés az volt, hogy melyek azok a bűncselekmények, és a nullum 
crimen hogyan alkalmazható.  

Én azt akarom jelezni ezzel a hatályos Btk.-nak az idézésével, hogy a helyzet nem 
változik. Tehát most is ugyanaz a helyzet, csak másképp van megfogalmazva: a nemzetközi 
jog általánosan elismert szabályai szerint büntetendő cselekmények most is büntetendőek, 
tehát a nullum crimen elvébe tartoznak bele. 

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

Bizottság! Tisztelt Államtitkár Úr! Én igazán nem vagyok vádolható sem Unió-ellenességgel, 
sem a nemzetközi jog ellenségének nem tekintem magam, és talán mások sem engem, de 
azért azt gondolom, hogy van különbség aközött, amit most államtitkár úr mond, és aközött, 
ami itt az előterjesztésben szerepel. És azt gondolom, a legnagyobb különbség az, hogy ott a 
Magyarország által elismert és ratifikált nemzetközi szerződésekre vonatkozik a büntető 
hatálynak ez az elve, amelyet államtitkár úr idézett; itt pedig, azt gondolom, ennél tágabb a 
kör, lényegesen tágabb, és lényegesen nehezebben behatárolható a kör, hiszen az általánosan 
elismert szabályok alapján történő büntethetőséget teszi lehetővé. Nekem legalábbis azt jelenti 
a megfogalmazás, hogy ha nemzetközi jog általánosan elismert szabályai alapján büntetendő, 
akkor itt a közjogi, sőt a nemzetközi büntetőjogi szabályokra értelmezhető ez az előterjesztés, 
hiszen a „büntetendő” kifejezés, legalábbis a magyar büntetőjog dogmatikája szerint erre 
enged következtetni.  

De valóban érdekes és jogos felvetés és kérdés az, hogy akkor az az elv, amely a 
büntetőjogban érvényesül, nevezetesen, hogy egészen konkrétan és pontosan kell ismerni és 
tudni a norma címzettjei számára azt, hogy mi az, ami bűncselekmény, és mi az, ami nem, ez 
az elv, amelyet önök egyébként deklarálnak azzal, hogy most a nullum crimen, illetve a nulla 
poena elvét nagyon helyesen beemelik a büntetőjog alapelvei közé, az itt hogyan tud 
érvényesülni. Hiszen ha általánosan elfogadott szabályokról beszélünk, akkor valószínűleg ez 
követhető lesz a nemzetközi közjogot ismerő emberek számára, annál kevésbé lesz követhető 
a norma címzettjei számára. Tehát én is érzek ebben némi problémát, és azon érdemes 
elgondolkodni, hogy hogyan lehet ezt konkretizálni.  

Nekem az a megfogalmazás és az az eddigi rendszer őszintén szólva tetszett és 
számomra elégséges volt, nem tudok róla, hogy bármilyen probléma felvetődött volna ezzel 
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kapcsolatban, ami pontosan az államtitkár úr által is idézett, a büntető törvény hatályára 
vonatkozó szabályokban szerepelt, nevezetesen is, hogy a Magyarország által aláírt, elismert 
és ratifikált szerződések vonatkozásában állapít meg kötelezettséget a büntető törvény. 

Azt gondolom, lehet úgy tekinteni, hogy túlvitattuk itt a bizottsági ülésen ezt a kérdést, 
de a tekintetben egyetértek az előttem szóló képviselőtársaimmal, hogy ez nem egy olyan 
komolytalan kérdés, ami mellett el lehet így menni. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Én is azt gondolom – mielőtt államtitkár úrnak szót adnék –, hogy most már 

magát a javaslatot érzékeljük, önmagában el is tudjuk szerintem bírálni, egy kapcsolódó 
módosítónak pedig nyitva van a lehetősége, mert meg van nyitva ez a pont. 

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

Elnök úr, nem biztos, hogy ezzel most meggyőzöm önöket, de szeretném idézni az 
alaptörvény XXVIII. cikk (4) és (5) bekezdéseit. A (4) bekezdés így szól: „Senki nem 
nyilvánítható bűnösnek, és nem sújtható büntetéssel olyan cselekmény miatt, amely az 
elkövetés idején a magyar jog vagy – nemzetközi szerződés, illetve az Európai Unió jogi 
aktusa által meghatározott körben – más állam joga szerint nem volt bűncselekmény.” 
Mondom az (5) bekezdést: „A (4) bekezdés nem zárja ki valamely személy büntetőeljárás alá 
vonását és elítélését olyan cselekményért, amely elkövetése idején a nemzetközi jog 
általánosan elismert szabályai szerint bűncselekmény volt.” Én azt olvasom ki ebből a két 
szakaszból, hogy egyrészt vagy tételesen bűncselekménynek nyilvánított cselekmények miatt 
lehet kiszabni büntetést, de azt mondja, hogy ez a szabály nem zárja ki azt, hogy ha az 
elkövetés idején a nemzetközi jog általánosan elismert szabályai szerint bűncselekmény volt. 
Tehát szinte körül van zára a (4) és (5) bekezdéssel ez a fogalom: vagy meg kell hogy jelenjen 
egy tételes jogszabályban, vagy pedig, ha nem jelenik meg, akkor a nemzetközi jog 
általánosan elismert szabályai szerint büntetendő cselekmény miatt lehet büntetést kiszabni. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Ha nincs további hozzászólás, határozathozatal következik. Ki 

támogatja ezt a módosító javaslatot? (Szavazás.) 3 szavazatot kapott. A bizottság nem 
támogatta, egyharmadot sem kapott. (Közbeszólásokra:) Számoljuk a tartózkodást is? Jó. 
Akkor ki szavaz ellene? (Szavazás.) 14 nem. Ki tartózkodott? (Szavazás.) 7 tartózkodás. A 
bizottság nem támogatta, egyharmadot sem kapott. (Dr. Gaudi-Nagy Tamás kimegy az 
ülésteremből.)  

Az 5. pont következik, Gaudi-Nagy Tamás, Gyüre Csaba, Staudt Gábor javaslata. 
Kérdezem az előterjesztő álláspontját. 

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

Elnök úr, most azt a taktikát választom, hogy mindig röviden indokolom, ha Gaudi képviselő 
úr indítványáról van szó. 

 
ELNÖK: Ezt megköszönjük, igen. 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

(Jelzésre:) Bár most elment, igen – akkor nem. (Derültség.)  
 
ELNÖK: De itt van Staudt képviselő úr, és ő is igényt tart rá.  
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DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 
Tehát azért nem támogatjuk, mert a cselekmény társadalomra veszélyességének csekély foka 
esetén a büntetőeljárás szerint megrovást lehet alkalmazni az elkövetővel szemben. Tehát nem 
a büntethetőséget kizárja, csak a büntetőeljárás végeredményeként megrovást alkalmaznak. 

 
ELNÖK: És változatlan az a régi szabály, hogy egy ilyen intézkedésnél nincs büntetett 

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

Persze. 
 
ELNÖK: Értem. Hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal következik. Ki támogatja a 

javaslatot? (Szavazás.) 2 igen. A bizottság nem támogatta, egyharmadot sem kapott. 
A 6. pont Szabó Timea és Dorosz Dávid javaslata, amely összefügg az ajánlás 98. 

pontjával, együtt tárgyalandó és szavazandó. Előterjesztő? 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Elnök úr, innentől kezdve a büntethetőségi életkorra vonatkozó módosítók következnek.  
 
ELNÖK: Igen. Akkor tessék az összes idevonatkozóról nyilatkozni! 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Szeretném jelezni, hogy nem támogatjuk a 6., 7., 9. pontot, csak a 8. számú módosító 
javaslatot támogatjuk. Tehát azt indokolhatónak tartjuk, hogy a rablás és a kifosztás 
súlyosabban minősített eseteivel bővüljön azoknak a bűncselekményeknek a köre, amely 
esetén a 12. életév felett, a beszámítási képesség vizsgálata mellett, a büntetőeljárás 
megindítható. 

 
ELNÖK: Ez részben egybevág az OBH részéről itt elhangzottakkal. Én azt mondom, 

hogy akkor együtt tárgyaljuk ezeket a javaslatokat, tehát a 6-9. pontokat. Lamperth Mónikáé a 
szó. 

 
DR. LAMPERTH MÓNIKA (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Képviselőtársaim! 

A büntető törvénykönyv vitájában a mi frakciónk részéről elsősorban Bárándy Gergely 
képviselő úr vett részt, aki azon túl, hogy felkészült politikus, profi büntetőjogász is. Ő olyan 
szakmai érveket is fölsorolt, meg olyan módosító indítványokat nyújtott be, ami nemcsak 
politikusi megközelítés, hanem szakmai megközelítésben is, azt gondolom, egészen 
nyilvánvalóvá teszi a mi álláspontunkat. 

De természetesen, miután a társadalmi viszonyok szabályozására vonatkozik egy ilyen 
fontos törvény, nyilvánvaló, hogy itt másféle megfontolások is vannak, mint szigorúan, 
szűken vett büntetőjogi szakértői megközelítések. És én tipikusan ilyennek tartom a 
büntethetőségi korhatárnak a kérdését.  

Az Ipkovich György képviselő úr által beadott módosító indítványt én csak azért nem 
írtam alá, bár csatlakozhatnék hozzá, ez kétségtelen, mert éppen fizikailag akkor nem voltam 
abban a helyzetben, de teljes mértékben azonosulok azzal a módosító indítvánnyal, amelyet 
Ipkovich György beadott. Ennek az a lényege, hogy a 14. életév legyen a büntethetőségi 
korhatár. Az indoklás egyébként, az indokaink, amit itt leírt képviselőtársam, nagyon 
hasonlóak ahhoz, amit az elnökhelyettes asszony az imént elmondott. Én azt gondolom, azzal 
a társadalomnak valamit kezdeni kell, ha 12 éves vagy annál fiatalabb gyerekek 
bűncselekményt követnek el, no pláne súlyos bűncselekményeket, ez egészen bizonyos. Tehát 
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nem azt mondom, hogy ezzel nem kell foglalkozni, hanem az eszközt magát kérdőjelezem 
meg vagy kérdőjelezzük meg. 

Én azt gondolom, hogy a gyermekkorban elkövetett bűncselekmények elleni fellépés 
egyetlen lehetőségeként a büntető szabályok megváltoztatását tekinteni, ez súlyos hiba. Én azt 
gondolom, itt sokkal inkább olyan egyéb gyermekvédelmi eszközökre van szükség, 
amelyeknek a hatásossága vagy eredményessége az én szempontomból jóval valószínűbb, 
mint az, hogyha büntetőjogi eszközzel akarunk föllépni ezekkel a gyerekekkel szemben. És 
azt is gondolom, hogy egy 12 éves gyerek, függetlenül attól, hogy tudom, hogy vannak olyan 
élethelyzetek, ahol már egészen kicsi korban a gyerekeket, ha úgy tetszik, kvázi nevelik arra, 
hogy bűncselekményeket kövessenek el – bár az elnökhelyettes asszony által elmondottak 
között nagyon fontos volt, szeretném arra fölhívni a figyelmet, hogy ez nem az emberi élet 
elleni bűncselekményeknél tipikus, hanem más típusú bűncselekményeknél fordul elő 
gyakrabban –, szóval, én azt gondolom, ezeket a gyerekeket segíteni kell nevelni, segítséget 
kell nyújtani nekik ahhoz, hogy ebből kikeveredjenek, és nem büntetni őket. 

És azt is fontosnak tartom, ez benne van az indokolásban, hogy a bűnelkövető kiskorú 
esetén a szülő, illetve más gondviselő felelősségének megerősítését, illetve a felelősségre 
vonás eszközrendszerének áttekintését is fontosnak tartjuk. Szerintem, ha egy 12-13 éves 
gyerek bűncselekményt követ el, akkor ott sokkal inkább meg kell nézni, a szülőknek és a 
családnak a felelősségét is meg kell vizsgálni. Sokkal nagyobb súlya van ennek, mint annak, 
ha 12 éves gyereket büntetőjogi eszközökkel fenyegetnek.  

Úgyhogy én azt szeretném kérni a képviselőtársaimtól, hogy ne csak azt, amit én itt 
elmondtam, vagy amit Ipkovich képviselő úr leírt, ne csak azt vegyék figyelembe, hanem azt 
is, amit az elnökhelyettes asszony elmondott. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Bárándy Gergely, utána pedig Staudt Gábor következik. 
 
DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Tisztelt 

Bizottság! Azt gondolom, akik ezzel a területtel foglalkoznak, foglalkozunk, pontosan tudjuk, 
komoly szakirodalma van annak, hogy hol kell meghúzni a büntethetőségi korhatárt, és a 
büntetőjogászok körében ez az egyik legvitatottabb pont. Sok mindenben egyetértenek, sok 
minden kérdésben, amiben a politika egyébként nem ért egyet, például a rövid tartamú 
szabadságvesztéseknek az indokoltsága vonatkozásában a szakmai szinte kivétel nélkül 
egyetért abban, hogy nem indokolt, itt viszont nem.  

A mi frakciónk, ahogy Lamperth Mónika képviselőtársam elmondta, nem támogatja a 
korhatár leszállítását. A frakciónk többsége azon az állásponton van, hogy azoknak az érveit, 
tudományos érveit fogadják el, akik ezt nem pártolják, tudva azt, hogy egyébként ez egy 
jogállami megoldás lehet. De egyre szeretném fölhívni a figyelmet, és együtt tárgyaljuk a 6., 
7., 8. és 9. pontot, ami erről szól, hogy még aki pártolja is, az is nagyon óvatosan teszi, 
legalábbis többségében. Ugyanis itt áttörünk egy olyan határt, ami hosszú évtizedek, talán 
nem tévedek, ha azt mondom, évszázadok alatt kialakult, nevezetesen, hogy a 14. életév egy 
abszolút korhatár, az alatt nem büntethető senki. Ezt a legsúlyosabb bűncselekmények esetén 
megteszik több országban, mármint ami az Európai Uniót illeti. Viszont ezekben az 
országokban, legalábbis amit én ismerek, azt tapasztaljuk, hogy a büntető jogalkotás területén 
van némi mértéktartás. Ez a mértéktartás azt jelenti, hogy a legsúlyosabb bűncselekmények 
esetén bevezethetőnek tartották ezt a szabályozást, de a legsúlyosabb bűncselekmények 
esetén, és pillanatonként nem kívánják módosítani. Én, ismerve az elmúlt időszak magyar 
büntető jogalkotási folyamatát, azt tudom mondani, hogy ez egy slágertéma lesz, 
képviselőtársaim, és ezt most nyugodtan el lehet mondani. És ha ez csak feltételezés lett volna 
eddig, addig a 8. ajánlási pontban megfogalmazott megoldás, amivel egyébként az OBH 
egyetért, nyilván szakmai alapon én egészen más megközelítésből szólok ehhez: itt máris ki 
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kívánja szélesíteni ezt a kört. Máris bejön a rablás, meg bejön a kifosztás. Ami lehet, mondom 
még egyszer, hogy önmagában még szakmailag indokolt is. (Dr. Gaudi-Nagy Tamás visszatér 
az ülésterembe.) Csak most nyitottuk ki a kaput. És ismerem a képviselőtársaimat: körülbelül 
annyi javaslat fog érkezni majd az elkövetkezendő események kapcsán e törvényhely 
módosítására, mint mondjuk, a büntetési tételkeret emelésére. Ha el fognak követni 
valamilyen bűncselekményt, ahol az elkövető nem töltötte még be a 14. életévét, higgyék el 
nekem, képviselőtársaim, biztosan lesz olyan képviselő a parlamentben, aki majd indítványt 
tesz arra, hogy na, akkor az a bűncselekmény is legyen 12. életévtől büntethető. És utána egy 
következő, és egy következő. És el fogunk jutni oda, ahova eljutott a Jobbik már most (Dr. 
Staudt Gábor: Így van.), nyilván majd meg fogja indokolni – én ezt egy negatívumnak tartom 
–, hogy már-már általános lesz a 12. életév mint büntethetőségi korhatár. 

Én erre a veszélyre szeretném már most felhívni a figyelmet, amikor kinyitjuk ezt a 
kaput. És én őszintén szólva ezért nem tudok ezzel maradéktalanul egyetérteni, mert ha 
mindenki a szent esküt letenné rá, hogy megáll ott annál a két bűncselekménynél, ami 
szerepelt az eredeti előterjesztésben, én még hajlamos is lennék elgondolkodni annak az 
indokoltságáról. Csak ismerve, mondom még egyszer, a magyar büntető jogalkotást, látva a 8. 
pontot, ez a félelmem szerintem nem alaptalan. És én ezért nem fogom támogatni ezt. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Staudt Gábor képviselő úr! 
 
DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik): Köszönöm szépen, elnök úr. Valóban, mi azt 

szeretnénk, ha generálisan a 12. év lenne a büntethetőség korhatára. Tehát Bárándy 
képviselőtársam kiválóan megérezte azt az irányt, amit mi soha nem rejtettünk véka alá, ezt a 
7. javaslatban meg is fogalmaztuk. Több módosítót is benyújtottunk, de ez a legátfogóbb, 
amely a leginkább tükrözi a Jobbik céljait. Ezt egy kényszer- és látszatmegoldásnak tartjuk, 
bár most egy-két fideszes módosító azért javít az eredeti javaslaton, itt a rablás, kifosztás 
eseteinek a behozásával. Viszont úgy gondolom, hogy Európában – és Bárándy 
képviselőtársamnak ezt javaslom, hogy egy statisztikát nézzen meg, vagy egy európai 
képzeletbeli körutat vagy a szakértőinek kiadva egy büntethetőségi körutat tegyen a 
korhatárok kérdésében – azt fogja látni, hogy a 12. év vagy az annál alacsonyabb életkor 
meghatározó módon van jelen az európai büntetőjogban. Olyan barbár, civilizálatlan 
országok, mint Svájc vagy Svédország vagy Norvégia esetében ez még alacsonyabb is lehet. 
Úgy gondolom, a 12. év az, amikor már mindenki olyan belátási képességgel bír, hogy a 
büntetőjogi következményeket is vállalnia kelljen. Természetesen a büntetőjog nem arról szól, 
hogy mindenkit börtönbe kellene zárni, ennek számtalan más módozata is van, természetesen 
olyan esetekben, amikor ez egy megbotlás, és egyébként a családot is vizsgálni kell, és őket is 
be kell vonni a problémamegoldásba. Viszont vannak olyan esetek, amikor bizony-bizony a 
12. évet betöltött, de 14. évet el nem ért elkövetők már nagyon komolyan a szervezett, nehéz 
bűnözés – ezt kell mondjam – rabjaivá váltak, és jelen pillanatban a társadalom 
tulajdonképpen tehetetlen ezekkel az esetekkel szemben. Úgyhogy ezért támogatjuk ezt a 12. 
évre való csökkentést. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Ha nincs további hozzászólás, határozathozatal következik.  
A 6. pont tehát Szabó Timea és Dorosz Dávid javaslata. Ki támogatja? (Szavazás.) 

Senki nem támogatta, egyharmadot sem kapott. 
A 7. pont Apáti István, Szilágyi György, Staudt Gábor, Gyüre Csaba javaslata. Ki 

támogatja? (Szavazás.) 3 igen. A bizottság nem támogatta, egyharmadot sem kapott. 
A 8. pont Balázs József és fideszes képviselőtársainak javaslata. Ki támogatja? 

(Szavazás.) 21 igen szavazattal a bizottság ezt támogatta. 
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A 9. pont Gaudi-Nagy Tamás, Gyüre Csaba, Staudt Gábor módosító javaslata. Ki 
támogatja? (Szavazás.) 3 igen. A bizottság nem támogatta, egyharmadot sem kapott. 

Következik, ha jól látom, a jogos védelem című témakör. Itt is azt javaslom az 
államtitkár úrnak, hogy ami összefügg – persze itt több elem is van, államtitkár úrra bízom –, 
nyilatkozzon egyben. 

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

Elnök úr, a 11-20. pontokban foglalt módosító javaslatok érintik a jogos védelmet.  
 
ELNÖK: A 10-es is, nem? Ott az „arányos” elhagyására tesz javaslatot. Csak lehet, 

hogy nem ugyanazok az elemek, mert itt több kérdés is fölmerülhet. Ezért mondtam, hogy 
államtitkár úrra bízom a csoportosítást, mert szét lehet bontani. 

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

Igen, tehát a 10-20. pontokban a jogos védelem, és ráadásul egymást kizáró módosító 
javaslatok is vannak. Ezért szeretnék egyben nyilatkozni. 

Először arról szeretnék nyilatkozni, mely módosító javaslatokat támogatjuk: a 14., 15., 
16. és az ezzel összefüggő 20. pontot támogatjuk. 

 
ELNÖK: A munkatársaink a 15. javaslatot összefüggőnek mutatják a 12-essel és a 19-

essel. A 15-ösről azt mondja államtitkár úr, hogy támogatja, Boldog István javaslata. Akkor 
mi a helyzet a 12-essel és a 19-essel? 

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

Bocsánat, akkor így nem. Én nem tudom, miért függ össze, mert – olvassák el – a 14., 15., 16. 
pont szó szerint megegyezik, kiveszi azt, hogy az arányosság kötelező. 

 
ELNÖK: Jó, akkor szétbontjuk. 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Elnök úr, akkor inkább úgy mondanám, bocsánat, ha ragaszkodnak ehhez az összefüggéshez, 
hogy a 14., 16. pontokat a 20-assal összefüggésben támogatjuk. A 15-öst így nem, bár 
mondom, ami ide le van írva, az ugyanaz, mint a 14-es. 

Elnök úr, a többi javaslatot pedig nem támogatjuk. Némi indoklást is fűzök hozzá. 
Tehát támogatjuk azt, hogy maradjon el a 22. § (1) bekezdéséből az arányosságra való utalás, 
és támogatjuk azt, hogy a 20. pontban foglalt módosító javaslat szerint egyes korlátozásokat, 
amelyeket tartalmaz a normaszöveg, hagyja el a tisztelt Ház. És a fennmaradó szöveget 
gondoljuk a jogos védelmi helyzet vélelmének szabályait megállapítandó.  

 
ELNÖK: Megjegyzem, hogy a 15. pontban Boldog István javaslata tényleg szó szerint 

azonos a 16. pontban Mengyi Roland és Papcsák Ferenc javaslatával, tehát azokat együtt 
tekinthetjük összefüggés helyett. Én tehát azt javaslom, ha a kormány támogatásával 
egyetértünk, tudnánk együtt dönteni a 14. Bárándy-, a 15. Boldog-, a 16. Mengyi- és a 20. 
Papcsák-féle javaslatokról, azzal, hogy ebből az „arányos” azonos a Bárándynál, a Boldognál 
és a Papcsák-féle javaslatnál. Jól értem? Mert a 20-as külön van, de ez a három javaslat szó 
szerint azonos. 

Többen jelentkeznek, először államtitkár úrnak adok szót. 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Csak némi magyarázatot hadd fűzzek hozzá. Boldog István képviselő úr javaslatának 
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indoklásából kiderül az, hogy ő úgy gondolja, a jogos védelem esetén soha semmiféle 
arányosságot ne kelljen vizsgálni. Ezért veszi ki azt a szövegrészt, hogy „arányos”. A többi 
módosító indítványokban, a 14. és 16. pontokban nem ez van, hanem ők azért vennék ki az 
arányosság követelményét, mert ők úgy gondolják, hogy a „szükséges mérték” tartalmazza 
már ezt a feltételt. 

 
ELNÖK: Jó, hát ez egy nagyon finom disztinkció, különválaszthatjuk erre tekintettel.  
Kérdezem, van-e hozzászólás ehhez az egész csomaghoz? Bárándy Gergely! 
 
DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Elöljáróban 

annyit, hogy én azt gondolom, a háromról nyugodtan lehet együtt szavazni, mert az ajánlási 
pontok a normaszöveget tartalmazzák, és az meg tökéletesen ugyanaz. Az, hogy egyébként 
más és más érvek alapján szeretnénk ezt a módosítást elérni, mondhatnám azt is, hogy a 
legjobb dolog a világon, mert mindenki azt hiszi, hogy az ő érvrendszere az, ami a meggyőző 
volt. De komolyra fordítva a szót, egyetértek azzal, hogy ezt a három ajánlási pontot – és ezt 
köszönöm – támogatja a kormány, azonban szeretnék érvelni a saját módosító javaslatom 
mellett, ami a 18. pontban található. Azzal részben megegyezik egyébként a 17. ajánlási 
pontban Dorosz Dávid képviselőtársam javaslata, és ezzel egyben érvelnék a 20. pontban 
szereplő, Mengyi és Papcsák képviselőtársaim által előterjesztett javaslattal szemben. 

Ha már a szakma véleményét fontosnak tartja a kormány, aminek én örülök, én nem 
nagyon találkoztam olyan szakemberrel, és megkockáztatom, hogy államtitkár úr és 
főosztályvezető úr sem, aki egyetértett volna azzal, hogy egy olyan törvényi vélelmet állítson 
föl a jogalkotó, amelyben a jogos védelemnek gyakorlatilag bizonyos életszituációkban 
nincsen korlátja. (Dr. Staudt Gábor: Így van.) Mondom, a politikai szférát leszámítva, én még 
olyan szakemberrel nem találkoztam, aki ezt osztotta volna. (Dr. Staudt Gábor: Pedig van.)  

A 20. pontban szereplő módosító javaslat teljesen kinyitja ezt a kört, és ahogy én 
látom és értelmezem, egyfajta bosszúvá teszi a jogos védelemnek ezt a passzusát. Azaz ha 
valaki meglátja, hogy tőle lopnak, akkor azt fejbe lőheti. (Moraj. – Dr. Staudt Gábor: Neee!) 
De, képviselőtársaim, ez pontosan így van; ha a lakáshoz vagy a házhoz tartozó bekerített 
helyen éjjel valaki ezt megteszi… (Dr. Staudt Gábor: Fegyveresen.), nem fegyveresen, 
képviselőtársaim (Többek: De!), én azt gondolom, hanem, és ez a másik kérdés és másik 
probléma, hogy akkor szeretném azt tisztázni, hogy ezek alternatív feltételek vagy konjunktív 
feltételek. Mert a másik probléma ezzel az volt, hogy a normavilágosság elvének szerintem 
nem felel meg, mert nem derül ki a szövegből, hogy éjjel felfegyverkezve és fegyveresen is 
kell elkövetni, vagy pedig elég, ha az egyik megvalósul. De én azt gondolom, hogy a 
konjunktív feltételeket kell…, vagy bocsánat, a feltételeket úgy kell értelmezni, hogy 
bármelyik megvalósulása esetén lehetőség van a jogos védelem tanúsítására, mert én úgy 
hiszem, nem az a célja a jogalkotónak, hogy csak és kizárólag abban az esetben lehessen a 
korlátlan önvédelemre lehetőség, ha egyszerre éjjel, fegyveresen, felfegyverkezve és 
csoportosan követik el. Ebből pedig az következik, képviselőtársaim, hogy ha csupán éjjel 
megy be valaki és lop a kertből, akkor azt le lehet lőni az ablakból. (Dr. Staudt Gábor: Ez 
nem igaz.) Ez pedig nem jó. Majd nyilván megérveli, képviselőtársam, aki ezt másként 
gondolja. 

Én azt indítványozom, hogy egyrészt egy világosabb és a Btk. szabályrendszerének 
megfelelő felsorolás rögzítse ezeket a feltételeket. Másrészt pedig szűkíteném a lehetőségek 
körét, hogy valójában ne a bosszú eszköze legyen ez, hanem valóban megmaradjunk a jogos 
védelemnél.  

A szűkítésnek pedig az lenne a szabályrendszere, hogy a testi épség ellen irányuló 
jogtalan támadást kell úgy tekinteni ezekben az esetekben, mint hogyha a védekező életének 
kioltására irányult volna, és én még egy, ha úgy tetszik, szelepet beletennék, hogy: ellenkező 
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bizonyításig. Tehát itt a bizonyítási teher a vádlottat vagy a hatóságot terheli, hogy nem úgy 
volt. Ha azt állítja valaki, hogy ő úgy érezte, úgy érzékelte, hogy az élete kioltására irányult a 
támadás, akkor abban az esetben lehessen ezt megdönteni, ha valaki ennek az ellenkezőjét 
bizonyítja be. De én azt tudom mondani, hogy akár még ezt is ki lehet venni, bár szerintem 
nem kellene, de azt azért meg kellene követelni, hogy ezekben az esetekben a vagyon elleni 
támadást ne lehessen élet elleni támadásnak felfogni. Abban az esetben lehessen, ha legalább 
a testi épség, valakinek a személye ellen irányul a támadás. 

Én azt gondolom, hogy ez a szűkítés indokolt lenne. Ha ezt nem hozzuk be, akkor itt 
súlyosan igazságtalan jogszabályt fogunk elfogadni. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Staudt Gábor képviselő úr! 
 
DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik): Köszönöm, elnök úr. Lassan alakul a dolog…  
Az arányossághoz nem szólnék külön hozzá, mert azt hiszem, ez egyértelmű. Inkább a 

20. javaslathoz, amelyik jó irányba tett lépés; ez már kezdi betölteni azt a funkciót, amire 
gondoltak az alaptörvény megalkotásakor, vagy amire a társadalom gondolt, amikor ezt 
beharangozták.  

Bárándy képviselőtársamnak, bár ő nálam tapasztaltabb büntetőjogi tudással 
rendelkezik, de a c) ponttal kapcsolatban azért felhívnám a figyelmét arra, hogy a lakáshoz 
tartozó bekerített hely esetében egyértelműen fegyveres behatolásról beszélünk, és olyan 
fegyveres behatolásról, amely esetében a személy elleni támadás veszélye is fennáll. Tehát ez 
azért egy erősebb kategória, úgy gondolom, ami megalapozhatja ennek a törvényhelynek az 
alkalmazását.  

Illetőleg az a) pont egyértelműen a személy elleni támadásokat taglalja. Valóban igaz, 
hogy ha valakik éjjel fegyveresen vagy felfegyverkezve, illetőleg csoportosan támadnak, 
akkor a támadók viseljék a következményeket. Ez nem egy fair szituáció, ha többen támadnak 
meg egy embert. Akkor sem, ha „csak” rabolni szeretnének tőle vagy két pofont kiosztani 
neki. Tehát a személy elleni történet az a)-nál adott. 

A b)-nél viszont a lakás esetében „az én házam az én váram” régi elvből kiindulva, 
amit egyébként az Amerikai Egyesült Államokban ennél sokkal szigorúbban is vesznek, úgy 
gondolom, hogy ha valaki éjjel, csoportosan vagy felfegyverkezve valaki másnak a lakásába 
behatol, akkor az már önmagában egy olyan szituáció, ahol vélelmezhető a törvényalkotó 
bizony azt, hogy nem kedves elbeszélgetésre érkeztek az úriemberek.  

Tehát úgy gondolom, ez már kezd abba az irányba menni, ami betöltheti azt a 
szerepet, amit az emberek elvárnak. És nagyon remélem, hogy ez nem kerül majd felpuhításra 
a jövőben, lévén, hogy egyébként a kormányzat is azt mondta, hogy támogatja. Úgyhogy 
reméljük, hogy ez végig fog menni ebbe a jó irányba. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Papcsák Ferenc képviselő úr! 
 
DR. PAPCSÁK FERENC (Fidesz): Köszönöm szépen. Részben megszólíttattam, 

úgyhogy nagyon szépen köszönöm a lehetőséget. 
Szerintem a c) pontnál azt a szövegrészt, hogy „és személy elleni támadás esélye is 

fennáll”, ezt is érdemes esetleg egy kapcsolódóval kigyomlálni. (Dr. Staudt Gábor: Helyes.) 
Erre majd esetleg indítványt teszünk. Ez az egyik megállapítás. 

A másik pedig, hogy nem kell elkövetni bűncselekményt. Tehát azt gondolom, hogy 
ez az alap. A társadalom sajnos sokat tolerált az elmúlt húsz évben, mondhatom így, ezen a 
területen. A büntetőpolitikának le kellett volna ezt reagálni az elmúlt nyolc évben különösen. 
Sajnos nekünk, jogalkotóknak pedig el kell döntenünk, hogy kit képviselünk, mely 
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személyeknek az érdekeit vagyunk hivatottak szolgálni: azt gondolom, a társadalom érdekeit 
vagyunk hivatottak szolgálni, a jog eszközeivel. Megfelelő elrettentő erővel fog ez a szabály 
élni, ha a bűnöző százszor meg fogja gondolni, hogy hova menjen be és hova nem. Úgyhogy 
azt gondolom, ez egy előremutató indítvány. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Ha megengedik, bár nincs, akinek át tudnám adni az ülést, egy-

két mondatot szeretnék én is mondani. 
Bárándy Gergely hozzászólásával kapcsolatban: ő azt mondja, hogy behatol valaki 

lopni, és akkor az ablakból le lehet lőni. Szerintem ez azért nem áll, mert a normaszöveg arról 
beszél, hogy személy ellen. Most más megközelítésben persze Papcsák Ferenc épp ezt 
kifogásolja, ez egy külön kérdés. Én nem osztom az ő véleményét, de Bárándy Gergely 
véleményét sem osztom. Mert az, hogy személy ellen, ez meghatározza a támadás irányát. 
Tehát ha valaki málnát szed a kertemben, az nem személy elleni támadás (Dr. Staudt Gábor: 
És nem fegyverrel teszi… - Derültség.), és szerintem nem jogosítja fel.  

Én ennek a törvényjavaslatnak azt tartom az egyik fontos erényének a jogos védelem 
szabályozásánál, hogy mértéket tart. Én tehát nem lennék a híve, hogy egy ilyen amerikai 
világ felé mennénk el. Tehát nem lennék híve az erőszak eszkalálódásának, miközben azt 
vallom, hogy valóban… (Dr. Gaudi-Nagy Tamás többszöri közbeszólására:) Saját 
meghallgatásomra nem ildomos buzdítani… (Derültség.) Tehát én azt gondolom, hogy a 
hangsúlyokat valóban el kell tolni a sértettek javára. De egészében énszerintem a 
törvényjavaslat eredeti szövege ebben mértéktartó és megfelelő is. Én így látom. 

Tehát Bárándy Gergelynek ezt a véleményét nem osztom, viszont elmondanék 
valamit, amit a legfőbb ügyész úr mondott el egy konferencián, ami arról szólt, hogy a 22. § 
(2) bekezdés c) pontjánál ő azt tartaná indokoltnak, hogy az után a szövegrész után, hogy „az 
a lakáshoz tartozó bekerített helyre, fegyveresen történő jogtalan behatolás és személy elleni” 
itt egy „közvetlen” jelzőt tartana szükségesnek: „személy elleni közvetlen támadás veszélye 
fennáll”. Ugye, ez a nappal történő behatolásnak a fogalma. Elmondom, ami a Legfőbb 
Ügyészség képviseletében elhangzott a Károli Egyetem rendezésében tartott konferencián.  

Úgyhogy én is úgy gondolom, hogy az arányosság kivétele, ismerve az ezzel 
kapcsolatos érveket, indokolt, és külön meg is erősítette a Bírósági Hivatal képviselője, 
elnökhelyettes asszony. Ennyi. 

Bárándy Gergely! 
 
DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Az előbb 

elmondottakhoz annyit, hogy ha és amennyiben Papcsák képviselő úrnak a kapcsolódó 
módosítója olyan tartalommal bekerül, akkor már teljesen jó is a példám. De valóban volt egy 
kis hiba benne. Ugyanis valóban, ha a kertbe megy be, akkor kell hozzá még egy tényállási 
elem. De ha már a lakásba megy be éjjel, akkor nem. Mármint Papcsák képviselő úr 
beterjesztett módosító javaslata szerint. Akkor a példa úgy hangzik, de azt gondolom, 
semmivel nem igazságtalanabb a dolog, nevezetesen, hogy ha azt látom, hogy semmi mást 
nem tesz, csak ott lop, mármint a lakáson belül, az nem jó; nem ezt mondom, 
képviselőtársaim, hogy ez egy helyes magatartás, és szeretném, ha nem mennénk el a végletes 
irányokba, mert nincs értelme. Én úgy hiszem, érdemes szakmai vitát folytatni, én is tudok 
populistán beszélni, csak most fölösleges. 

 
ELNÖK: Olyan szép ez a vita, képviselő úr, ne címkézzük egymást! Beindul a 

címkézés kölcsönösen. 
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DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP): Világos, ne értse félre, elnök úr, én a jövőbeni 
megszólalások vonatkozásában mondtam, hogy nem érdemes a jövőben sem arra elmenni, 
mert eddig szakmai vita folyt, való igaz. És azt mondom, én sem szeretem a betörőket, és nem 
értek velük egyet, hozzánk is törtek be – nem volt jó, hogy személyes példát mondjak. De azt 
tudom mondani, hogy ha észreveszem, akkor sem lőttem volna le. És úgy gondolom, nem is 
lett volna sem igazságos, sem jogos a dolog. Ugyanis ha már a személy elleni támadás 
elindul, akkor rendben van. Akkor én is azt mondom, hogy viselje a kockázatot az, aki támad, 
mármint a támadó. Olyannyira egyetértettünk ezzel, hogy két olyan intézkedésünk is volt a 
2009-es novellában, ami szélesítette a jogos védelemnek a lehetőségeit, például a menthető 
felindulásból való túllépés esetére nem korlátlan enyhítést írtunk elő akkor már, hanem 
büntetlenséget. Tehát kifejezetten szélesedett. Mi hoztuk be a védelmi berendezések 
használatának a lehetőségét is. Tehát ez a szemléletmód abszolút közel áll hozzám. Csak én 
azt gondolom, hogy egy normális mértéktartást ebben érdemes lenne megtenni.  

És ha Papcsák képviselő úr javaslatát elfogadjuk, azt hiszem, az egyik tudományos 
konferencián hangzott el az a mondat, hogy ha a jogos védelemnek az előterjesztésben 
szereplő verzióját az Országgyűlés elfogadja, akkor nyugodtan mondhatjuk azt, hogy irány 
Nyugat, irány Texas. És én úgy gondolom, ez egy helyes megjegyzés volt attól a professzor 
úrtól, aki ezt tette. Nem volna jó, ahogy egyébként elnök úr is elmondta, ha az Amerika egyes 
államaiban dívó önvédelemre vonatkozó szabályokat vezetnénk be. Nem teszi jobbá, én azt 
gondolom, a világot, és egyébként zárójelben mondom: biztonságosabbá sem. Tehát a 
kiszélesítés rendben van, csak én azt javaslom még egyszer a módosító javaslatok kapcsán, 
hogy bizonyos mértéktartással legyünk ez iránt. És ha még további egyeztetés szükséges, 
akkor nyújtsunk be valamelyikhez kapcsolódó módosító javaslatot. Én most egyelőre 
megmaradnék ott, hogy ezeket az elveket hangoztatom, és felhívom a figyelmet arra, hogy 
van olyan módosító javaslat, amelyik ebbe az irányba mutat. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Staudt Gábor jelezte, hogy egy nagyon pici hozzászólásra kér 

szót. Tessék! 
 
DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik): Köszönöm szépen, elnök úr. Egyrészt azoknak a 

jogvédőknek lehetne ezek után üzenni, vagy akik ezt mindig felvetik, hogy irány Borsod, és 
meg kell nézni, hogy nemcsak ott, hanem az országban több helyen milyen viszonyok vannak.  

Nekem beugrott, amikor egy interjút készítettek egy piti bűnözővel – ezt két 
mondatban el kell mondjam –, és kérdezte a riporter, hogy és akkor mit csináljon az 
állampolgár, aki arra ébred, hogy ön ott bent motoszkál a lakásában, és ezt így elmondta a 
kamerába: hát, inkább ne ébredjen föl, vagy tegyen úgy, minthogyha nem látna, mert ha én 
megijedek, bármire képes vagyok, mert annyira ijedt hangulatba jövök, hogy kiszámíthatatlan 
dolgokat fogok cselekedni. És ha ezt ő a kamerába elmondta, akkor azt hiszem, a jövőben 
ijedjen is meg, és esetleg érjék meglepetések az ilyen embereket. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Egy hasonló méretű hozzászólást kér Gruber képviselő úr. 

Tessék! 
 
DR. GRUBER ATTILA (Fidesz): Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt 

Képviselőtársaim! Az a helyzet, hogy néha-néha már egyfajta túlzott széplelkűség irányába 
haladunk el. Ezt tudomásul kell venni, hogy ez egyfajta út és van egy másfajta út.  

Amikor itt a menthető felindulásnak a témája volt, azt napokkal később megmondani, 
hogy abban az adott pillanatban kinek mennyire emelkedett meg a pulzusa, ugyanolyan 
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badarság, és nem is tudtunk vele nagyon mit kezdeni, legyünk őszinték. (Dr. Bárándy 
Gergely: Így van.) Éppen ezért én azt mondom, hogy vagy bevállaljuk ezt az irányt, vagy 
nem. És ezek az apró pici kis csavarmozgatások úgy istenigazából nem jelentenek semmit.  

Másrészről meg azt hiszem, nagyon kevés elméleti büntetőjogász élt át egy olyan 
helyzetet, amikor időre ki kellett volna próbálnia, hogy ott egy fegyverrel a kézben fiókokat 
húzogató betörő, és ott van ő álmából fölébredve a párnája alatt tartott pisztolyával, amelyik 
ugye természetesen nincs csőre töltve, ennek az időpárbaját ki fogja megnyerni.  

Úgyhogy én azt hiszem, a tekintetben izgalmas és van nagy veszélye ennek, hogy 
vajon nem válik-e rögtön igen durva fegyveres konfliktussá az eddig besurranó tolvajlás. 
Ennek van reális veszélye. De hogy időre párbajozzunk egy profi betörővel, abban sajnos mi 
fogunk meghalni. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Határozathozatal következik. Haladunk sorban. 
A 10. javaslatot ki támogatja? (Szavazás.) 3 igen. A bizottság nem támogatta, 

egyharmadot sem kapott. 
A 11. javaslat Apáti István, Szilágyi György javaslata. Ki támogatja? (Szavazás.) 3 

igen. A bizottság nem támogatta, egyharmadot sem kapott. 
A 12. pont Boldog István képviselő úr javaslata. Ki támogatja? (Szavazás.) Senki nem 

támogatta, egyharmadot sem kapott. 
A 13. pont Gaudi-Nagy Tamás, Gyüre Csaba, Staudt Gábor, Apáti István javaslata. 

(Szavazás.) 3 igen. A bizottság nem támogatta, egyharmadot sem kapott. 
A 14. pont Bárándy Gergely, a 16. Mengyi Roland és Papcsák Ferenc javaslat; ez a két 

javaslat irányul az arányosság elhagyására. Ki támogatja? (Szavazás.) A bizottság 
egyhangúlag támogatta ezt a két javaslatot. 

15. pont. Most akkor, ha elfogadjuk azt a gondolatot, hogy a normaszöveg az érdekes, 
akkor erre is kiterjeszthetjük az igent, ugye? (Szavazás.) Ez is egyhangú; tehát nem az 
indoklást figyeljük, hanem a normaszöveget. Tehát a 15-ösről külön szavaztunk, 
leválasztottuk róla a 12-est is, meg a 19-est is. 

A 16-osról már döntöttünk. 
A 17. pont Dorosz Dávid javaslata. Ki támogatja? (Szavazás.) Senki nem támogatta, 

egyharmadot sem kapott. 
A 18. pont Bárándy Gergely javaslata. Ki támogatja? (Szavazás.) 2 igen. A bizottság 

nem támogatta, egyharmadot sem kapott. 
A 19. pont Boldog István javaslata. Ki támogatja? (Szavazás.) Senki nem támogatta, 

egyharmadot sem kapott. 
A 20. pont Mengyi Roland és Papcsák Ferenc javaslata. Ki támogatja? (Szavazás.) 19 

igen. A bizottság támogatta. 
A 21. pont következik, bár szerintem ez összefüggött egy korábbival, miszerint a 

cselekmény társadalomra veszélyességének csekély foka miatt nem büntethető valami, de itt 
bent maradt. Előterjesztő? 

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

Nem értünk egyet, elnök úr. 
 
ELNÖK: Nem ért egyet vele. (Dr. Gaudi-Nagy Tamás jelentkezik.) Megvitattuk, 

képviselő úr, de tessék! (Dr. Gaudi-Nagy Tamás: Már volt róla vita?) Volt vita róla, igen. Ha 
elhiszi nekünk, erről beszéltünk. Rögtön elmondta az államtitkár úr, hogy a Be. megrovást ír 
elő erre az esetre, tehát nem büntethetőséget kizáró ok, de priusszal nem járó intézkedés; 
megrovás, a legenyhébb intézkedés.  
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Akkor határozzunk róla. Ki támogatja a javaslatot? (Szavazás.) 3 igen. A bizottság 
nem támogatta, egyharmadot sem kapott. 

A 22. pont Dorosz Dávid javaslata, az elévülésre vonatkozik. Kérdezem az előterjesztő 
álláspontját. 

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

Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Hozzászólás? (Nincs.) Ki támogatja a javaslatot? (Szavazás.) 2 igen. A 

bizottság nem támogatta, egyharmadot sem kapott. 
A 23. pont Dorosz Dávid javaslata. Előterjesztő? 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Az előterjeszt nem támogatja. Csak kérdezem: nem erre vonatkozott az 

Országos Bírósági Hivatal elnökének az álláspontja? (Többek: De.) Igen. Hozzászólás? 
(Nincs.) Határozathozatal következik. Ki támogatja a javaslatot? (Szavazás.) 2 igen. A 
bizottság nem támogatta, egyharmadot sem kapott. 

A 24. pont Dorosz Dávid módosító indítványa.  
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Az előterjesztő nem támogatja. Hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal 

következik. Ki támogatja? (Szavazás.) Senki nem támogatta, egyharmadot sem kapott. 
A 25. pont Dorosz Dávid javaslata, összefügg a 45., 83., 89., 96., 105., 111. 

javaslatokkal, és mintha Bárándy képviselő úr javaslata is az elzárás elhagyására irányulna. 
Nem tudom, van-e különbség. 

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

Elnök úr, a 25. módosító javaslatot az összefüggéseivel együtt sem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Tehát együtt tárgyaljuk ezeket és együtt döntünk róluk. Igen, Bárándy 

képviselő úr javaslata kicsit eltér, úgyhogy az egy külön javaslat lesz. 
Hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal következik. Ki támogatja ezeket a 

javaslatokat? (Szavazás.) 2 igen. A bizottság nem támogatta, egyharmadot sem kapott. 
Most következik a 26. pont, Bárándy Gergely javaslata, amely összefügg a 46., 84., 

90., 97., 104., 106., 112., 136., 161., 164., 195., 196., 201., 206., 209., 210., 239., 255., 269., 
276., 277. pontokkal. Ezekről együtt tárgyalunk és szavazunk. Kérdezem az előterjesztő 
álláspontját. 

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

Nem értünk egyet a módosító javaslatokkal. 
 
ELNÖK: Bárándy Gergelyé a szó. 
 
DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP): Nagyon szépen köszönöm, elnök úr. Tisztelt 

Bizottság! Nagyjából valóban hasonló, legalábbis a hozzáállást tekintve biztosan a Dorosz 
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Dávid képviselőtársam javaslatához, de azt gondolom, picit pontosabban fogalmaztam meg, 
mint ő, de a lényegén nem változtat. 

Amit szeretnék ezzel kapcsolatban elmondani és érvelni a javaslat mellett, hogy úgy 
hiszem, az elzárás tipikusan a szabálysértési jog körében értelmezhető, vagy ahogy az 
általános vitában is elmondtam, ha dichotóm rendszerben működik a büntetőjog, akkor 
nyilván a kihágás vagy az annak megfelelő más elnevezésű szabályrendszer keretén belül 
értelmezhető és alkalmazható. 

Igazából két probléma van vele. Az egyik, hogy ez gyakorlatilag nem más, mint a 
generális minimumnak a leszállítása. Örülnék, ha valaki megérvelné nekem, hogy miben más 
az elzárás, mint az, hogyha bizonyos esetekben a generális minimumot, mennyiben? három 
napban, öt napban? határozzuk meg.  

A másik, amint utaltam rá valamelyik előző felszólalásomban, hogy a büntetőjogász-
szakma, a kriminológia tudománya ma már egyetért abban, és azt gondolom, ebben vita sincs 
– legalábbis én nem találkoztam vitával ebben a kérdésben –, hogy nincs értelme a rövid 
tartamú szabadságvesztés büntetéseknek. Az ilyen bűncselekmények esetén valóban más 
szankcióknak, az úgynevezett alternatív szankcióknak az alkalmazása indokolt. Én nem 
hallottam az utóbbi időben olyat, hogy valaki érvelt volna a mellett a szakmában, hogy ez jó, 
mármint a rövid tartamú elzárások. Most újdonságként hallottam az OBH elnökhelyettesétől, 
hogy ezt ő pártolja. De a legfőbb probléma vagy az egyik legfőbb probléma valóban az ezzel, 
hogy miben más ez, mint a generális minimumnak a leszállítása. Én örülnék, ha erre választ 
kaphatnék az előterjesztőtől, és majd utána esetleg tudjuk a vitát folytatni, csak ez érdekelne, 
hogy akkor miért nem azt a megoldást választották, miért az elzárást. 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Kérdést tartalmazó hozzászólás volt. További hozzászólásokat hallgatnék, ha 

van ehhez. (Nincs.) Akkor várom államtitkár úr reflexióját. 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Elnök úr, az elzárás és a szabadságvesztés között van különbség, egyrészt tartamában, 
másrészt végrehajtási szabályaiban, harmadrészt pedig jogkövetkezményeiben. Tehát van 
különbség, éppen azért, mert úgy gondoltuk, hogy bizonyos esetekben a szabadságvesztés 
büntetést el nem érő, viszont a soron következő enyhébb büntetést meghaladó büntetés 
megállapítására is sor kerülhet, mégpedig alapvetően olyan esetekben, amikor a pénzbüntetés 
vagy a közérdekű munka büntetés például a végrehajthatatlansága miatt nem vezetne 
eredményre.  

Arról, hogy mit gondol erről a szakma, azt tudom mondani, hogy ez már benne volt az 
eredeti tervezetben is, tehát a közigazgatási egyeztetésen állást foglaltak róla. Emlékezetem 
szerint az Országos Bírósági Hivatal egyetértett vele, illetve az ügyészség is egyetértett vele. 
Talán az ügyvédi kamara nem értett egyet a bevezetésével; tehát azért vegyes a kép a 
szakmában. Azt mondta Bárándy Gergely, hogy nem volt olyan vagy nem hallott olyat, hogy 
egyetértenének. (Dr. Bárándy Gergely: Én nem.) Most is elmondta az OBH elnökhelyettese, 
hogy alapvetően egyetértenek a büntetési nemek szélesítésével. Ez is egy lehetőség. 

Én – ha nem haragszanak, kilépek egy kicsit most a szakmai érvelésből – úgy 
fogalmaznám meg az elzárást, hogy ez egy kóstoló a börtönből. Azt mondja Bárándy Gergely, 
hogy az ilyen rövid tartamú szabadságvesztésnek nincs visszatartó ereje. Szerintünk meg van. 
Egy rövid tartamú szabadságvesztés szerencsére arra nem alkalmas, hogy valakit 
kriminalizáljon, tehát hogy mondjuk, olyan környezetbe kerüljön, ahol kitanítják a bűnözésre, 
viszont arra alkalmas lehet, hogy elrettentse a további szabadságvesztés büntetéssel járó 
büntetőeljárásoktól.  
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Kétségtelenül a puding próbája az evés, tehát ha azt kérdezné Bárándy Gergely, hogy 
van-e ennek hatástanulmánya, meg ilyeneket kérdezne: nyilván a szabadságvesztés büntetés 
vagy egyáltalán az elzárás büntetés, szabálysértési elzárás például, ezeknek van 
hatástanulmánya, és alkalmazható olyan esetekben az elzárás, amikor ez valóban a további 
bűncselekmény elkövetésétől visszatartana. Én nem állítom azt, hogy nem lesznek olyan 
elkövetők, akik ennek ellenére további bűncselekményt követnek el, de hát ott valószínűleg a 
bíróság nem jól találta el a szankciót.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Staudt Gábor! 
 
DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik): Egy gyors kérdésem lenne, segítsen, államtitkár úr: 

ez esetben ez nem eredményez büntetett előéletet? 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Nem. Azért mondtam, hogy nincs jogkövetkezménye. 
 
DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik): Jó, köszönöm. 
 
ELNÖK: Ha további hozzászólás nincs, határozathozatal következik erről és az 

idekapcsolt felsorolt összes módosító javaslatról, amivel ez összefügg. Ki támogatja ezeket a 
javaslatokat? (Szavazás.) 2 igen. A bizottság nem támogatta, egyharmadot sem kapott. 

Öt perc szünetet rendelek el. 
 

(Szünet: 20.28 – 20.36 óráig) 
 
ELNÖK: Képviselőtársaim, folytatjuk az ülést. 
Következik az ajánlás 27. pontja, amely összefügg a 30., 32. és 119. pontokkal, Apáti 

István, Gyüre Csaba és Staudt Gábor a halálbüntetés büntetési nemként való fölvételére 
tesznek javaslatot. Előterjesztő? 

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

Nem támogatjuk a módosító javaslatot. 
 
ELNÖK: Hozzászólás? Staudt Gábor! 
 
DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik): Köszönöm szépen. Röviden szeretném indokolni, ha 

már sajnos társadalmi vitára nem került a halálbüntetésnek a fogalma. 
Itt nekünk tulajdonképpen az az elsődleges célunk továbbra is, hogy egy társadalmi 

vita induljon meg, egy szakmai társadalmi vita ebben a tárgykörben. Nyilván a módosító 
javaslat is ezt célozza, ezt az igényt hozza fel, és azt szeretnénk, ha ebben az irányban 
legalább elindulna az egyeztetés, vagy valami valódi szakmai és nem csak csípőből való 
elutasítás.  

 
ELNÖK: További hozzászólás? Répássy Róbert államtitkár úr! 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Csak röviden megindoklom, elnök úr. Nyilván lehetne lelkiismereti kérdésként is kezelni, de 
szakmailag azt szeretném előrebocsátani, hogy legalább három nemzetközi szerződésbe 
ütközik, egyrészt. Másrészt – talán ezzel kellett volna kezdenem – az alaptörvény 
értelmezéséből is következik, hogy ellentétes az élethez való joggal. És általában az alapjogok 
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ugyan korlátozhatók szükséges és arányos mértékben, de az alaptörvény szerint az alapvető 
jog lényeges tartalma sérelme nélkül korlátozható csak az alapvető jog. És az élettől való 
megfosztás valószínű, hogy az alapvető jog lényeges tartalmát érintené. Tehát azt kell 
mondjam, mind az alaptörvény, mind a Magyarország által vállalt nemzetközi kötelezettségek 
pillanatnyilag akadályát képezik annak, hogy a halálbüntetést visszavezessük. 

És még egy utolsó érv, ha nem lett volna elég a jobbikosok számára, hogy sem az 
Európai Unió tagállamaiban, ez még biztosan kevéssé érdekli őket, de az Európa Tanács 47 
tagállamában sincs halálbüntetés; mondhatnám, hogy Európa halálbüntetés-mentes övezet. 
Leszámítva a beloruszokat, mint tudjuk, de ők még az Európa Tanácsnak sem tagjai. 

 
ELNÖK: Mielőtt még Staudt Gábornak visszaadom a szót, engedjék meg, hogy én is 

hozzátegyek valamit; mindazon túl, amit az államtitkár úr elmondott, két szempont. A 
kereszténydemokrata politikus ehhez hozzáteszi és első helyre is rangsorolja azt a 
meggyőződését, hogy az élet felett csak Isten rendelkezhet. Ez az egyik. 

Van egy másik, nem ilyen, a keresztény értékekhez kapcsolódó érv, ez pedig az – 
elmondtam a plenáris ülésen is –, hogy mit lehet kezdeni a justizmorddal. Nem akarom az időt 
húzni, de egyetlen példa: az elmúlt évtizedben az egyik legnagyobb társadalmi sokkot okozó 
bűncselekmény egy banknak a nyolc áldozatot követelő kirablása, amely ügyben bűnösnek 
ítéltek egy embert, akit utána ez alól a vád alól felmentettek. Ha halálbüntetés lett volna, 
akkor ezt az embert kivégezték volna. És még biztosan lehetne több ilyen példát mondani. Én 
most szándékosan nem politikai bűncselekményekről beszélek, tehát a politikai 
bűncselekményekre kiszabott halálbüntetés egy külön téma, hanem a jóhiszemű bírói 
tévedésről; arról a bírói tévedésről, ami, úgy mondtam a parlament plenáris ülésén, hogy 
sajnos – hozzá kell tenni erőteljesen: sajnos – természetes velejárója az ítélkezési 
tevékenységnek. Minden munkában van tévedés, a bírói munkában is. Ha ennek a tévedésnek 
az a következménye, hogy valaki ártatlanul meghal, az elviselhetetlen gondolat az én 
számomra.  

Én tehát az államtitkár úr által elmondott érvekhez ezeket az érveket szeretném 
hozzátenni a magam álláspontjának a megvilágítására és a Kereszténydemokrata Néppárt 
álláspontjának alátámasztására.  

Staudt Gábor, majd Bárándy Gergely következik. 
 
DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik): Köszönöm szépen, elnök úr. Tulajdonképpen sok 

minden elhangzott. Egyrészt a különböző egyezmények sem teljesen egyértelműek, hiszen 
például háború esetén a római egyezmény is megengedi a halálbüntetés visszaállítását, és mint 
tudjuk, ezt már elmondtam, háborúban állunk a terrorizmussal, ez deklarált dolog, és NATO-
tagországként egyébként több száz katonánk teljesít külföldön szolgálatot. De ez csak egy jogi 
érv volt. 

Amit elnök úr mondott, az egy érdekes kérdés, mert nem teszem azt a javaslatot, ami 
régen volt, hogy mit csináltak azzal a bíróval, aki ártatlan embert ítélt halálra; ezt persze fel 
lehetne vetni, ez egy régi, jó néhány száz évvel ezelőtti gyakorlat. De a viccet félretéve, ez 
nem azt jelenti, hogy minden esetben halálbüntetést kellene kiszabni, de ha bármilyen olyan 
körülmény… – akár itt a móri vérengzés ügyében is, ha jól tudom, azért számos olyan 
körülmény volt, illetve a bírói döntés kétséges volt sok szempontból, tehát nem támasztotta 
alá annyi bizonyíték, de természetesen a statisztikai hibát nem lehet kizárni a rendszerből. Ha 
viszont azt nézzük, hogy egy büntetésnek és a büntetőjognak a közjó és a társadalmi rend 
fenntartása a feladata, és az, hogy a jövőben ártatlan embertársaink ne haljanak meg, akkor ez 
egy olyan szempont, amit be kell hozni szerintem a vitába. És annál is inkább, mert számos 
esetben azok, akiket kiengednek, és azok a bűnözők, akik sok esetben elmondják, hogy nem 
érdekes, hogy húsz évre ítéltek, de ha kiengednek, akkor onnan folytatom, ahol abbahagytam, 
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nos, ezekben az esetekben számtalanszor halálra ítélünk egy embertársunkat, azáltal, hogy 
kiengedjük, csak előre még nem tudjuk, hogy pontosan kit.  

A legsúlyosabb szempont, vagy számomra a leginkább mérlegelendő a keresztény 
elveknek való megfelelés. Egyébként, ahogy én teológiailag utánanéztem, ez sem teljesen 
egyértelmű, hogy a kereszténység önmagában a halálbüntetés ellen lenne; de most teológiai 
vitákat nem szeretnék nyitni. Egy dologra viszont szeretném ráirányítani elnök úr figyelmét 
is, hogy abban az esetben, amikor például az abortusz szabályozását vesszük, én egyértelműen 
akkor tudnám elfogadni akár a KDNP-nek is ezt az érvelését, ha mondjuk, abortuszügyben 
még könyörtelenebbül amellett állnának, hogy ez is ugyanolyan emberölés, mint egy 
halálbüntetés. Mert véleményem szerint egy megfogant magzat is lélekkel rendelkezik és az 
Isten teremtménye, és az ő életének a kioltása is ugyanolyan emberölés, azzal a különbséggel, 
hogy egyik esetben egy bűnözőről beszélünk, másik esetben pedig egy ártatlan, megfogant, de 
még meg nem született gyermekről.  

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Bárándy Gergely, utána pedig államtitkár úr. 
 
DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Bizottság! 

Azt gondolom, a halálbüntetés egy olyan téma, amelyről önmagában, mint ahogy sok ilyen 
van a Btk.-ban, de ez talán az egyik legkiemeltebb, amiről órákig, napokig lehetne vitatkozni. 
Hiszen úgy hiszem, és ez most a felszólalásokból is kiderült, hogy alapvetően nem 
büntetőjogi kérdés a halálbüntetés léte vagy nem léte, hanem sokkal inkább még a jogon túli, 
erkölcsi, világnézeti kérdés az, hogy ki hogyan áll ehhez a témához hozzá. Lehet 
természetesen praktikus szempontokat vizsgálni, van-e visszatartó ereje, nagyobb, mint az 
életfogytig tartó szabadságvesztésnek. De gondolom, képviselőtársaim még számtalan 
szempontot tudnának felsorolni, ami a praktikumot illeti; a bűnismétlést nyilvánvalóan 
kizárja, ha valakit halálra ítélnek, tehát a legtökéletesebb special preventio. Aztán lehetne 
fölhozni gazdaságossági érveket, s a többi, s a többi.  

Úgy hiszem, első körben is a legfontosabb, hogy elvileg egyetértünk-e azzal, hogy az 
élethez való jog korlátozhatatlan. Én azt mondom, hogy igen; én ezen az elvi alapon utasítom 
el a halálbüntetést mint büntetési nemet. Aztán, mondom, innentől kezdve a praktikus 
szempontok lehetnek vita tárgyai. 

Az abortusszal kapcsolatban egyetlen megjegyzést engedjenek meg. Hogy jó-e vagy 
nem, ebben én állást foglalni nem kívánok, mert ez megint csak világnézeti kérdés. De jelen 
pillanatban a jog alapvetően a megszületett embert ismeri el mint olyat, akinek élethez való 
joga van. Az alaptörvény vitájában egyébként volt erről éppen eleget szó, hogy a magzati 
életjog és a megszületett ember élethez való joga közé lehet-e egyenlőségjelet tenni. Végül is 
az Országgyűlés úgy döntött, hogy nem; ez az alaptörvény szerint, én azt gondolom 
legalábbis, így értelmezhető. Ezért nem jó összehasonlítani a halálbüntetéssel az abortuszt, 
már ami a jelenlegi jogrendszert illeti. Természetesen ha ezen túllépünk, és erkölcsi 
értelemben nézzük, világnézeti alapon nézzük, akkor már egy ilyen összehasonlításnak lehet 
helye.  

Mindazonáltal, még egyszer mondom, jelen pillanatban az alaptörvény is és egyébként 
a különböző nemzetközi szabályok is az élethez való jog korlátozhatatlan mivoltának 
kimondása mellett és miatt nem teszik lehetővé a halálbüntetés bevezetését.  

Éppen ezért – és most térek rá konkrétan az ajánlási pontban szereplő javaslatra, 
illetve javaslatokra –, szóval, ha ezt szem előtt tartjuk, akkor úgy gondolom, hogy álkérdés 
erről itt most vitatkozni a büntető törvénykönyv tárgyalása kapcsán. Mert nyilvánvalóan 
felkészült jobbikos képviselőtársaim, akik jogászok, szintén tudják azt, hogy ez a büntetési 
nem a nemzetközi szerződések felmondása nélkül, illetve az alaptörvény megváltoztatása 
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nélkül biztos, hogy nemzetközijog-ellenes és alkotmányellenes. Éppen ezért én nem tudom 
ezt másnak értékelni, mint hogy a Jobbik szeretne jó pontokat szerezni a társadalomban, 
hiszen ha ma tartanánk közvélemény-kutatást, tudomásom szerint több ilyen is volt, 70-80 
százaléka a társadalomnak egyetért a halálbüntetés bevezetésével. Én úgy gondolom, hogy 
nekünk, parlamenti képviselőknek egy picit alaposabban kell ezt megfontolni, mint egy 
átlagembernek, és nem feltétlenül érzelmi döntést hozni ebben a kérdésben.  

Éppen ezért tehát én nem tartom még csak időszerűnek sem azt, hogy most erről 
vitatkozzunk. Ha a Jobbik ezt komolyan gondolja, akkor elsősorban is a nemzetközi 
szerződések felmondását és az alaptörvény módosítását kellett volna vagy kellene 
kezdeményeznie, anélkül ugyanis ez bevezethetetlen. Tehát magyarán, praktikus és elvi 
okokból egyaránt én ellene fogok szavazni ennek, és a frakcióm is. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Államtitkár úr? 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Egyetlen megjegyzést szeretnék ehhez a vitához tenni, és kérem a jobbikosok figyelmét is, 
mert a javaslat jelentősen szigorítja az életfogytig tartó szabadságvesztést is. Tehát nem a 
tényleges életfogytiglant, hanem az életfogytig tartó szabadságvesztést, ugyanis a javaslat 
szerint a bíróság a feltételes szabadságra bocsátás legkorábbi időpontját 25 évben, a 
legkésőbbi időpontját pedig 40 évben határozhatja meg. Tehát ha most valamilyen 
alkotmánybírósági vagy nemzetközi döntés miatt a tényleges életfogytiglant el kellene 
törölnie az Országgyűlésnek, akkor a bíróság például a törvény hatálybalépése után 
legkorábbi szabadlábra bocsátásként a 40 évet határozhatná meg. El tudják képzelni azt, 
képviselőtársaim, milyen az, ha egy ítéletben kihirdetik, hogy legkorábban 40 év múlva 
szabadulhat. Szerintem az elég súlyos büntetésnek tűnik, tényleg minden cinizmust félretéve. 
Tehát ez egy reális alternatívája a tényleges életfogytig tartó szabadságvesztésnek.  

 
ELNÖK: Elhangzott az abortusz, még egy gondolatot hozzáteszek. Én szándékosan 

nem reagáltam és most sem akarok reagálni, mert ennek a törvénynek ez nem tárgya. Tehát 
abortusszal való büntetés kiszabását senki sem javasolja, és ilyet a tervezet sem tartalmaz.  

Csak egy mondat: én nem egészen úgy értelmezem az alaptörvényt, ahogy a képviselő 
úr. Ez egy más kérdés. 

Van-e más hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal következik. Ki támogatja tehát a 
27. pontot? (Szavazás.) 2 szavazatot kapott. A bizottság nem támogatta, egyharmadot sem 
kapott; és ez a 30., 32., 119. pontokra is vonatkozik.  

A 28. pont Apáti István, Gyüre Csaba, Staudt Gábor javaslata, összefügg a 31., 33., 
120. pontokkal. Az összefüggések okán szerepel külön pontban, mert egyébként ugyanaz, ha 
csak a normaszöveget nézzük. Tehát nyilván az előterjesztő nem támogatja. Hozzászólás 
ehhez külön nincs. Határozathozatal következik a 28. és hozzákapcsolódó javaslatokról. Ki 
támogatja? (Szavazás.) 2 igen. A bizottság nem támogatta, egyharmadot sem kapott. 

A 29. pont Bárándy Gergely képviselő úr módosító javaslata, az állattartástól eltiltás, 
összefügg az 57. ponttal. Előterjesztő? 

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

Nem támogatjuk a javaslatot, ebben a formájában semmiképpen sem. Nyilván Bárándy 
képviselő úr tudja, hogy miért nem: mert nyilván az állatkínzás bűncselekményt általában 
nem haszonállatra követik el, márpedig így az állattartástól való eltiltásban mindenféle 
állattartástól való eltiltás szerepel. 
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ELNÖK: Hozzászólás? Bárándy Gergely képviselő úr! 
 
DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. A haszonállat 

tartásával kapcsolatban én azt gondolom, éppen hogy kielégítő választ tud adni a 
foglalkozástól eltiltás, hiszen ha valaki az állatkínzást úgy követi el, hogy üzletszerűen ezzel 
foglalkozik, akkor ha a foglalkozásától eltiltják, ott ez szabályozható.  

Az állattartástól eltiltás éppen a kedvtelési célból tartott állatoknál, a társállatoknál 
jelentkezik. És én nem szeretném ezt a vitát fölnyitni, hogy a büntetőjognak alapvetően az 
embereket kell védenie, mert természetesen így van. De én úgy hiszem, hogy mióta az 
állatkínzás bekerült a büntető törvénykönyvbe, azóta ez az érték is megjelent, azt gondolom, 
nagyon helyesen, és annak idején minden frakció támogatta ezt is és a minősített eset 
bevezetését is. Az állattartástól eltiltás is összefügg az 57. ponttal, ott kerül részletezésre, 
hogy hogyan gondolom én ezt. Ez is egy új szankcióforma. 

Emlékeztetnék arra, hogy az Országos Bírósági Hivatal elnökhelyettese itt ma a 
megszólalásakor azt mondta, hogy támogatja a szankciórendszer bővítését. Én azt gondolom, 
ez is egy olyan szankció lehet, ami azokban az esetekben, amikor állatkínzást vagy azzal 
összefüggésben más hasonló bűncselekményeket követnek el, mondjuk, természetkárosítást, 
ott bizony a prevenciót megfelelőképpen szolgálhatja. 

Szeretném még arra is emlékeztetni a tisztelt bizottságot, hogy ez olyannyira pártokon 
átívelő téma, hogy ugyan egyelőre még informális jelleggel, de létezik és összeült már egy 
olyan bizottság, amelyik szakértőket és egyébként az öt párt képviselőjét tömöríti, és az 
állatvédelemmel kapcsolatban kíván majd javaslatokat megfogalmazni.  

Szóval, ha államtitkár úrnak van szakmailag megalapozottabb, jobb javaslata erre, 
akkor természetesen én is és mi is frakciószinten abszolút nyitottak vagyunk annak a 
befogadására. De én úgy hiszem, érdemes gondolkodni ebben az irányban is, amikor büntető 
törvénykönyvről beszélünk, főleg, amikor egy új büntető kódexről beszélünk, hiszen ezt az 
értéket, mármint az állati életnek az értékét mindannyian fontosnak tartjuk, legalábbis ezzel 
ellentétes véleményt eddig még nem hallottam.  

Úgyhogy én kérem államtitkár urat, fontolja meg legalább azt, hogy úgy támogatja, 
pontosabban fogalmazva, úgy nem támogatja ezt a javaslatot, hogy nem zárja ki azt, hogy 
tudunk erről egyeztetni még, ha egy kapcsolódó módosító javaslattal egy picit más módon 
fogalmazzuk meg, de ezt a célt szem előtt tartva.  

Köszönöm.  
 
ELNÖK: Csak annyi gondolatot megint szeretnék hozzátenni, hogy azért vannak 

bizonyos összefüggések, amelyek biztos, hogy nincsenek végiggondolva. Egyébként a 
szándékot én nem vitatom, és azt gondolom, ebben itt mi valamennyien egyetértünk, ami az 
állatok védelmét illeti. De államtitkár úr beszélt haszonállatokról, de teljesen mindegy, 
nemcsak haszonállatok tekintetében itt tulajdonjogi kérdések fölmerülnek. Mi lesz az 
állatkínzótól elválasztott állattal? El lehet-e ezt így általánosságban venni? Ha tulajdonjoggal 
rendelkezik, akkor ezzel mi van? Ki tartja el az állatot? Van-e elszámolási kötelezettség? 
Szóval egy csomó olyan praktikus, de jogi probléma is fölmerülhet a dolog kapcsán, amit én 
nem látok tisztának.  

Tessék, képviselő úr! 
 
DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Én csak arra 

szeretnék emlékeztetni, hogy jogosak elnök úr felvetései, de azért ezek már részben 
megoldódtak, hiszen a büntetőjog ismeri az állatok vonatkozásában az elkobzás intézményét. 
Tehát hasonló a helyzet ahhoz, amikor az állatot elkobozzák, és ott is megoldják ezeket a 
problémákat. Ráadásul itt alapvetően, mivelhogy az elkobzás már részben rendezi ezt a 
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problémakört, inkább a jövőre nézve szolgálna ez a szankció pozitívumokkal, magyarán, hogy 
nem vásárolhat, nem tarthat a jövőben állatot olyan, akit emiatt ítéltek el. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Értem. Hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal következik. Ki támogatja a 

javaslatot? (Szavazás.) 3 igen. A bizottság nem támogatta, egyharmadot sem kapott. 
A következő, amiről nem szavaztunk, a 34. pont, Bárándy Gergely képviselő úr 

javaslata büntetési tételt illetően; összefügg a 41., 86., 88. pontokkal. Az előterjesztőt 
kérdezem. 

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

Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal következik. Ki támogatja a 

javaslatot? (Szavazás.) 2 igen. A bizottság nem támogatta, egyharmadot sem kapott. 
A 35. pont Gaudi-Nagy Tamás képviselő úr módosító javaslata, szintén 

büntetéskiszabási kérdésben. Előterjesztő? 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Hozzászólás? Gaudi-Nagy Tamás képviselő úr! 
 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Ez a rendelkezés a szabadságvesztés 

büntetések rendszerét generálisan változtatná, szigorítaná, tehát azt az irányvonalat követve, 
amelyet az emberölés alapesete kapcsán mi kritizáltunk és kritizálunk most is, hogy 5-től 15 
éves kategóriába tartozik az alapeset. Úgy gondoljuk, hogy igazán komoly üzenetértéke akkor 
lenne az új büntető törvénykönyvnek, ha ehhez párosulnának olyan, nyugodtan mondhatjuk, 
hogy radikális vagy merész vagy akár formabontó jellegű büntetési tételek, amelyek 
egyszerűen számokban és években kifejezhető mértékeket jelentenek. Nem hiszem, hogy jó 
érv az, amit általában el szoktak ilyenkor mondani, hogy az életfogytig tartó szabadságvesztés 
büntetés már amúgy is annyira hosszú, az a végpont, ehhez képest, hogy 50 év vagy 40 év 
nem is nagy különbség. De hát szerintem igen. Ha belegondolunk, hogy mondjuk, 14 év 
fölött, ha az emberölésnek valamely, legsúlyosabban minősülő esete büntetéssel sújtott, 
mégpedig fegyházbüntetéssel, vagy mondjuk, 18 év fölött, mondjuk, egy 18 éves fiatalember, 
nyilván tudjuk, hogy nagyon sok minden történik egy börtönben, és visszafordíthatatlan 
folyamatok indulnak el, de azt kell mondanom, hogy kell egy olyan középút is, amikor valaki, 
mondjuk, nem életfogytiglani börtönbüntetést kap, de egy nagyon jelentős időtartamú 
börtönbüntetést. Nem is volt jó feltétlenül már a példa, de bevallom őszintén, itt már tényleg a 
tizenharmadik órájában a műszakunknak, nem vagyok én sem annyira friss. Tehát a lényeg 
az, hogy egy súlyos, kirívó, komoly jelentőségű, akár közvagyont sértő bűncselekményről is 
beszélhetnénk, amikor valaki olyan hatalmas mértékű közvagyont lop el vagy sikkaszt el vagy 
bármilyen módon tulajdonít el, amit nagyon kiemelt büntetési tételekkel kell büntetni, tehát 
nem életellenes cselekmény, és ott, én azt gondolom, a 40 év igenis most éppen egy olyan 
tartomány lenne, mint leghosszabb időtartam, amit maximumként üzenne a társadalomnak. És 
nyilván ebből fakadóan pedig a halmazati, összbüntetéses és a minősített, egyéb visszaesős 
esetkörökben is meg kell emelni a javaslat 25 évét 50 évre.  

Szerintem ezen még körülbelül két hétig el lehetne vitatkozni, de nagyjából ezek a 
legfőbb szempontok. Köszönöm. 
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ELNÖK: Köszönöm. További hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal következik. 
Gaudi-Nagy Tamás képviselő úr most már Staudt Gábort helyettesíti. Ki támogatja a 
javaslatot? (Szavazás.) 2 igen. A bizottság nem támogatta, egyharmadot sem kapott. 

A 36. pont Szabó Timea és Dorosz Dávid javaslata. Előterjesztő? 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Nem támogatjuk, a 108. ponttal összefüggésben. 
 
ELNÖK: Igen, valóban. Hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal következik. Ki 

támogatja a javaslatot? (Szavazás.) Senki nem támogatta, egyharmadot sem kapott. 
A 37. pont Gaudi-Nagy Tamás és képviselőtársainak javaslata. Előterjesztő? 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Nem értünk egyet. 
 
ELNÖK: Gaudi-Nagy Tamás! 
 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Tudom, hogy nagyjából nem sok reménnyel 

kecsegtet, de azért mégiscsak elmondom azt, hogy a 18 év fölötti kategóriában is 
szükségesnek látjuk a tényleges életfogytig tartó szabadságvesztés büntetést. Megint csak 
napokon át lehetne érvelni, hogy miért. Nem látjuk indokoltnak, helyesebbe fogalmazva, hogy 
miért ne. Ezt nem látjuk a rendszerben. Tudom, hogy a Csemegi-kódex is így rendelkezett 
annak idején, de azóta azért eltelt száz év, úgyhogy azért ne legyünk ennyire 
hagyománykövetők. Ha a hagyományokból, azok szellemiségéből az fakad, hogy azért hozzá 
kell igazítani az életviszonyokhoz, mondjuk, egy alkalmazott büntetési nemnek a szabályait, 
akkor úgy gondolom, Csemegi Károlyhoz is akkor vagyunk hűek, ha az elszaporodottságára 
tekintettel e nagy számú, olyan típusú életellenes bűncselekmények esetében, amelyeknek 
elkövetői sajnos 18-20 év közötti generációkból termelődnek ki, nem látjuk semmilyen 
büntetőpolitikai megalapozhatóságát annak, hogy őket kihagyjuk ebből a körből, hogy ők 
megúszhassák, és mondjuk, egy nagyon durva, nagyon véres, brutális, feldarabolós, aljas 
indokból elkövetett, nyereségvágyas, sok minden minősített esetet kimerítő bűncselekmény 
esetében – ilyenekre volt példa az elmúlt időkben – egyszerűen megúszhassák ezt, és ne 
kelljen életfogytig tartó szabadságvesztéssel szembesülniük. Ezért kérem tehát a 
támogatásukat. 

 
ELNÖK: Más hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal következik. Ki támogatja a 

javaslatot? (Szavazás.) 2 igen. A bizottság nem támogatta, egyharmadot sem kapott. 
Tisztelt Bizottság! Elnézést, nem akarok semmivel visszaélni, de én is fölvetnék egy 

módosítóban nem jelentkező büntetéskiszabási kérdést. Lehet, hogy rosszul tudom a dolgokat, 
de én azt érzékelem, hogy a határozott idejű szabadságvesztés felső határa és az 
életfogytiglani szabadságvesztésnél a feltételes szabadságra bocsátás alsó határa között van öt 
esztendő. Én ebből arra a következtetésre jutok, hogy tulajdonképpen a tettarányos 
büntetésnél lehetetlen jogilag, nem jogszerű kiszabni – talán 20 és 25 év ez, ugye, ha nem 
tévedek –, mondjuk, 21, 22, 23, 24 éves szabadságvesztést, mert a feltételes minimum 25, a 
határozott maximum a 20 év. Jól tudom-e és jól van-e ez így? Ezt kérdezném a kormány 
képviselőjétől, anélkül, hogy valami konkrét indítványom lenne. 

Bárándy képviselő úr jelentkezik. Ehhez? Tessék! 
 
DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP): Köszönöm szépen. Csak mielőtt még a 

kormány megszólalna, azért kértem szót, elnök úr, mert nekem volt egy ilyen javaslatom, és 
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pontosan ezen indokok alapján, hogy a 2009-es novella megteremtette annak a lehetőségét, 
hogy a két dolog összeérjen, hadd fogalmazzak így. Pontosan ez volt a probléma, hogy az el 
nem évülő bűncselekmények esetén 30 év volt, más esetén meg 20 év, és a generális 
maximum pedig 15 év volt. És pont ezért hozta be a 2009-es novella azt a módosítást, hogy 
20 évre emeli föl azoknak a bűncselekményeknek a büntetési tételkeretét, a határozott 
tartamút, amely életfogytig tartó szabadságvesztéssel is büntethető, és ott a 20 évvel ez 
összeért, és azt generálisan 20 évben határozta meg.  

Most a kormány emelt ezen egyet, és 25 évre emelte föl, és pontosan én is ezzel 
érveltem, mármint a bizottsági ülésen nem érveltem meg, de erről szól a 34. módosító 
javaslat, ami egyébként részben hibás, tehát én magam módosítanám elfogadás esetén egy 
kapcsolódó módosítóval, mert nem 15 év, hanem 20 évre vinném én is a generális 
maximumot. Magyarán szólva, én nem érzek lényegi különbséget a között, most a számokat 
félretéve, hogy 20 vagy 25 év az életfogytnál, és egyébként sok esetben súlyosabbnak tartom 
azt, ha a generális maximum 20 év mindösszesen, mert utána már az életfogytig tartó 
szabadságvesztés következik. Tehát a 25 évre emelés tulajdonképpen az én szememben 
egyébként egy enyhítő rendelkezés, mert az azt jelenti, hogy tudok adni 25 évet, és a 25 évnél 
természetesen a kedvezményekkel az lehet lényegesen kevesebb. Ezzel szemben ha 20 évet 
adok, ami életfogytig tartó, ott a legkorábbi időpont 20 év, tehát annyi biztos, és akkor sem 
muszáj kiengedni az elkövetőt. 

Tehát én azt gondolom, hogy meg kellene a hatályost tartani már csak ezért is, mert 
bár látszólag súlyosítás, valójában egyébként enyhítés az, hogy 25 évre emelem föl. Tudom 
azt, hogy egyes esetekben a halmazati büntetésnél vagy a bűnszervezetben történő 
elkövetésnél a 25 évre fölemelkedik a generális maximum. De egy bűncselekmény esetén 
marad a 20, és valóban abba futunk bele, amit elnök úr mondott. Én tehát azért kérném a 
megfontolását annak a kormánytól, hogy kapcsolódó módosítóval, mert mondom, elhibáztam 
ezt a módosítót, de generális maximumot állapítsuk meg minden esetben, egy bűncselekmény 
esetén is és a halmazati szabályok esetén is 20 évben, és 20 évben szabjuk meg a legkorábbi 
feltételes szabadságra bocsátási időpontot az életfogytig tartónál. És így megteremthető, azt 
gondolom, az átmenet is, az, hogy a két büntetési nem gyakorlatilag összeér. És zárójelben, 
még egyszer mondom, szerintem súlyosabb megítélésű, bár első ránézésre nem így tűnik. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: A kormány kíván-e reflektálni? 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Ha ilyen módosító indítvány érkezik, akkor majd megfontoljuk. Egyelőre nem kívánunk 
változtatni a tervezeten. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen.  
A 38. pont következik, Dorosz Dávid javaslata, amely összefügg a 40. és 43. 

pontokkal, együtt tárgyaljuk és szavazunk róluk. Előterjesztő? 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Nem támogatjuk, elnök úr; ez tehát a 38., 40. és 43. pont. 
 
ELNÖK: Így van. Hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal következik. Ki támogatja? 

(Szavazás.) 2 igen. A bizottság nem támogatta, egyharmadot sem kapott. 
A 39. pont Dorosz Dávid javaslata. Előterjesztő? 
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DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 
Nem támogatjuk, elnök úr. 

 
ELNÖK: Hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal következik. Ki támogatja a 

javaslatot? (Szavazás.) 2 igen. A bizottság nem támogatta, egyharmadot sem kapott. 
A 40., 41. pontokról már döntöttünk. 
A 42. pont Gaudi-Nagy Tamás javaslata, ez egy emelés. Előterjesztő? 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: A kormány nem támogatja. Hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal 

következik. Ki támogatja a javaslatot? (Szavazás.) 2 igen. A bizottság nem támogatta, 
egyharmadot sem kapott. 

A 43-asról döntöttünk. 
A 44. pont következik, Bárándy Gergely javaslata. Kérdezem az előterjesztő 

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

Elnök úr, nem támogatjuk. Már az előző módosítónál is szerettem volna néhány szóval 
indokolni. Ezek a javaslatok mind a tényleges életfogytiglan eltörlésére vonatkoznak.  

Szeretnék önökkel megosztani egy érvet. Gyakran felmerül a tényleges 
életfogytiglannal szemben, hogy esetleg ez olyan büntetés, amely embertelen, kegyetlen 
bánásmódnak minősülne, és ezáltal felmerülhet az alkotmányossága is. Én azt szeretném ezzel 
kapcsolatban előrebocsátani, hogy a tényleges életfogytiglan hatályban tartása mellett szóló 
érv, hogy a bíróságok kiszabnak tényleges életfogytiglant. A bíróságok több mint egy tucat 
esetben szabtak már ki tényleges életfogytiglant az elmúlt években. Tehát ha a jogszabályt 
alkalmazó bíróságok úgy gondolnák, hogy alkotmányellenes ez a büntetés, akkor nem 
alkalmaznák a tényleges életfogytiglant, illetve a feltételes szabadságra bocsátás kizárását. 
Nem alkalmaznák a bíróságok. A bíróságok, azok a jogalkalmazók, akiknek az alkotmányos 
büntetőjog szem előtt tartásával kell ítélkezni, nem tartják alkotmányellenesnek, hanem 
kifejezetten a joggyakorlat része a tényleges életfogytiglan. 

Ez azért egy fontos érv, ez ritkán szokott elhangozni ezekben a vitákban. 
 
ELNÖK: Bárándy Gergely! 
 
DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP): Köszönöm szépen. Picit vitatkoznék 

államtitkár úrral, mert bár nekem, és ezért is szavaztam meg Dorosz Dávid képviselőtársam 
javaslatát, alapvetően nem volna ellenemre, ha a tényleges életfogytig tartó szabadságvesztés 
kikerülne a Btk. rendszeréből, de ebben a mi frakciónk nem egységes, és azt tudom mondani, 
hogy éppen ezért az MSZP részéről nincs olyan indítvány, amelyik a tényleges életfogytig 
tartó szabadságvesztést kivenné a Btk.-ból. 

Ez a 44. pontban szereplő javaslat gyakorlatilag annyit tesz, hogy visszaállítaná azt az 
állapotot, amely 2010 előtt volt hatályban. Kétségtelen tény, és őszintén szólva nem is várom 
azt, hogy a kormány ezt támogassa, mindössze jelzésértékűen nyújtottam be ezt a módosító 
javaslatot, hiszen ez talán a legalapvetőbb eltérés az MSZP és a Fidesz büntetőpolitikájában. 
Egyszerűbben fogalmazva, a 44. pontban szereplő, és talán még van más olyan pont is, amely 
ezt kezelné, tehát ez a javaslat a „három csapás” néven elhíresült javaslatot venné ki a 
törvényből. Ugye, ez egy javaslatcsomag volt, emlékeztetnék, tehát ez nemcsak az erőszakos 
többszörös visszaesőkre vonatkozott, hanem ez hozta vissza a középmértéket, ez hozta vissza 
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a kedvezményekből kizárásoknak az intézményeit. Ezek a javaslatok tehát erről szólnak, és a 
mi eltérő büntetőpolitikánkat hivatottak megjeleníteni.  

Tehát ha már a tényleges életfogytig tartó szabadságvesztésnél tartunk, én azzal nem 
értek egyet, módosító javaslat szintjén legalábbis, hogy azt a bíróságoknak kötelező legyen 
alkalmazni. S egyébként zárójelben mondom, hogy az OBH elnökhelyettese, aki ma itt 
megnyilvánult, szintén elmondta ezt, nem ilyen egyértelműséggel, hanem úgy fogalmazott, 
hogy nem támogatják azokat a javaslatokat, amelyek kötelezően alkalmazandó büntetések 
kiszabását írják elő a jogalkalmazó számára. Ilyen egyébként – majd eljutunk oda – a 
járművezetéstől eltiltás is.  

Tehát ez a javaslat, és szeretném ezt tisztázni frakciószinten, nem azt indítványozza, 
hogy a tényleges életfogytiglan kerüljön ki, hanem annak a kötelező alkalmazását nem 
kívánja bevezetni. Illetve a 2010-ben egyébként a ’98-as büntetőnovella mintájára 
megalkotott és elfogadott jogszabálycsomagot kívánja hatályon kívül helyezni, illetve meg 
nem jeleníteni az új büntető kódexben.  

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm. További hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal következik. Ki 

támogatja a javaslatot? (Szavazás.) 2 igen. A bizottság nem támogatta, egyharmadot sem 
kapott. 

A 47. pont következik, Dorosz Dávid módosító javaslata. Előterjesztő? 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Nem értünk egyet a módosító javaslattal. 
 
ELNÖK: Hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal következik. Ki támogatja a 

javaslatot? (Szavazás.) 2 igen. A bizottság nem támogatta, egyharmadot sem kapott. 
A 48. pont Gaudi-Nagy Tamás és képviselőtársai módosító javaslata. Előterjesztő?  
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Nem értünk egyet a módosító javaslattal. 
 
ELNÖK: Gaudi-Nagy Tamásé a szó. 
 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Ugye, itt az előző javaslatot is nyilván 

támogathattuk volna, hiszen az is emelést céloz a közérdekű munkában. Tehát egy nagyon kis 
apró lépés, és mi teljesen új alapra helyeznénk a közérdekű munka intézményét, mert azt a 13 
napos maximumot egyszerűen komolytalannak tartjuk. Ennek semmilyen üzenete, elrettentő 
ereje, megfontolásra késztető hatása nincs. Aki engem erről meggyőz, az tényleg nagyon 
komoly munkára vállalkozik, szerintem lehetetlenre. Itt egy év maximumra és 10 nap 
minimumra gondoltunk. Nyilván a minimumnál lehet beszélgetni, vitatkozni; a maximumnál 
is, a mérték nagyságrendjét nem mozdítva, de hogy ezen nem kellene változtatni, tehát ha már 
mégis közérdekű munkát szabnak ki valakire, akkor tényleg kicsit vegye már komolyan a 
munkát, és ismerje meg közelebbről a közérdekű munka rejtelmeit. De 13 nap erre, finoman 
szólva, komolytalan. 

 
ELNÖK: További hozzászólás? Répássy államtitkár úr! 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Én csak válaszolni szeretnék, elnök úr. Azt szeretném mondani Gaudi képviselő úrnak, hogy 
szerintem sokan nem tudják, itt a teremben ülők sem, és azért mondom ezt, mert én sem 
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tudtam, hogy a közérdekű munkát a szabadidőben kell letölteni. Most képzeljék el, hogy egy 
évet, tehát 365 napot szabadidőben letölteni… (Dr. Gaudi-Nagy Tamás: Akkor módosítani 
kell a szabályozást! Így nincs értelme!) Ezért ez egy végrehajthatatlan, alkalmazhatatlan 
szabály lenne. Nem véletlen, hogy órákban határozzák meg a közérdekű munkát, ráadásul 
nem jár érte fizetség. Most azt képzeljék el, hogy egy évig közérdekű munkát végezni a 
szabadidőben, úgy, hogy semmilyen fizetség nem jár érte, ez egy elég komoly büntetés… (Dr. 
Gaudi-Nagy Tamás: Így van. Akire ezt a bíróság kiszabja, az megérdemli.), és akkor már 
lehet, hogy valaki inkább a pénzbüntetést választaná vagy akár egy rövid tartamú 
szabadságvesztést. 

 
ELNÖK: Vagy egy feltételes szabadságos életfogytiglant… (Derültség.)  
Ha további hozzászólás nincs, határozathozatal következik. Ki támogatja a 48-ast? 

(Szavazás.) 3 igen. A bizottság nem támogatta, egyharmadot sem kapott. 
A 49. pont Dorosz Dávid módosító javaslata. Kérdezem az előterjesztő álláspontját. 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Nem értünk egyet. 
 
ELNÖK: Hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal következik. Ki támogatja a 

javaslatot? (Szavazás.) 5 igen. A bizottság nem támogatta, egyharmadot sem kapott. 
Ellenpróbát is tartsunk azért. Ki nem támogatja? (Szavazás.) 18-an nem támogatták, tehát 
valóban nincs meg az egyharmad. 

Az 50. pont Dorosz Dávid módosító javaslata. Előterjesztő? 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Elnök úr, a következő módosító javaslatok a pénzbüntetés összegének vagy napi tételének 
emelésére vonatkoznak. Szeretném előre jelezni, hogy az 52. pontban foglalt módosító 
javaslatot támogatjuk, és akkor így hadd térjek vissza az 50-esre. Az 50. pontot nem 
támogatjuk, és az 51-est sem támogatjuk. 

 
ELNÖK: Igen, értem. Hozzászólás? Bárándy Gergely! 
 
DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP): Köszönöm, elnök úr. Akkor most jól értem, 

hogy a háromról egyben folyik a vita, ugye?  
 
ELNÖK: A háromról együtt tárgyalunk, igen. 
 
DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP): Jó, akkor így szólok hozzá, köszönöm szépen. 
Én örülök annak és egyetértek vele, hogy emeljük meg a felső határt, hiszen még 

hatékonyabban tud majd alternatív szankcióvá válni a pénzbüntetés, más főbüntetés helyett 
avagy esetleg mellette. Valóban, az elkövetési értékek olyanok, amik ezt indokolják. Ebben a 
nagy áttörés szerintem 2009-ben volt, amikor tízszeresére emelkedett a felső határ. De 
valóban el lehet és érdemes azon elgondolkodni, hogy a felső határt megemeljük. 

Az alsó határ leszállításával kapcsolatban viszont szeretném fölhívni néhány dologra a 
figyelmet. A büntetőjog azért nagyobb súllyal kell hogy megnyilvánuljon a jogrendszerben, 
hiszen ez a jogrendszer szankciós zárköve, mint a szabálysértési jog. Márpedig, ha a kettőt 
összehasonlítjuk, akkor azt fogjuk látni, hogy ha leszállítja a kormány a tervezetben 
meghatározottak szerint az alsó határát a pénzbüntetésnek, akkor szabálysértésért lehet majd 
tízszer annyit kapni pénzbírságot, mint pénzbüntetést bűncselekményért. Tehát egy 
társadalomra kevésbé veszélyes cselekményért – hiszen nyilván azért van a szabálysértési 
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jogban és nem a büntetőjogban, mert kevésbé veszélyes a társadalomra –, egy ilyen 
cselekményért tízszer akkora büntetést lehet kapni, mint amekkorát bűncselekményért. Én el 
tudok képzelni bizonyos átfedést, de éppen azért emelkedett meg a pénzbüntetésnek a napi 
tétele, mármint annak az alsó határa szintén drasztikusan 2009-ben, hogy ezt az 
aránytalanságot sikerüljön elkerülni. Akkor 150 ezer forint volt a fölső határa a szabálysértési 
bírságoknak. Most 300 ezer forint. Ehhez képest leszállítjuk most a 75 ezerről 30 ezer forintra 
a pénzbüntetés alsó határát. 

Én pedig azt gondolom, hogy ha komolyan kívánjuk venni azt, hogy a szankciós 
zárköve a jogrendszernek a büntetőjog, azaz a legsúlyosabb, a társadalomra leginkább 
veszélyes magatartásokat pönalizáljuk itt, akkor ehhez igazodni kell a büntetések mértékének 
is. És ha önök is ezt a szemléletet tükrözik, márpedig arra utal a kódex más rendelkezése, 
hogy ezzel önök is egyetértenek, hiszen számos törvényi tényállást vesznek ki a Btk.-ból és 
helyeznek át a szabálysértési jog rendszerébe, szóval, a legsúlyosabbakat kívánják bent 
hagyni. Ahhoz képest pedig egész egyszerűen nevetséges és súlytalan a 30 ezer forintos 
pénzbüntetés, ami a minimálbérnek talán az egyharmada, vagy valami hasonló, talán nem 
tévedek sokat; mondjuk, két és félszer, háromszor olyan magas a minimálbér, mint ami a 
kiszabható pénzbüntetés bűncselekmény miatt. Képviselőtársaim, szerintem ez irreális. A 
szociális szférában, egyetértek azzal, hogy ezt nézzük, sőt még a szabálysértési jog keretein 
belül is, hiszen egy szegény ember, ha túllépi egy kicsit a sebességkorlátozást, akkor valóban 
ne okozzunk neki olyan sérelmet, amiben félig megrokkan a család. No de ha valaki 
bűncselekményt követ el, akkor nevetséges és súlytalan 30 ezer forintot kiszabni vele 
szemben! A 75 ezer forint körülbelül ott van, ahol most a minimálbér. Én azt gondolom, ez 
reális, főleg úgy, hogy egyébként akinek ez különös nehézséget okoz, a bíró hivatalból, de 
kérelemre is engedélyezheti a részletfizetést.  

Éppen ezért én azt javaslom, hogy ne szállítsa le a jelenleg hatályostól eltérően az alsó 
határt. A felső határ megemelésével pedig egyetértek. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Staudt Gábor képviselő úr! 
 
DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik): Köszönöm szépen, elnök úr. Nem szerettem volna 

hozzászólni, de Bárándy képviselőtársamnak mondanám, aki nálam járatosabb a 
büntetőjogban, hogy tudomásom szerint az félrevezető, hogyha itt a legkisebb összeget úgy 
határozzuk meg, hogy napi tételszer az egy napra kiróható, mert a bíróságok gyakorlata az – 
tudomásom szerint, hangsúlyozom –, hogy a napi tételt meghatározzák, számolva azzal, hogy 
azt majd át kell alakítani, és ahhoz a napi tételhez fogják hozzárendelni azt az egy napra eső 
összeget. Tehát a bíróságoknak meghagyjuk azt a szabadságát véleményem szerint ezzel a 
módosítással, hogy úgy is meghatározhassanak egy alacsonyabb összeget egy alacsonyabb 
jövedelmű embernél, hogy az átváltoztatás esetén is kellő elrettentő erővel bírjon. Tehát nem 
arról van szó, hogy mindig ezt a minimumösszeget szabnák ki.  

Én is hallottam számtalan olyan esetet a jelenlegi hatályos szabályozás alapján, hogy 
az eddigi gyakorlatban, tehát a napi tételhez az egynapi tételre eső minimumösszeget 
hozzárendelve nagyon sok százezer forintos büntetés jött ki, és a bíróság a gyakorlat alapján a 
napi tételtől nem tudott nagyon eltérni lefelé, és hiába tette az egynapi tétel összegét 
minimumra, akkor is nagyon nagy összeg jött ki. Tehát ez indokolja ezt szerintem. 

 
ELNÖK: Bárándy Gergely! 
 
DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP): Köszönöm szépen. Annyiban egészíteném ki 

vagy módosítanám, amit Staudt képviselőtársam elmondott, hogy más-más szempontok 
alapján szabják ki. Tehát nem arról van szó, hogy először az egyiket, aztán a másikat, és így 
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egy igazságos döntés jön ki. Hanem a napi tételek számát az elkövetett cselekmény 
társadalomra veszélyességéhez mérten fogják megállapítani, meg a bűnösség fokához, s a 
többi, s a többi. Míg az egynapi tételhez tartozó összeget pedig az anyagi helyzet alapján 
állapítják meg. És így, azt gondolom, bőven kijöhet egy nagyon alacsony büntetés, hiszen ha 
valakinek bizonyhatóan rossz az anyagi helyzete, és egyébként nem követett el egy olyan 
súlyú bűncselekményt, akkor mind a kettőt a minimumhoz közel fogják megállapítani, és 
lehet, hogy nem 30 ezer lesz, hanem 45, de ez is az én meglátásom szerint meglehetősen 
súlytalan. Nem is beszélve arról, hogy vannak olyan bűncselekmények, ahol tipikusan 
pénzbüntetést szabnak ki, és ha azoknál a bűncselekményeknél – és most az önök 
szavajárásával élek – szeretnénk megfelelő elrettentő erőt, akkor bizony az nem fog 
megvalósulni akkor, ha néhány tízezer forint a pénzbüntetés. 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Gaudi-Nagy Tamás! 
 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Köszönöm szépen. Annak az örömömnek 

szeretnék hangot adni, amit államtitkár úr szavaiból hallottam, hogy az 52. számú módosító 
javaslatot, amely a mienk, hogy 500 ezer forintra emelné a legmagasabb tételét a 
pénzbüntetésnek, a napi tétel összegének – ezt jól értettem? (Dr. Répássy Róbert bólogat.) 
Magyarul tehát a kormány támogatja, csak erre szeretném e késői órákban emlékeztetni 
képviselőtársaimat, a kormánypárti képviselőtársakat, hogy ez egy nagyon jó üzenet. 
Úgyhogy ezt akkor vegyük mindannyian komolyan, és az a kérésem, hogy támogassák ezt az 
52. pontot. Mert ugyan drasztikus, több mint duplájára növelő javaslat, de pontosan ez az, ami 
kell. Most ilyen módon kell üzenni mind a potenciális elkövetőknek, mind pedig a 
jogalkalmazóknak. 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Ha nincs további hozzászólás, határozathozatal következik. 
Az 50. pontban Dorosz Dávid javaslatát ki támogatja? (Szavazás.) Senki nem 

támogatta, egyharmadot sem kapott. 
Az 51. pont Bárándy Gergely javaslata. Ki támogatja? (Szavazás.) 2 igen. A bizottság 

nem támogatta, egyharmadot sem kapott. 
Az 52. pont Gaudi-Nagy Tamás és társai módosító javaslata. Ki támogatja? 

(Szavazás.) 21 igen. A bizottság támogatta. 
Az 53. pont Dorosz Dávid javaslata. Előterjesztő? 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Elnök úr, nem támogatjuk a módosító javaslatot. 
 
ELNÖK: Hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal következik. Ki támogatja a 

javaslatot? (Szavazás.) Senki nem támogatta, egyharmadot sem kapott. 
Az 54. pont Gaudi-Nagy Tamás, Gyüre Csaba, Staudt Gábor javaslata. Előterjesztő? 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Ebben a formában nem támogatjuk a módosító javaslatot. 
Egyébként egyetértünk azzal, amit a képviselő urak szeretnének elérni, de úgy ítéltük meg, 
hogy pontosabban kell megfogalmazni. Ők ezt szeretnék – ha jól értjük a módosító javaslatot 
–, hogy civil szervezetek tisztségviselője se lehessen… (Dr. Staudt Gábor: Vezető 
tisztségviselője.) Már nem értünk egyet az értelmezésben… De a lényeg az, hogy ebben a 
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formában nem. Ha a képviselő urak pontosítják a módosító javaslatukat, akkor el tudjuk 
fogadni. 

 
ELNÖK: Hozzászólás? Staudt Gábor! 
 
DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik): Köszönöm szépen. Itt most már akkor kiderült a 

különbség. Szerintem fontos különbséget tenni egy képviseleti jogra jogosult, és nem is ez a 
legfontosabb része, de egy vezető tisztségviselő esetében, mint egy civil szervezetnek egy 
akármilyen tisztségviselője esetében. Egy civil szervezetnél számtalan olyan tisztség létezhet, 
amelyet nem egy különösebben nagy kaland betölteni, és taxatíve nem is nagyon sorolható fel 
ebben a formában. Ezért úgy gondoltuk, hogy már az is előrelépés, ha a vezető 
tisztségviselőket zárjuk ki ebből a körből, akiknek valódi ráhatásuk lehet az ügymenetre. De a 
megfogalmazásban partnerek vagyunk természetesen. 

 
ELNÖK: Hozzászólás? Szót kért az államtitkár úr. 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Igen, azért kértem szót, hogy nehogy a képviselő urak úgy pontosítsák a módosító 
indítványukat, hogy végül azt sem fogjuk tudni támogatni. Az a javaslatunk, hogy a 
civiltörvénnyel összhangban lévő módosító javaslattal pontosítsák, és akkor el fogjuk tudni 
fogadni. (Dr. Gaudi-Nagy Tamás: Nekünk is adjatok kodifikációs segítséget, ne csak a 
kormánypártiaknak!)  

 
ELNÖK: Staudt Gábor! 
 
DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik): Államtitkár úr, akkor legyen szíves, javasoljon, 

hogy tehát mi az, amit el tudnak fogadni, és akkor mi tudunk rá nyilatkozni. 
 
ELNÖK: Képviselő úr, ha berekesztem az ülést, akkor hagyunk rá időt; éjfélkor 

következik a következő napirendi pont a plenáris ülésen, amire az államtitkár úr el akar 
menni. Tehát mondjuk, úgy 11 és 12 között remekül tudnak egymás közt egyeztetni. Meg 
fogják tudni beszélni, csak ne így az ülésen tegyék.  

Államtitkár úr, tessék! 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Én csak arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy ez még visszatér más módosító 
javaslatokban is, például a 61. pontban is visszatér. Ezért mondom, hogy ezt mindenképpen 
pontosítani kell. 

 
ELNÖK: Ha nincs további hozzászólás, határozathozatal következik. Ki támogatja ezt 

a javaslatot? Az igenlő szavazatokat számolom. (Szavazás.) 5 igen. A bizottság nem 
támogatta, egyharmadot sem kapott. 

Az 55. pont Bárándy Gergely képviselő úr módosító javaslata. Előterjesztő? 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Nem értünk egyet vele. 
 
ELNÖK: Hozzászólás? Bárándy Gergely! 
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DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP): Mindösszesen az előző hozzászólásomra 
emlékeztetnék, illetve itt is szeretnék emlékeztetni az OBH elnökhelyettesének a 
véleményére, amely szerint kerülni kellene a kötelezően alkalmazandó büntetéseket. Ez 
összesen ennyire tesz javaslatot. 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Államtitkár úr? 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Az eredeti tervezethez képest azért bővítettük a különös méltánylást érdemlő esettel, amely 
lehetővé teszi, hogy mellőzzék a kötelezendően alkalmazandó büntetést, mert egyetértettünk 
az OBH javaslatával. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Ha nincs további hozzászólás, határozathozatal következik. Ki 

támogatja ezt a javaslatot? (Szavazás.) 2 igen. A bizottság nem támogatta, egyharmadot sem 
kapott. 

Az 56. pont Dorosz Dávid módosító javaslata. Előterjesztő? 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Nem értünk egyet a módosító javaslattal. 
 
ELNÖK: Hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal következik. Ki támogatja a 

javaslatot? (Szavazás.) 1 igen. A bizottság nem támogatta, egyharmadot sem kapott. 
Az 58. pont Ipkovich György képviselő úr módosító javaslata. Kérdezem az 

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

Támogatjuk a módosító javaslatot, egyetértünk vele.  
 
ELNÖK: Hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal következik. Ki támogatja a 

javaslatot? (Szavazás.) A bizottság egyhangúlag támogatta. 
Az 59. pont Magyar Zoltán, Szilágyi György, Apáti István képviselő urak javaslata. 

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

Nem is értjük a rendpárti Jobbiktól ezt a javaslatot. Nem értünk egyet a módosító javaslattal. 
 
ELNÖK: Gaudi-Nagy Tamás! 
 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Igazából nem szólaltam volna meg, ha ezt 

most nem mondja államtitkár úr. (Derültség. – Elnök: Akkor inkább visszavonja.) Mert 
nyilvánvalóan jól tudjuk, hogy sajnos ezeket a típusú szabályokat, a sportrendezvényektől 
való eltiltást rendszeresen azon személyi körrel szemben alkalmazzák, akik fokozottan 
érdeklődnek a nemzeti értékek iránt. Noha nem biztos, hogy képesek mindig betartani a 
társadalmi szabályokat, de ez az eszköz viszont pont nem ad erre megoldást szerintünk. 
Angliában próbálkoztak ezzel, meg nagyon sok helyen, de szerintünk ez nem célravezető. 
Mert valahogy úgyis meg fogja találni két szurkolótábor, ha szeretnék lerendezni egymás 
között a különböző vitáikat, akkor azt mások zavarása, zaklatása nélkül megtehesse. És meg 
fogja találni azt is, hogy elmenjen olyan sportrendezvényekre, olyan formában, ahogy azt 
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mások, akik szeretnének teljesen békésen elmenni egy rendezvényre, ezt megérezzék. Tehát 
ezt az útvonalat valahogy nem találtuk így jónak. 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. További hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal 

következik. Ki támogatja a javaslatot? (Szavazás.) 1 igen. A bizottság nem támogatta, 
egyharmadot sem kapott. 

A 60. pont következik, Kiss Sándor, Gyenes Géza javaslata. Előterjesztő? 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Nem értünk egyet. 
 
ELNÖK: Hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal következik. Ki támogatja? 

(Szavazás.) 1 igen. A bizottság nem támogatta, egyharmadot sem kapott. 
A 62. pont következik, amelyről államtitkár úr érintőleg már nyilatkozott.  
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Ebben a formában nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal következik. Ki támogatja a 

javaslatot? (Szavazás.) 1 igen. A bizottság nem támogatta, egyharmadot sem kapott. 
A 62. pont Baráth Zsolt, Vágó Sebestyén javaslata. Államtitkár úr? 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Nem értünk egyet. 
 
ELNÖK: Hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal következik. Ki támogatja a 

javaslatot? (Szavazás.) 1 igen. A bizottság nem támogatta, egyharmadot sem kapott. 
A 63. pontban Gaudi-Nagy Tamás javaslata következik, szigorított dologház, 

összefügg a 69. ponttal. Államtitkár úr? 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Nagyon romantikus ez a javaslat, de nem értünk egyet vele. (Derültség.)  
 
ELNÖK: Twist Olivér volt az ihletője. (Derültség.) Gaudi-Nagy Tamás, tessék! 
 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Szerintem azok az elkövetők nem találnák 

romantikusnak, akik ezt majd igénybe vennék. (Derültség.) Mert ez egy nagyon jól átgondolt 
és nagyon szépen kidolgozott intézkedés volt. Az 1928. évi X. törvénycikk emelte be a 
megrögzött bűntettesi kategóriában, amelyet szépen definiáltak, specifikáltak. Ez annak idején 
kicsit ilyen „három csapásos” jellegű volt, mert öt éven belül kellett három olyan 
bűncselekményt elkövetni, ami a társadalmi együttélés szabályait durván sértette, és kellett 
olyan elem, hogy a bűncselekmények elkövetésére állandó hajlamot mutat az elkövető. És le 
is írta a jogszabály, hogy itt figyelembe kell venni az egyéniséget, életmódot, életviszonyt, 
meg hogy mikor követte el. 

Én ezt annyiban szigorítanám, hogy két ilyen típusú bűncselekmény elkövetése öt 
éven belül is elegendő lenne, illetve kibővíteném a bűncselekményi köröket a közélet 
tisztasága elleni bűncselekményekre is, emberi szabadság elleni, nemi élet szabadsága elleni 
bűncselekményekre. 
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A dolognak az a lényege – bár gondolom, mindenki kívülről ismeri ezt a javaslatot, 
hiszen mindenki részletesen elolvasta az összes módosító javaslatot, és hosszú indokolást is 
írtunk hozzá –, hogy tulajdonképpen jelentős mértékben, döntő többségében szó szerint 
emeltük át a korábbi rendelkezést, de annyiban van különbség még, hogy egy úgynevezett 
felügyelő hatóság felügyelné az egyébként szigorú rendben lakó, dolgozó és életvitelében is 
ellenőrzött személyek életét. És ez a felügyelő hatóság döntene arról, mert mi lenne a fő célja, 
ahogy fogalmaz a (7) bekezdés: a szigorított dologházba utaltakat munkás és rendes 
életmódhoz kell szoktatni, őket munkával oly módon kell foglalkoztatni, hogy valamely 
foglalkozást annyira elsajátítsanak, hogy szabadságuk visszanyerése után abból 
megélhessenek. És egy felügyelő hatóság az, amely ezt meghatározza, eldönti, és a végső 
döntést az eredeti verzióban az igazságügy-miniszter hozta meg, mármint a feltételes 
szabadságra bocsátásról, mi ezt a büntetés-végrehajtási bíró kezébe tennénk. 

Én úgy érzem, ez egy nagyon megfontolandó javaslat. Nem kell ilyen könnyedén 
túllépni ezen. Sok jót lehetne ebből származtatni, de egy biztos: azt a bizonyos nevelő jellegű 
hatást is képes lehet betölteni, ha olyan intézményi és személyi feltételekkel működtetik, 
ahogy annak idején is működtették. Nem mondom, hogy annak idején minden bűnözési 
tendencia letört ezzel, de nagyon jó az a megfogalmazás is, hogy akkor lehet feltételes 
szabadságra bocsátani – egyébként ötéves maximum van –, ha munkás, rendes életmódot 
folytat, és ha gyakorlatilag iszákos, munkakerülő, a társadalmi együttélés normáit figyelembe 
nem vevő életmódot folytat, akkor visszakerül. Ez tehát olyan emberek számára lehet 
alkalmas, egyébként a szigorított javító-nevelő munka egy hasonló jellegű intézmény volt, 
ami ennek egy ilyen késői szocialista időszakban beemelt változata, ahol kifejezetten 
kimondták, ott kimondták, ott még a régi szép időkben ki lehetett mondani, hogy parazita 
életmódot folytató emberek munkához és rendezett életmódhoz való szoktatását segíti.  

Utolsó gondolat még csak, azt nagyon jól tudjuk, államtitkár úr is elmondta, és ebben 
szerintem tulajdonképpen egyetértünk, hogy a szabadságvesztés büntetés önmagában sajnos 
nem igazán alkalmas a rendeltetésének betöltésére. Tehát aki egyszer bekerül, ezt tényleg 
mondhatjuk nyugodtan, a börtönakadémia különböző évfolyamait járja ki, attól függ, hogy 
hány évre kerül be. Ha nincs egy kontroll az életvitele, a szemléletmódja, munkamorálja, a 
társadalomhoz való hozzáállása  tekintetében, akkor akár rosszabbat is teszünk össztársadalmi 
szempontból. Lehet, hogy kivonjuk néhány évre az elkövetőt, az elítéltet, de utána akár még 
rosszabb állapotban kerül vissza. 

Úgyhogy én arra buzdítanám a kormányzatot, kormánypárti képviselőket, hogy 
karolják fel ezt a javaslatot. A részleteket nyilván csiszoljuk ki együtt, mert nem biztos, hogy 
tényleg mindenben ez így tökéletes vagy ez a legjobb, de hogy ez egy jó megoldás lehet, az 
biztos, szerintünk.  

 
ELNÖK: Államtitkár úr? 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Aki járt már a fertőrákosi kőfejtőben, annak vannak elképzelései 
arról, hogy hogyan működött ez annak idején. 1928 óta néhány nemzetközi egyezményt 
elfogadtak az ilyen típusú intézmények bezárása érdekében, ilyenek például a kényszermunka 
tilalmára vonatkozó nemzetközi egyezmények. Illetve, mivel ez a büntetés határozatlan 
tartamú, tehát nincs meghatározva előre, hogy meddig fog tartani ez a büntetés (Dr. Gaudi-
Nagy Tamás: Az enyémben meg van határozva.), ezért teljesen alkotmányellenes jelen 
pillanatban. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. (Jelzésre:) Tessék! 
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DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Az én javaslatom határozott időtartamot ad, 

maximális időtartamot. Az eredeti változat nem, ez igaz, én viszont ezt felülvizsgáltam 
nemzetközi jogi konformitás szempontjából, és ötéves maximumot adtam ennek. Úgyhogy ez 
nem jött be, államtitkár úr. (Derültség.)  

 
ELNÖK: Ha lehetséges, és ha nincs további hozzászólás, akkor határozathozatal 

következik. Ki támogatja a javaslatot? (Szavazás.) 3 igen. A bizottság nem támogatta, 
egyharmadot sem kapott. 

A 64. pont következik, Bana Tibor és Mirkóczki Ádám javaslata; összefügg a 78. 
ponttal. Előterjesztő? 

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

Tisztelt Bizottság! Ezt semmiképpen sem nevezném romantikus javaslatnak, de ezt sem 
támogatjuk. A kémiai úton való kasztrálásról szól ez a javaslat. 

 
ELNÖK: Ki lehetett következtetni, igen. Hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal 

következik. Ki támogatja a javaslatot? (Szavazás.) 3 igen. A bizottság nem támogatta, 
egyharmadot sem kapott. 

A 65. pont Dorosz Dávid intézkedési javaslata: szembenézésre kötelezés. (Derültség.)  
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Ez a javaslat viszont tényleg romantikus, elnök úr, de ezt sem támogatjuk.  
 
ELNÖK: Ez összefügg a 66. és 77. pontokkal. Hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal 

következik. Ki támogatja? (Szavazás.) Senki nem támogatta, egyharmadot sem kapott. 
A 67. pont következik, Dorosz Dávid javaslata, amely összefügg a 68. ponttal. 

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

Nem támogatjuk, elnök úr. 
 
ELNÖK: Hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal következik. Ki támogatja a 

javaslatot? (Szavazás.) Senki nem támogatta, egyharmadot sem kapott. 
A 70. pont következik, Dorosz Dávid javaslata. Előterjesztő? 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Hozzászólás? Gaudi-Nagy Tamás! 
 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Ez szerintünk egy jó ötlet viszont. A pártfogó 

felügyelő előírhat bizonyos szabályokat, mondjunk egy példát: valaki rongálással vegyített 
garázdaságot követett el, és mondjuk, a közparkot szétverte, szétrombolta, és egy olyan típusú 
magatartási szabályt írnak elő neki, mondjuk, a szabadulást követően, hogy heti háromszor 
locsolja meg és gyomlálja ki a parkot – most mondtam egy ötletet, vagy valami ilyen típusút –
, és ennek ellenőrzésére biztosít egy technikai lehetőséget ez a, gondolom, egy chip vagy egy 
mozgást nyomon követő eszköz, hogy valóban ott jár-e hetente háromszor azon a helyszínen, 
amit számára előírnak. Vagy olyan helyek elkerülésére hívják fel vagy kötelezi a pártfogó 
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felügyelő, amelyet nem kellene látogatnia, és ha mégis látogatja, akkor ez a mozgáskövető 
eszköz ezt beazonosítja. Szerintünk ez egy jó ötlet. 

 
ELNÖK: Nem tudom, a költségvetési kihatása megvan az indoklásban? Csak 

kérdezem. Bárándy képviselő úr! 
 
DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP): Köszönöm szépen. Amit elnök úr kérdezett, 

szerintem is ez a dolog lényege. Egyrészt azt gondolom, hogy nem rossz ötlet, csak nem 
feltétlenül a Btk.-ban kellene szabályozni. Másrészt pedig van egy ilyen szabály, ha jól 
emlékszem, ráadásul még hatályos is, a Be.-ben, hogy talán a lakhelyelhagyási tilalmat vagy a 
házi őrizetet lehetne ilyen módon, mármint egy ilyen nyomkövetővel szabályozni. Ez több 
éve került be, és azóta sem működik, mert nincs rá pénz. Tehát én is azt gondolom, hogy 
először a költségvetési lábát kell megteremteni, és utána valóban jó ötletnek tűnik. 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Államtitkár úr? 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Elnök úr, azt hiszem, egy információval elmaradtam, hogy önmagát ezt a mozgást nyomon 
követő technikai eszközt, mármint ennek a bevezetését egyébként a kormány várhatóan 
támogatni fogja, a Belügyminisztérium javasolni fogja, de alapvetően a személyi szabadságot 
korlátozó kényszerintézkedések alternatívájaként, magyarul a házi őrizet és a 
lakhelyelhagyási tilalom ellenőrzése céljából. Tehát nem büntetési vagy intézkedési nemként, 
hanem inkább a büntetőeljárási kényszerintézkedés céljából. 

Ennek valóban jelentős költségvetési kihatása van, de azért egy valódi alternatívája 
lehet az előzetes fogvatartásnak, ami szintén komoly költségvetési kihatású intézkedés. 

 
ELNÖK: Köszönöm. További hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal következik. Ki 

támogatja a javaslatot? (Szavazás.) 5 igen. A bizottság nem támogatta, egyharmadot sem 
kapott. 

A 71. pont Dorosz Dávid képviselő úr módosító javaslata. Az előterjesztőt kérdezem. 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Nem értünk egyet a módosító javaslattal. 
 
ELNÖK: Hozzászólás? Gaudi-Nagy Tamás! 
 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Azt hiszem, holnap Schiffer Andrástól tényleg 

valamilyen térítést kérünk, legalábbis elismerést kérünk, hogy az LMP-s javaslatok közül 
mennyivel foglalkozunk kiemelten. Egyébként itt kell megjegyeznem a jegyzőkönyv 
kedvéért, hogy ezt már azért tényleg egy kicsit soknak tartom, hogy Schiffer András 
képviselőtársunk gyakorlatilag az üléseknek a töredékét sem tiszteli meg jelenlétével, vagy 
csak a legminimálisabb részét. És bevallom őszintén, most ellenzéki szempontból itt 
meglennének az egyharmados támogatások, de persze ez legyen a mi gondunk, de a 
jegyzőkönyv kedvéért elmondtam, hogy ezt majd megmutassam neki megfelelő időben és 
helyen. (Dr. Vitányi István: Büntetésből ne szólj hozzá az ő javaslataihoz! – Derültség.)  

Mindenesetre ez a javaslat nagyon jó, ez elképesztően jó javaslat szintén. Ez 
gyakorlatilag a korrupciós bűncselekményeknek egy olyan nagyon kemény büntetése, 
amelynek a lényege a következő; nem tudom, megnézte-e ezt így mindenki. Ugye, fő szabály 
szerint a vagyonelkobzás a bűncselekmény útján szerzett vagyont kobozza el. Mit tudom én, 
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mondjuk, valaki sikkasztást követ el közvagyonra, közbizalmat élvezve, akkor nyilván 
elveszik tőle mindazt a vagyoni elemet, bevételt, amelyet ezzel az elorzott vagyontárggyal 
szerzett. Viszont azt mondja ez a mostani javaslat, hogy objektíve minden olyan vagyont el 
kell kobozni tőle, amit ezen időszak alatt szerzett, ami összefüggésben van a tisztségével, 
magyarul a tiszteletdíját például. Tehát ha valaki választott tisztségviselőként, politikusként 
közvagyont nyúl le, s a többi, nem mondom végig a gondolatsort, szerintem ez egy nagyon jó 
javaslat. Mert ez tényleg felháborító, hogy ő még a fizetését meg is tartja, szépen fialtatva, 
miközben olyan mértékben rabolta le a közvagyont, ami tényleg kiemelkedően súlyos. És itt 
ráadásul, ha jól látom, a korábbi két év időszakára is kiterjeszti ezt: a vagyonelkobzás alá eső 
vagyonnak kell tekinteni ellenkező bizonyításig a megelőző két évben szerzett vagyont. Ez 
szintén elég kemény, de mi ezt támogatjuk, mert a korrupció elleni legkeményebb fellépés 
hívei vagyunk. Mi is. 

 
ELNÖK: Hozzászólás? Államtitkár úr! 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Csak azt akarom jelezni, hogy gondot okoz annak a meghatározása, hogy „a bűncselekmény 
elkövetésének ideje alatt” szerzett vagyon. Ugyanis ezekben az elkövetési magatartásokban 
akár egy pillanatnyi elkövetés is előfordulhat. Például a hivatali visszaélés vagy vesztegetés 
nem folyamat-bűncselekmények; mondjuk, a sikkasztás talán már igen, bár az is előfordulhat 
egy időpillanatban. Tehát nem értelmezhető ez a szabály, az a probléma. Értjük a képviselők 
szándékát, de alkalmazhatatlan lenne ez a szabály, az a helyzet. 

 
ELNÖK: További hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal következik. Ki támogatja a 

javaslatot? (Szavazás.) 3 igen. A bizottság nem támogatta, egyharmadot sem kapott. 
A 72. pont Kiss Sándor, Gyenes Géza indítványa. Előterjesztő? 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Tisztelt Bizottság! Nem támogatjuk, de mielőtt megkérdeznék, hogy miért nem: a 
bűncselekményből származó vagyont egyébként is el kell kobozni. Mi tehát úgy ítéljük meg, 
hogy ezt magában foglalja a fő szabály.  

 
ELNÖK: Hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal következik. Ki támogatja a 

javaslatot? (Szavazás.) 3 igen. A bizottság nem támogatta, egyharmadot sem kapott. 
A 73. pont szintén Kiss Sándor és Gyenes Géza javaslata. Előterjesztő? 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal következik. Ki támogatja a 

javaslatot? (Szavazás.) 3 igen. A bizottság nem támogatta, egyharmadot sem kapott. 
A 74. pont szintén a képviselő urak javaslata. Előterjesztő? 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Nem támogatja a kormány. Hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal 

következik. Ki támogatja a javaslatot? (Szavazás.) 3 igen. A bizottság nem támogatta, 
egyharmadot sem kapott. 

A 75. pont Dorosz Dávid módosító javaslata.  
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DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Nem támogatja a kormány. Hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal 

következik. Ki támogatja a javaslatot? (Szavazás.) 3 igen. A bizottság nem támogatta, 
egyharmadot sem kapott. 

A 76. pont Bárándy Gergely módosító javaslata.  
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Nem támogatja a kormány. Hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal 

következik. Ki támogatja a javaslatot? (Szavazás.) 2 igen. A bizottság nem támogatta, 
egyharmadot sem kapott. 

A 79. pont a következő, Dorosz Dávid módosító javaslata. Előterjesztő? 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal következik. Ki támogatja a 

javaslatot? (Szavazás.) Senki nem támogatta, egyharmadot sem kapott. 
A 80. pont Dorosz Dávid módosító javaslata. Előterjesztő? 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal következik. Ki támogatja a 

javaslatot? (Szavazás.) 2 igen. A bizottság nem támogatta, egyharmadot sem kapott. 
A 81. pont Bárándy Gergely módosító javaslata. Előterjesztő? 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal következik. Ki támogatja a 

javaslatot? (Szavazás.) 2 igen. A bizottság nem támogatta, egyharmadot sem kapott. 
A 82. pont Dorosz Dávid módosító javaslata. Előterjesztő? 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal következik. Ki támogatja a 

javaslatot? (Szavazás.) 2 igen. A bizottság nem támogatta, egyharmadot sem kapott. 
A 83., 84. pontokról döntöttünk. 
A 85. pont következik, Dorosz Dávid módosító javaslata. Kérdezem az előterjesztő 

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

Nem támogatjuk. 
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ELNÖK: Hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal következik. Ki támogatja a 
javaslatot? (Szavazás.) Senki nem támogatta, egyharmadot sem kapott. 

A 86. pontról már döntöttünk. 
A 87. pont Dorosz Dávid módosító javaslata. Kérdezem a kormány álláspontját. 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal következik. Ki támogatja a 

javaslatot? (Szavazás.) 2 igen. A bizottság nem támogatta, egyharmadot sem kapott. 
A 91. pont a következő, Baráth Zsolt módosító indítványa. Előterjesztő? 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal következik. Ki támogatja a 

javaslatot? (Szavazás.) 3 igen. A bizottság nem támogatta, egyharmadot sem kapott. 
A 92. pont Bárándy Gergely képviselő úr módosító javaslata. Előterjesztő? 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Hozzászólás? Bárándy Gergely! 
 
DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Bizottság! 

Azt gondolom, itt egy lényeges módosító javaslathoz érkeztünk, ezért szeretném indokolni. 
A módosító javaslat írásbeli indokolása pontosan és részletesen leírja, de én azt 

gondolom, hogy ha joghátrányokat viszonyítunk egymáshoz, és legfőképpen a 
kényszerintézkedésekhez, akkor az a helyes, ha – önök szokták ezt a kifejezést használni – a 
büntetőjog nem mér kettős mércével. Ugyanis helyes dolog az, ha egynapi házi őrizetben 
eltöltött idő nem egynapi szabadságvesztésnek felel meg, hanem többnapi házi őrizetben 
eltöltött idő felel meg egy nap szabadságvesztésnek. Hiszen nyilvánvalóan nem azonos a két 
joghátrány egymással. Azonban mindenki tudja azt, és úgy hiszem, senki nem is vitatja, hogy 
az előzetes letartóztatás, már ami annak a körülményeit illeti, leginkább egy 
fegyházbüntetéshez hasonlít. Éppen ezért úgy gondolom, nem igazságos az sem, ha az 
előzetes letartóztatásban eltöltött időt, ami, még egyszer mondom, fegyházfokozatnak felel 
meg, az egynapi börtön vagy egynapi fogház fokozatnak feleltetjük meg. Azaz ha valaki 
letölt, mondjuk, egy évet előzetesben, és kap egy év fogházbüntetést, az a kettő nem ugyanaz, 
már ami a joghátrányt illeti. Ugyanúgy szabadságot korlátozó vagy elvonó intézkedés, mint 
ahogy, mondjuk, a házi őrizet, ott sem teheti ki a lábát kis korlátozásoldásoktól eltekintve a 
házból vagy a lakásból, na de mégsem azonos egy börtönnel. Ahogy nem azonos a fegyház 
fokozat a fogház fokozattal, és még a börtön fokozattal sem. Nem is beszélve az elzárásról, 
amit államtitkár úr úgy aposztrofált, hogy az csak egy ízelítő a börtönbüntetésből, lényegesen 
enyhébb megítélésű, mint a szabadságvesztés. Tehát ott különösen igazságtalan volna ez. 

A másik. Nagyon sokan és sokat vitatkoztunk azon, tartottunk róla – nyilván aki tagja 
az albizottságnak, emlékszik rá – több albizottsági ülést, hogy mi a helyzet az előzetes 
fogvatartás szabályaival és körülményeivel. Ott az látszik, hogy Magyarországon az előzetes 
letartóztatások elrendelése, illetve annak hossza kiemelkedően nagy számot mutat és hosszú 
időtartamot. Én úgy gondolom, sokkal inkább meggondolnák azt, hogy indokolt-e valóban az 
előzetes letartóztatás elrendelése vagy sem, mondjuk, egy csekély tárgyi súlyú 
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bűncselekménynél, ha tudja azt előre a hatóság tagja, hogy adott esetben jól jár ezzel a 
bűnelkövető, hiszen az előzetes letartóztatásban eltöltött, mondjuk, fél év be fog számítani 
neki egy év börtönbüntetésnek. Magyarán, akkor rendelnék el az előzetes letartóztatást és 
akkor indítványoznák, ha az valóban indokolt. Ezzel a módszerrel a jogalkotó erre a 
folyamatra tudna bizonyos hatást gyakorolni, amivel sokan, azt gondolom, egyetértünk.  

Azok a számok, amelyeket itt meghatároztam, tehát hogy fegyház fokozat esetén egy 
az egyben ez körülbelül azonos; börtön fokozat esetén 2:1, fogház fokozat, illetve elzárás 
esetén pedig 3:1 arányban feleljen meg, ezek, mondjuk úgy, hogy gondolatindító számok. Én 
el tudom azt fogadni, hogy legyen másfélszeres, illetve kétszeres az átváltás, vagy valamilyen 
más arányszám. De úgy gondolom, érdemes lenne az irányban elmozdulni, hogy az 
igazságosság követelményét szem előtt tartva, ne egy az egyben feleltessük meg, teljesen 
függetlenül attól, hogy egyébként milyen fokozatban rendelik letölteni a büntetést a 
perbíróságon.  

Éppen ezért tehát kérem államtitkár urat, hogy azon kívül, hogy most ezt ebben a 
formában elutasítja, mert ezt már hallottuk, de fontolja meg, hogy valamilyen kapcsolódó 
módosítóval egy, a kormány által is igazságosnak vélt, de mégis differenciálás meg tudjon 
valósulni. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Gaudi-Nagy Tamás képviselő úr! 
 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Csak egy bővített mondatban: egyetértek 

Bárándy Gergely képviselőtársam érveivel. Az albizottságban valóban föltártuk az előzetes 
letartóztatás anomáliáit, és valóban, én meg merem kockáztatni, például a fegyház fokozatnál 
is súlyosabb az előzetes, és jelentősége és elszámolása ebből fakadóan így kell működjön. 
Mert ott ráadásul egy elítélés nélküli fogvatartásról van szó, sokkal csökkentettebb 
kapcsolattartási rendszerrel akár, mint egy fegyház fokozatra ítélt elítélt esetében.  

Tehát ez egy jó javaslat, ezt mi támogatjuk.  
 
ELNÖK: Köszönöm. Államtitkár úr, tessék! 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Csak azt szeretném megjegyezni, hogy a képviselő úr módosító indítványa abból indul ki, el 
is mondta, hogy az előzetes letartóztatás egyet jelent a fegyház büntetés-végrehajtási 
fokozatának a szabályaival. Ez azonban tényszerűen nem igaz. Lehet, hogy az előzetesben 
lévők úgy érzik, hogy rájuk ilyen súly nehezedik, de a végrehajtási szabályok nem azonosak. 
Ezt mindenki leellenőrizheti. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Bárándy Gergely képviselő úr! 
 
DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP): Köszönöm szépen. Államtitkár úr, 

természetesen, tehát ha egymás mellé tesszük a két szabályozást, akkor nem ugyanazt fogjuk 
megtalálni. Én azt mondom, hogy lényegi vagy a legfontosabb elemeit tekintve egyeznek 
meg. És ezt nem csak én mondom, hanem a kihelyezett ülésen elmondták a büntetés-
végrehajtási vezetők is, hogy ők is így látják ezt a kérdést.  

Hadd mondjak egy elemet, ami talán a legfontosabb. A fegyház fokozat és a börtön 
fokozat között, illetve a fogház fokozat között a leglényegesebb különbség az – és ezt 
mindenki így gondolja, megint csak ezt tudom mondani, mind a végrehajtásban dolgozók, 
mind az elítéltek –, hogy melyiknél kell az időnek a túlnyomó többségét a cellán belül tölteni, 
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és melyik az, ahol a körletben lehet tölteni. Magyarán szólva, valaki 23 órán keresztül a 24-
ből be van zárva egy háromszor hármas cellába, vagy pedig egyébként az ébresztő és a 
takarodó között a körletben szabadon mozoghat, elmehet könyvtárba, edzőterembe, a bánat 
tudja, hova; elmehet például dolgozni. És ez is egy jelentős különbség, hogy az előzetesben 
lévő emberek nem dolgozhatnak, míg a börtön fokozatban és a fogház fokozatban lehet 
dolgozni, ami, bármilyen meglepő, ma Magyarországon a börtönben jutalmazásnak minősül, 
nem pedig követelménynek. Elég abszurd a helyzet, de így van.  

Én tehát azt gondolom, hogy a lényegi elemeket tekintve tehát azonos a fegyház 
fokozat és az előzetes letartóztatás. Még egyszer mondom, az előzetesben lévő ember 23 órán 
keresztül a cellájában van – azt gondolom, ez a legjelentősebb különbség. De kisebbeket is 
lehetne találni. Tehát még egyszer: a lényegi elemeket tekintve ugyanaz, ezért igazságtalan az 
egy az egyben beszámítás. 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Répássy államtitkár úr! 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Személyesen régóta gondolkodom azon, hogy vajon mi lehet szörnyűbb: magánzárkában 
lenni vagy együtt lenni más rabokkal? De mivel még hál’ istennek nem kellett ezt 
kipróbálnom, ezért nem tudom ezt eldönteni. Vannak olyanok, akiknek az „jön be”, hogy 
legalább ott társaságban vannak, és van, aki meg inkább szeretné izolálni magát a többiektől. 
S mivel az előzetes letartóztatás azért nem tart olyan hosszú ideig, hogy valaki beleőrül abba, 
hogy magánzárkában van (Közbeszólások.), ezért azt gondolom, hogy a fegyházbüntetést, 
beleértve a hosszú időtartamot is, nem lehet összehasonlítani az előzetes letartóztatással. 
(Közbeszólások.)  

 
ELNÖK: Na, most akkor előbb Bárándy képviselő úr, aztán Gaudi-Nagy Tamás. 
 
DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Csak egy nagy 

tévedést szeretnék eloszlatni, mielőtt ez így marad meg a jegyzőkönyvben, és államtitkár 
úrnak a figyelmét fölhívni, hogy az előzetes letartóztatásban 99 százalékban nem 
magánzárkában vannak az emberek. A magánzárka a bv rendszerén belül büntetésnek 
minősül, tehát vagy büntetésből, vagy biztonsági okokból helyeznek egyes embereket 
magánzárkába. Szerintem 99 százalék fölötti az aránya annak, aki nem abban van. Tehát az 
előzetes letartóztatás esetén ugyanúgy hárman-négyen vagy akár tizennégyen vannak egy 
cellában, mint a jogerősen elítélteknél. Ez tehát nem különbség, ez egy nagy tévedés, 
államtitkár úr, ha így gondolja! 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Gaudi-Nagy Tamás! 
 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Tényleg szeretném államtitkár úrnak annyiban 

segíteni a döntésorientáló véleménye kialakítását, hogy egy hete voltam bent – a legfrissebb 
élményemet tudom elmondani – a Nagy Ignác utcai intézményben, meglátogatni egy igen 
nagy tárgyi súlyú bűncselekmény elkövetésével gyanúsított HVM-es fiatalembert – a gyanú 
szerint különböző feliratokat helyezett el különböző műemlékeken vagy emlékműveken –, aki 
előzetesbe került első fokon, és bizony, államtitkár úr, ott a Nagy Ignác utcában, igen, lehet, 
egy körülbelül talán háromszor hármas alapterületen két emeletes ágyat sikerült bezsúfolni, 
ennyivel körülbelül meg is telik a helyiség, és ott négyen vannak átlagosan, jobb esetben 
hárman.  
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Az valóban egy dilemma, ettől függetlenül, hogy egyedül jobb-e ezt lehúzni vagy 
nem, de tény az, hogy fő szabály szerint nem egyedül húzzák le az előzetesben ülők az 
előzetest. Azonban annak minden jellemzője igaz, amit elmondtunk, hogy igenis, ez sokkal 
súlyosabb büntetési vagy szabadságelvonási szintet testesít meg akár még a fegyháznál is. De 
hogy mindenképpen azzal egyenérték alá esik, az biztos, tehát valóban, a beszámításnál is 
figyelembe kell venni ezt a súlyosságot. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Határozathozatal következik. Ki támogatja a javaslatot? 

(Szavazás.) 5 igen. A bizottság nem támogatta, egyharmadot sem kapott. 
Öt perc szünetet tartunk. 
 

(Szünet: 22.05–22.15 óráig) 
 
ELNÖK: Képviselőtársaim, folytatjuk az ülést. 
Következik a 93. pont, Dorosz Dávid módosító javaslata. Kérdezem az előterjesztő 

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

Ebben a formában nem támogatjuk, elnök úr. 
 
ELNÖK: Hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal következik. Ki támogatja a 

javaslatot? (Szavazás.) Senki nem támogatta, egyharmadot sem kapott. 
A 94. pont Bárándy Gergely módosító javaslata. Előterjesztő? 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Ebben a formában nem támogatjuk, csak mivel Bárándy képviselő úr itt van, mondom, hogy 
egyetértünk a gondolattal, az elvvel, de a szöveg megfogalmazása nem felel meg számunkra. 

 
ELNÖK: Javaslok egy konzultációt. Képviselő úr akkor el is áll a hozzászólásától? 
 
DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP): Így van, én is ezt javasolnám. Köszönöm. 
 
ELNÖK: Jó, köszönjük szépen. Határozathozatal következik. Ki támogatja a 

javaslatot? (Szavazás.) 2 igen. A bizottság nem támogatta, egyharmadot sem kapott. 
A 95. pont Bárándy Gergely javaslata. Előterjesztő? 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Nem értünk egyet vele. 
 
ELNÖK: Hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal következik. Ki támogatja a 

javaslatot? (Szavazás.) 2 igen. A bizottság nem támogatta, egyharmadot sem kapott. 
A 99. pont a következő, Szabó Timea és Dorosz Dávid módosító javaslata. Kérdezem 

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

Nem értünk egyet. 
 
ELNÖK: Hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal következik. Ki támogatja a 

javaslatot? (Szavazás.) 2 igen. A bizottság nem támogatta, egyharmadot sem kapott. 
Lélektani határhoz érkeztünk: a 100. pont következik. Az előterjesztőt kérdezem. 
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DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Nem értünk egyet. 
 
ELNÖK: Hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal következik. Ki támogatja a 

javaslatot? (Szavazás.) 2 igen. A bizottság nem támogatta, egyharmadot sem kapott. 
A 101. pont Szabó Timea és Dorosz Dávid javaslata. Előterjesztő? 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Nem értünk egyet. 
 
ELNÖK: Hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal következik. Ki támogatja a 

javaslatot? (Szavazás.) 2 igen. A bizottság nem támogatta, egyharmadot sem kapott. 
A 102. pont Gaudi-Nagy Tamás, Gyüre Csaba, Staudt Gábor módosító javaslata. 

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

Ebben a formában nem értünk egyet vele; viszont a gondolatával, tehát a koncepciójával 
egyetértünk. 

 
ELNÖK: Akkor itt is lehet konzultálni. Ha nincs hozzászólás, mindjárt határozatot is 

hozunk. Ki támogatja a javaslatot? (Szavazás.) 2 igen. A bizottság nem támogatta, 
egyharmadot sem kapott. 

A 103. pont Ipkovich képviselő úr módosító javaslata, amely összefügg a 107-essel, 
együtt tárgyalunk és szavazunk róluk. 

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

Nem értünk egyet. 
 
ELNÖK: Nem támogatja az előterjesztő. Hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal 

következik. Ki támogatja? (Szavazás.) 2 igen. A bizottság nem támogatta, egyharmadot sem 
kapott. 

A következő a 109. pont, amelyről határoznunk kell, Korondi Miklós képviselő úr 
javaslata. Államtitkár úr? 

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

Nem értünk egyet a módosító javaslattal. 
 
ELNÖK: Hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal következik. Ki támogatja a 

javaslatot? (Szavazás.) 4 igen. A bizottság nem támogatta, egyharmadot sem kapott. 
A 110. pont Gaudi-Nagy Tamás, Gyüre Csaba, Staudt Gábor módosító javaslata. 

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

Nem értünk vele egyet. 
 
ELNÖK: Hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal következik. Ki támogatja a 

javaslatot? (Szavazás.) 2 igen. A bizottság nem támogatta, egyharmadot sem kapott. 
A 113. pont következik, megint egy lélektani határ: áttértünk a különös részre. Szabó 

Timea és Dorosz Dávid javaslata. 
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DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Nem értünk egyet. 
 
ELNÖK: Hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal következik. Ki támogatja a 

javaslatot? (Szavazás.) Senki nem támogatta, egyharmadot sem kapott. 
A 114. pont Szabó Timea, Dorosz Dávid módosító javaslata. 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Nem értünk egyet. 
 
ELNÖK: Hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal következik. Ki támogatja a 

javaslatot? (Szavazás.) Senki nem támogatta, egyharmadot sem kapott. 
A 115. pont Szabó Timea, Dorosz Dávid javaslata. 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Nem értünk egyet. 
 
ELNÖK: Hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal következik. Ki támogatja a 

javaslatot? (Szavazás.) Senki nem támogatta, egyharmadot sem kapott. 
A 116. pont Szabó Timea, Dorosz Dávid javaslata. Előterjesztő? 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Nem értünk egyet. 
 
ELNÖK: Hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal következik. Ki támogatja a 

javaslatot? (Szavazás.) Senki nem támogatta, egyharmadot sem kapott. 
A 117. pont Gaudi-Nagy Tamás módosító javaslata. 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Nem értünk egyet. 
 
ELNÖK: Hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal következik. Ki támogatja a 

javaslatot? (Szavazás.) 2 igen. A bizottság nem támogatta, egyharmadot sem kapott. 
A 118. pont Szabó Timea, Dorosz Dávid javaslata. Előterjesztő? 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Nem értünk egyet. 
 
ELNÖK: Hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal következik. Ki támogatja a 

javaslatot? (Szavazás.) Senki nem támogatta, egyharmadot sem kapott. 
A 121. pont következik, Mengyi Roland és Rogán Antal módosító javaslata, amely 

összefügg a 124., 126., 257., 258., 264., 265. pontokkal. 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Igen, egyetértünk a módosító javaslattal, az összefüggésekkel együtt. 
 
ELNÖK: Hozzászólás? Bárándy Gergely képviselő úr! 
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DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Bizottság! 
Én is azt gondolom, hogy ez egy kifejezetten jó irány, és tulajdonképpen a j) pontnak a 
bevezetése is ugyanezen megfontolásból került be a Btk.-ba. Én akkor is hangoztattam, hogy 
ez a j) pont nem igazán jól került megfogalmazásra, hiszen itt csak a képtelen személy 
sérelmére elkövetett minősül súlyosabban, nem pedig az, aki korlátozottan képes az elhárító 
tevékenységre. Éppen ezért ezt jobbnak tartom. 

Mindazonáltal azonban én akkor azt javasolnám, legalábbis annak a megfontolását, 
hogy a j) pont helyett kerüljön beiktatásra, hiszen a többen a kevesebb benne van. Tehát aki a 
bűncselekmény elhárítására korlátozottan képes, értelemszerűen akkor a képtelen is 
beletartozik ebbe a körbe; vagy legalábbis össze kell akkor vonni, hogy képtelen vagy 
korlátozottan képes. Én nem tartom helyesnek azt, hogy ez két külön minősítő körülmény 
legyen. 

Ráadásul talán fölösleges korlátozni, és e tekintetben jobbnak tartom a j) pontot, hogy 
idős koránál vagy fogyatékosságánál fogva nem képes. Meg lehet jeleníteni példálózva, tehát 
lehet azt mondani, hogy különösen koránál vagy fogyatékosságánál fogva korlátozottan képes 
személy sérelmére követik el, de én azt mondom, hogy általában, aki korlátozottan képes a 
bűncselekmény elhárítására, ott minden esetben indokolt ez a minősített eset.  

Magyarán tehát én annak a megfontolását javasolom, hogy a j) pontot és a k) pontot 
olvasszuk össze egy kapcsolódó módosító javaslattal, és úgy el tudjuk érni azt a kívánt célt, 
amelyet egyébként a j) pontban szerettünk volna elérni, és most a k) pontban kívánnak 
pontosítani. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Államtitkár úr? 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Elvileg megfontolható, amit Bárándy képviselő úr mond, de itt azért két különböző esetről 
van szó, amit nehéz összeolvasztani. Az egyik esetben az idős kor vagy a fogyatékosság miatt 
korlátozottan képes a megtámadott személy a bűncselekmény elhárítására, a másik esetben 
pedig egy, az idős kortól vagy a fogyatékosságtól függetlenül is védekezésre képtelen 
személyről beszélünk. Tehát például, ha egyébként egy erős testalkatú, felnőtt korú személy 
alkoholos befolyásoltság alatt van, és emiatt, mondjuk, nem képes elhárítani a 
bűncselekményt. Tehát két teljesen különböző esetről beszélünk. Az egyikben egy 
méltányolható állapot miatt korlátozottan képes az elhárításra, a másik esetben pedig 
bármilyen állapota miatt, mentális vagy egészségi állapota miatt képtelen. 

Én tehát változatlanul úgy gondolom, hogy a képviselő urak módosító indítványa 
helyesen bővíti ki a minősített eseteket.  

 
ELNÖK: További hozzászólásra Bárándy Gergely kért szót. 
 
DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Én azt gondolom, 

és igazából azért nem értem e tekintetben – bocsánat, hogy ezt mondom – az ellenállást 
államtitkár úr részéről, mert amit én javasolni szeretnék, az több annál, mint ami benne van. 
És félreértés ne essék, én örülök annak is, ha kormánypárti képviselő nyújtja be a kapcsolódó 
módosító javaslatot. Én csak azt mondom, hogy miért kellene leszűkíteni az idős korra vagy a 
fogyatékosságra. Miért nem lehet minden olyan esetben megállapítani ezt a minősített esetet, 
amikor a védekezésre korlátozottan képes valaki?  

Ugyanúgy ezért mondom azt, hogy a j) pontban értem én, hogy a védekezésre képtelen 
személy van benne, és az más. No de ha a korlátozottan képesnél ugyanaz a minősített eset, 
akkor fölösleges egyrészt a védekezésre képtelent benne hagyni, ugyanakkor meg azt a kört ki 
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kellene bővíteni, mert elképzelhető, hogy például azért képtelen a védekezésre, mert mondjuk, 
más bűncselekmény elkövetésének a hatása alatt áll, és ebben az esetben miért ne lehetne 
alkalmazni, mondjuk, a k) pontot is?  

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Államtitkár úr? 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Még egy dologra szeretném felhívni a figyelmet. Az egyik esetben védekezésre képtelen a 
személy, a másik esetben pedig a bűncselekmény elhárítására. A védekezés egy személy 
elleni támadásnál fordulhat elő, a bűncselekmény elhárítása pedig például egy gazdasági vagy 
vagyon elleni bűncselekménynél is előfordulhat. Gondoljanak arra, hogy idős személyeket 
vagy fogyatékos személyeket akár vagyon elleni bűncselekménnyel is támadnak, és ebben az 
esetben a bűncselekmény elhárítása nem a fizikai elhárítást jelenti, hanem nem tud a 
bűncselekménnyel szemben kellőképpen fellépni a sértett.  

 
ELNÖK: Elnézést, de a módosító javaslat tulajdonképpen kiegészíti a kört. Amiről itt 

szó van, hogy egy pontban legyen-e vagy ne legyen egy pontban. Mert a büntetési tétel 
ugyanaz.  

Én azt gondolom, hogy döntsünk, és ha van egy csatlakozó módosító, akkor ezen majd 
még lehet gondolkodni. Tehát ha nincs további hozzászólás, ki támogatja a módosító 
javaslatot? (Szavazás.) 16 igen, 2 tartózkodás. A bizottság tehát támogatta, és ez kiterjedt a 
124., 126., 257., 258., 264., 265. pontokra is. 

Már nem térhetünk vissza a szavazásra, de egyvalamit megjegyzek: én egyébként a 
„vagy”-ot tartom itt fölöslegesnek. Ezek külön esetek. Ha egy mondatban is kellene, 
szerintem vesszővel kellene elválasztani – de ne kodifikáljunk itt csoportosan. Majd jön 
valami kapcsolódó, ha jön.  

A 122. pontban Szabó Timea és Dorosz Dávid javaslata következik. Előterjesztő? 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Nem értünk egyet vele. 
 
ELNÖK: Hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal következik. Ki támogatja a 

javaslatot? (Szavazás.) Senki nem támogatta, egyharmadot sem kapott. 
A 123. pont Szabó Timea, Dorosz Dávid módosító javaslata. Előterjesztő? 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Nem értünk egyet vele. 
 
ELNÖK: Hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal következik. Ki támogatja a 

javaslatot? (Szavazás.) Senki nem támogatta, egyharmadot sem kapott. 
A 124-esről határoztunk. 
A 125. pont Gaudi-Nagy Tamás módosító javaslata, összefügg a 127. ponttal, együtt 

tárgyaljuk és együtt döntünk róluk. Előterjesztő? 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Nem értünk egyet vele. 
 
ELNÖK: Hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal következik. Ki támogatja? 

(Szavazás.) 2 igen. A bizottság nem támogatta, egyharmadot sem kapott. 
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A 126. és 127. pontokról már döntöttünk. 
A 128. pont Dorosz Dávid módosító javaslata. Kérdezem az előterjesztő álláspontját. 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Nem értünk egyet. 
 
ELNÖK: Hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal következik. Ki támogatja a 

javaslatot? (Szavazás.) Senki nem támogatta, egyharmadot sem kapott. 
A 129. pont Dorosz Dávid módosító javaslata. Előterjesztő? 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Nem értünk egyet. 
 
ELNÖK: Hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal következik. Ki támogatja a 

javaslatot? (Szavazás.) 2 igen. A bizottság nem támogatta, egyharmadot sem kapott. 
A 130. pont Dorosz Dávid módosító javaslata. Előterjesztő? 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Nem értünk egyet vele. 
 
ELNÖK: Hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal következik. Ki támogatja a 

javaslatot? (Szavazás.) Senki nem támogatta, egyharmadot sem kapott. 
A 131. pont Dorosz Dávid módosító javaslata. Előterjesztő? 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Nem értünk egyet vele. 
 
ELNÖK: Hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal következik. Ki támogatja a 

javaslatot? (Szavazás.) Senki nem támogatta, egyharmadot sem kapott. 
A 132. pont Dorosz Dávid módosító javaslata, összefügg a 283-assal. Előterjesztő? 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Nem értünk egyet. 
 
ELNÖK: Hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal következik. Ki támogatja a 

javaslatot? (Szavazás.) Senki nem támogatta, egyharmadot sem kapott. 
A 133. pont Dorosz Dávid módosító javaslata. Előterjesztő? 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Nem értünk egyet. 
 
ELNÖK: Hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal következik. Ki támogatja a 

javaslatot? (Szavazás.) Senki nem támogatta, egyharmadot sem kapott. 
A 134. pont Dorosz Dávid módosító javaslata. Előterjesztő? 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Nem értünk egyet vele. 
 
ELNÖK: Hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal következik. Ki támogatja a 

javaslatot? (Szavazás.) 2 igen. A bizottság nem támogatta, egyharmadot sem kapott. 
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A 135. pont Baráth Zsolt, Vágó Sebestyén módosító javaslata. Előterjesztő? 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Nem értünk egyet vele. 
 
ELNÖK: Hozzászólásra jelentkezett Staudt Gábor. Megadom a szót. 
 
DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik): Köszönöm szépen, csak egy nagyon gyors kérdésem 

van, államtitkár úr. Azzal a részével sem értenek egyet, illetve ez konkrét megfontolás, hogy a 
181. § (1) bekezdésében, tehát hogy 18 év alatti személyeket is, akik 18. életévüket be nem 
töltött személyt próbálnak kábítószerre rábírni, akkor ezt büntessük, vagy esetleg egyéb 
pontok miatt nem támogatja? 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Államtitkár úr? 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Alapvetően ennek a bűncselekménynek azért speciális sértettje a 18. életévét be nem töltött 
személy, mert úgy gondoljuk, hogy az ő akaratának a befolyásolása, az, ahogy rábírják 
kábítószer-fogyasztásra, az egy kiemelten büntetendő cselekmény. És úgy gondoljuk, hogy itt 
annak van jelentősége, hogy az elkövető viszont felnőtt korú személy, tehát egy felnőtt korú 
személy bír rá 18 év alatti személyt, gyermeket vagy fiatalkorút. Tehát ez egy tudatos 
tényállási konstrukció, ami itt szerepel.  

 
ELNÖK: Ha további hozzászólás nincs, határozathozatal következik. Ki támogatja a 

javaslatot? (Szavazás.) 2 igen. A bizottság nem támogatta, egyharmadot sem kapott. 
A 137. pontban Tarnai Richárd javaslata következik. Előterjesztő? 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Nem támogatjuk a módosító javaslatot. 
 
ELNÖK: Hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal következik. Ki támogatja a 

javaslatot? (Szavazás.) 2 igen. A bizottság nem támogatta, egyharmadot sem kapott. 
A 138. pont Szabó Timea, Dorosz Dávid javaslata. Előterjesztő? 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Nem támogatjuk. És elnök úr, hadd tegyek hozzá annyit, hogy ez egy koncepcionális 
módosító javaslat, és több módosító javaslatban visszaköszön az, hogy minősítő 
körülményként kívánják szabályozni a képviselők, ha valamely bűncselekményt a közeli 
hozzátartozó sérelmére követik el. Ez ugyebár a családon belüli erőszak egyfajta büntetőjogi 
kezelését jelenti. Igen ám, de itt minden esetben súlyosabbnak minősülne a bűncselekmény. 
Tehát ők minősítő körülményként kívánják ezt szabályozni, ami nem egyezik azzal, hogy a 
családon belüli erőszak a Btk.-ban önálló tényállásként szerepeljen, hanem valójában azt 
jelenti, hogy a hozzátartozók sérelmére elkövetett bűncselekményt súlyosabbnak minősítené, 
mint a nem hozzátartozó sérelmére elkövetettet. Most nem akarok ízetlen példákat mondani, 
de el tudják képzelni, hogy mondjuk, ugyanaz a bűncselekmény nem úgy minősülne, ha 
hozzátartozó sérelmére követem el, vagy ha egy idegen sérelmére követem el. Márpedig nem 
valószínű, hogy ez indokolt, sőt szerintünk nem indokolt ez a különbségtétel.  
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ELNÖK: Hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal következik. Ki támogatja a 
javaslatot? (Szavazás.) Senki nem támogatta, egyharmadot sem kapott. 

A 139. pont Szabó Timea, Dorosz Dávid módosító javaslata. Előterjesztő? 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Nem értünk egyet vele. 
 
ELNÖK: Hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal következik. Ki támogatja a 

javaslatot? (Szavazás.) Senki nem támogatta, egyharmadot sem kapott. 
A 140. pont Bárándy Gergely módosító javaslata. Előterjesztő? 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Nem értünk egyet, és röviden szeretném megindokolni, mivel ezt Bárándy képviselő úr már 
kiemelte parlamenti beszédében is, hogy ez valójában egy európai uniós irányelvnek az 
átültetése. Lehet, hogy nem jól ültetjük át, ezen lehet vitatkozni, de egy ilyen elvárás van, 
amely ezt a fajta, a sértett és az elkövető közötti bizalmi viszonyt súlyosabban büntetendőnek 
rendeli. Ezért kerülne ez a megfogalmazás a normaszövegbe.  

 
ELNÖK: Bárándy Gergely! 
 
DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Jelzem előre, 

hogy most egy rövid kérdést teszek föl, de szeretnék hozzászólni is egy picit bővebben ehhez.  
A kérdésem az, hogy ezt a minősítő körülményt kötelezően írják elő minősítő 

körülménynek az erőszakos közösülés esetén is, vagy pedig úgy általában kell erről 
rendelkezni mint bűncselekményről vagy mint bűncselekmény minősített esetéről. Én 
egyetlen helyen kívánnám ezt kiemelni, de ezt majd indokolni fogom, hogy miért, méghozzá 
itt. Ezért kérdezem, hogy itt kötelező-e. 

 
ELNÖK: Államtitkár úr? 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Ezeket tipikusan a szexuális bűncselekmények körében írják elő, ennek a viszonynak az 
értékelését. 

 
ELNÖK: Bárándy Gergely képviselő úr! 
 
DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Több helyen 

hozzák be ezt a minősített esetet a törvénybe, és nem véletlen, hogy ezen az egy helyen 
gondolnám kiemelni innen. Ugyanis természetesen lehet ez minősített eset, és van is ennek 
indokoltsága, csak problémát okoz. Egyrészt szerintem kodifikációs hiba csúszott be, még 
akkor is, ha egyébként itt is szabályozni kívánnák, de talán itt nem is igazán indokolt. 

Gondoljanak abba bele, képviselőtársaim, hogy az erőszakos, nemi erkölcs elleni 
bűncselekménynél – most már csak egy ilyen lesz… 

 
ELNÖK: Képviselő úr, ne haragudjon, árulja el, hogy mi az (1) bekezdés! Mert én 

nem értem. 
 
DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP): Szexuális erőszaknak hívják ezt a 

bűncselekményt most? 
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ELNÖK: Mert nincs előttem most a Btk. 
 
DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP): Azonnal, egy másodperc, és mondom. Ez a 

szexuális erőszak lesz… (Lapoz az iratai között.) Igen, szexuális erőszak. Ez gyakorlatilag az 
erőszakos közösülés és a szemérem elleni erőszaknak az összevonása. 

 
ELNÖK: Köszönöm. 
 
DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP): Szóval, a lényeg az, hogy ott az alapesethez 

megkívánják azt, értelemszerűen, hogy vagy minősített fenyegetést alkalmazzon az elkövető, 
vagy erőszakot. Gondolják el azt az élethelyzetet, hogy ha erőszakot alkalmaz, az a fizikait 
jelenti; ha a minősített fenyegetést, az az élet vagy testi épség ellen irányuló közvetlen 
fenyegetés, azaz a meggyilkolásával fenyegeti meg, ha nem hajlandó kötélnek állni. Ehhez 
képest van egy minősített eset, ami ennél egy lényegesen enyhébb elkövetési magatartást 
fogalmaz meg. Mert ha azt mondom, hogy ha a közte és a sértett között fennálló egyéb 
hatalmi vagy befolyási viszonnyal visszaélve követi el, gondoljanak bele, van egy élethelyzet, 
amikor megfenyegette már, hiszen az alapesethez ez szükséges, hogy egyáltalán 
bűncselekmény valósuljon meg, mármint ez a bűncselekmény, hogy megfenyegeti, mondjuk 
azzal, hogy megöli, ha nem hajlandó vele szexuális viszonyt létesíteni. Majd utána még azzal 
is megfenyegeti, hogy kirúgja a munkahelyéről?  

Szóval, itt az a probléma ezzel, hogy a többen a kevesebb benne van. És most súgja 
képviselőtársam, hogy gazdasági helyzet… Szóval, a gazdasági helyzet okozta félelem vagy a 
munkahely elvesztése biztos, hogy nem lehet erősebb, mint az élet elvételétől való félelem. 
Tehát az alapesethez komolyabb fenyegetést kíván meg, mint a minősített esethez.  

Én ezért önmagában nem értek egyet azzal, hogy ezt ide betegyük. De ha már 
betesszük, akkor legalább úgy fogalmazzuk meg, hogy egyébként a b) pont indokolja. Mert itt 
föl van sorolva, hogy „hozzátartozója, vagy nevelése, felügyelete, gondozása, gyógykezelése 
alatt álló személy sérelmére”. Ha már ezt ide mindenképpen be akarják hozni, akkor nem a 
„befolyási viszonnyal visszaélve” fordulatot kell alkalmazni, mert az egy tevékenységet 
jelent, hanem egyszerűen azt kell mondani, hogy „ha közte és a sértett között hatalmi vagy 
befolyási viszony áll fenn”. Akkor az egy minősített eset. Akkor nem kell a fenyegetés. 

Én arra tettem javaslatot, hogy az egészet vegyük ki. De ha már nem kívánják kivenni, 
akkor legalább, hasonlóan a többi megfogalmazáshoz, ezt is egy státusnak írják le, ne pedig 
egy elkövetési magatartásnak, és akkor legalább kodifikációs szempontból rendben lenne. 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Én azt gondolom, hogy egy kapcsolódó módosító javaslatot megérhet a 

dolog, mert amit államtitkár úr mond, hogy ez egy irányelv, hogy ilyen kiegészítést tegyünk, 
ezt nem üti a képviselő úr érve, de amit hozzátett itt, hogy milyen élethelyzetről van szó, 
abban szerintem valóban van megfontolnivaló.  

Van-e további hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal következik. Ki támogatja ezt a 
javaslatot? (Szavazás.) 2 igen. A bizottság nem támogatta, egyharmadot sem kapott. 

A 141. pont Gaudi-Nagy Tamás, Gyüre Csaba, Staudt Gábor, Apáti István módosító 
javaslata. Előterjesztő? 

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

Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Staudt Gábor! 
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DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik): Indokolást kérünk, elnök úr. (Dr. Gaudi-Nagy 
Tamás: Igen! Miért kell enyhíteni?)  

 
ELNÖK: Államtitkár úr? 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): A 

szexuális bűncselekmények közötti belső arányosság miatt nem támogatjuk. Úgy ítéljük meg 
a többi bűncselekményhez képest, hogy ezek büntetési tételei valamifajta logikai sorrendet, 
súlyossági sorrendet tartalmaznak.  

Még egy dologra szeretném felhívni a figyelmet. A 199. § (2) bekezdése a testvérek 
közötti vérfertőzésről szól, de ott az elkövetési magatartás kifejezetten a testvérek közötti 
közösülést tekinti bűncselekménynek. Itt pedig egy szélesebb elkövetési magatartást 
szabályoz ez az (1) bekezdés. Tehát azt hiszem, a képviselő urak, amikor erre a 
bűncselekményre gondolnak, akkor a szűkebb értelmezést tekintik vérfertőzésnek, márpedig 
az (1) bekezdés egy tágabb értelemben vett szexuális bűncselekmény. Ezért ezt kérem 
megfontolni, hogy nem csak a közösülés, hanem az új tervezet szerint más is idetartozik a 
szexuális cselekmény kifejezés alá. 

 
ELNÖK: További hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal következik. Ki támogatja 

ezt a javaslatot? (Szavazás.) 3 igen. A bizottság nem támogatta, egyharmadot sem kapott. 
A 142. pont Szabó Timea, Dorosz Dávid módosító javaslata. Kérdezem az előterjesztő 

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

Nem támogatjuk, elnök úr. 
 
ELNÖK: Hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal következik. Ki támogatja a 

javaslatot? (Szavazás.) 3 igen. A bizottság nem támogatta, egyharmadot sem kapott. 
A 143. pont Szabó Timea, Dorosz Dávid módosító javaslata. Előterjesztő? 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal következik. Ki támogatja a 

javaslatot? (Szavazás.) 3 igen. A bizottság nem támogatta, egyharmadot sem kapott. 
A 144. pont Szabó Timea, Dorosz Dávid javaslata. Előterjesztő? 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Ezt a javaslatot támogatjuk, elnök úr. 
 
ELNÖK: Támogatja az előterjesztő. Hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal 

következik. Ki támogatja a javaslatot? (Szavazás.) 18 igen. A bizottság támogatta. 
A 145. pont Szabó Timea, Dorosz Dávid javaslata. Előterjesztő? 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Nem értünk egyet vele. 
 
ELNÖK: Hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal következik. Ki támogatja a 

javaslatot? (Szavazás.) 2 igen. A bizottság nem támogatta, egyharmadot sem kapott. 
A 146. pont Dorosz Dávid, Szabó Timea, Schiffer András javaslata. Előterjesztő? 
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DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Nem értünk egyet vele. 
 
ELNÖK: Hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal következik. Ki támogatja a 

javaslatot? (Szavazás.) Senki nem támogatta, egyharmadot sem kapott. 
A 147. pont Baráth Zsolt, Vágó Sebestyén módosító javaslat. Előterjesztő? 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Nem értünk egyet vele. 
 
ELNÖK: Hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal következik. Ki támogatja a 

javaslatot? (Szavazás.) 3 igen. A bizottság nem támogatta, egyharmadot sem kapott. 
A 148. pont Dorosz Dávid módosító javaslata. Előterjesztő? 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Nem értünk egyet vele. 
 
ELNÖK: Hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal következik. Ki támogatja a 

javaslatot? (Szavazás.) Senki nem támogatta, egyharmadot sem kapott. 
A 149. pont Dorosz Dávid módosító javaslata. Előterjesztő? 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Nem értünk egyet vele. 
 
ELNÖK: Hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal következik. Ki támogatja a 

javaslatot? (Szavazás.) Senki nem támogatta, egyharmadot sem kapott. 
A 150. pont Baráth Zsolt, Vágó Sebestyén módosító javaslata. Előterjesztő? 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Nem értünk egyet vele. 
 
ELNÖK: Hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal következik. Ki támogatja a 

javaslatot? (Szavazás.) 3 igen. A bizottság nem támogatta, egyharmadot sem kapott. 
A 151. pont Varga István, Salamon László, valamint Bárándy Gergely módosító 

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

Elnök úr, nem támogatjuk a javaslatot. Szeretném megindokolni. 
Ismerjük, illetőleg hallottuk most is az Országos Bírósági Hivatal elnökhelyettesétől 

az erre a tényállására vonatkozó kritikákat, ismerjük ezeket, és mindezt mérlegelve úgy ítéljük 
meg, hogy az úgynevezett családon belüli erőszak jelenségnek van olyan elkövetési 
magatartása, amelyet nem fed le a Btk. más tényállása. De azért azt leszögezem, hogy az 
úgynevezett családon belüli erőszaknak a magatartási formáit szinte kivétel nélkül a Btk. 
bünteti. Azonban szerintünk ez a bűncselekmény, ez a lelki bántalmazás elnevezésű 
bűncselekmény kiegészíthetné azokat az elkövetési magatartásokat, amelyek most is 
büntetendők a Btk. szerint. Ezért tartjuk fenn azt az álláspontunkat, hogy nem támogatjuk a 
módosító javaslatot. 
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ELNÖK: Tisztelt Bizottság! Engedelmükkel elmondanám nagyon röviden az érveket. 
Azért nagyon röviden, mert az Országos Bírósági Hivatal elnöke itt nagyon részletesen 
kifejtette azokat a szempontokat, amelyek a javaslat mellett szólnak. Ha jól emlékszem, 
hivatkoznak a Kúria büntető kollégiuma elnökének a véleményére is. 

Hozzá kell tenni, én hallottam olyan szakmai megállapítást, hogy ebből vád soha nem 
lesz, mert az a kitétel, hogy „ha más bűncselekmény nem valósult meg” – ezt a kifejezést 
használták –, ezt egy holt tényállássá teszi. Viszont ebből a törvénnyel szemben egy rossz 
optikája lesz a társadalom szemében, mert soha nem kerül sor az alkalmazására. Most a 
gyakorlati érveket teszem hozzá: egyébként el fogják önteni a kezdeményezések ezzel 
kapcsolatban az ügyészséget, az ügyészség nem fog vádat emelni; a családi jogvitáknál 
tömegesen magánvádas ügyek keletkeznek. Szóval, az egész diszfunkcionális. De elmondta 
lényegében mindezt az Országos Bírósági Hivatal elnöke is, én most nem sok újat tettem 
hozzá. Úgyhogy én javaslom, támogassák ezt a javaslatot. 

Bárándy Gergely képviselő úr! 
 
DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP): Köszönöm szépen. Nekem még kevesebb jutott 

az érvelésből, aminek ilyen késői órán örülök, hiszen Salamon elnök úr érveivel és a Bírósági 
Hivatal elnökhelyettesének véleményével egyetértek. 

Gondolkodtam rajta, őszintén szólva, hogy mi lehet ilyen magatartás, és egyetlenegyet 
tudtam elgondolni, hogyha valaki rendszeresen csapdos a földhöz viszonylag értéktelen 
tányérokat. Mert ebben az esetben erőszakos magatartást tanúsít, hiszen dolog elleni 
erőszakos magatartást tanúsít, de a rongálás még nem éri el a bűncselekményi értékhatárt. S 
ha még mindezzel kapcsolatban még bizonyítható az is, mert az okozati összefüggést 
bizonyítani kell, hogy a tányércsapkodás az oka annak, hogy lelki sérülést szenved a másik, 
abban az esetben ez a bűncselekmény alkalmazható. Lehet, hogy az én fantáziám szegényes, 
de én mást nem tudtam kitalálni mint szituációt, ahol ez a bűncselekmény megállapítható lesz. 
Márpedig egy ilyen esetben, én is azt gondolom, fölösleges tényállást alkotni. 

Én úgy hiszem, önmagában azért, hogy kipipáljuk azt, hogy létezik olyan, hogy 
családon belüli erőszak a Btk.-ban, vagy tetszés szerint, együtt élők közötti lelki bántalmazás 
mint önálló tényállás, ezért nem érdemes ezt megalkotni. Lehet a családon belüli erőszak 
elleni fellépést büntetőjogi eszközökkel is továbbfejleszteni, de én úgy gondolom, ez 
maximum a kérdés kipipálására jó, de valódi megoldást biztos, hogy nem jelent. Úgyhogy 
megerősítem azt, hogy javaslom ezt elhagyni, és valamilyen más, ennél hatékonyabb és 
jobban alkalmazható megoldásban gondolkodni. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Gaudi-Nagy Tamás! 
 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Mi támogatjuk egyébként az alap törvényi 

tényállást, tehát a családon belüli erőszak ezen lelki bántalmazási formáját tilalmazó 
klauzulát, tehát egyetértünk államtitkár úrral. Én legfeljebb azt tudom elképzelni, hogy azokat 
az aggályokat kicsit oldjuk, amelyek a lelki szenvedést mint nehezebben megragadható 
kategóriát látják problémaként, itt valamilyen megszorítást tegyünk, mert ha egy sima, már 
elnézést, mert a lelki szenvedés soha nem jó, de mondjuk, nyilván nem esik jól egy 
gyermeknek, ha megtiltom, hogy jöjjön el horgászni velem, mert valami nagyon nagy 
disznóságot csinált, ez nyilván lelki szenvedést okoz neki (Derültség.), már csak azért is, mert 
három fiammal rendszeresen horgászom, tehát tudom ezt a gyakorlatból, hogy mondjuk, egy 
ilyen fenyegetésnek a kilátásba helyezése is alkalmas lehet arra, hogy megalapozott félelmet 
keltsen a jövőre szólóan. De valamilyen súlyt, valami erős, nyomatékos erőt adni a lelki 
szenvedésnek, azt én el tudom képzelni. Tehát hogy mondjuk, egy súlyos, kiemelkedően 
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jelentős kategóriát beillesszünk. De egyébként azt se felejtsük el, hogy volt egy sikeres népi 
kezdeményezés, illetve annyiban sikeres, hogy 50 ezer aláírást elért népi kezdeményezés 
nemrégiben az Élet-Érték Alapítvány kezdeményezésében, amelyet mi is támogattunk, 
aláírtunk, és azt ígértük, hogy igyekszünk mindent megtenni egy ilyen jellegű büntető 
tényállás beemelése érdekében.  

Nagyon sajnálom egyébként, hogy miközben távol voltam, megtörtént itt a döntés; a 
testi sértéses esetekben szerettem volna a családon belüli erőszak tételes tilalmazását oda is 
beemelni, hogy a hozzátartozók egymás közti sérelmére elkövetett testi sértés minősített 
esetnek minősüljön. Ez akkor ott leszavazásra került, de mi kitartanánk ezen rendelkezés 
mellett.  

Tehát magyarul, nem támogatjuk ezt a módosító javaslatot. Köszönöm. 
 
ELNÖK: Államtitkár úr szót kért. 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Egyetlen érvelést szeretnék még elmondani a javaslat mellett, hogy a Btk. néhány 
tényállásban ismeri a „lelki sérelem okozása” kifejezést. Igaz, hogy ezek lehet, hogy nem a 
legjobb példák, de az emberiesség elleni bűncselekményeknél, népirtásnál ismeri a lelki 
sérelem okozását mint elkövetési magatartást. Kétségtelen tény, hogy ez nagyon távoli 
párhuzam, de azt nem lehet mondani, hogy ott azokban a bűncselekményekben a bizonyítási 
nehézség a jogalkotót akadályozta volna abban, hogy ilyen tényállásokat megállapítson, 
márpedig ezek olyan, a nemzetközi jog által bűncselekménynek nyilvánított magatartások, 
amelyek indokolttá tehetik a büntetőjogi szankciót. 

 
ELNÖK: Ha további hozzászólás nincs, határozathozatal következik. Ki támogatja a 

módosító javaslatot? (Szavazás.) 18 igen szavazattal a bizottság támogatta. 
A 152. pontban, ha megengeditek, ezt a témát lezárjuk; van még néhány módosító, és 

utána lezárjuk ezt a témát. Úgy tudom, rövidesen államtitkár urat is el fogja szólítani a 
plenáris ülési kötelezettség. 

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

Igen, de ha a bizottság megelégszik a főosztályvezető úrral, akkor nyugodtan lehet folytatni a 
tárgyalást. (Derültség.) 

 
ELNÖK: Köszönjük. A főosztályvezető úr ne vegye személyével szembeni 

diszkriminációnak, de talán majd holnap. (Derültség.)  
A 152. pont következik tehát, Szabó Timea, Dorosz Dávid módosító javaslata. 

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

Nem értünk egyet vele. 
 
ELNÖK: Hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal következik. Ki támogatja a 

javaslatot? (Szavazás.) 3 igen. A bizottság nem támogatta, egyharmadot sem kapott. 
A 153. pont Szabó Timea, Dorosz Dávid módosító javaslata. Előterjesztő? 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Nem értünk egyet vele. 
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ELNÖK: Hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal következik. Ki támogatja a 
javaslatot? (Szavazás.) 3 igen. A bizottság nem támogatta, egyharmadot sem kapott. 

A 154. pont Szabó Timea, Dorosz Dávid módosító javaslata. Előterjesztő? 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Nem értünk egyet vele.  
 
ELNÖK: Hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal következik. Ki támogatja a 

javaslatot? (Szavazás.) 3 igen. A bizottság nem támogatta, egyharmadot sem kapott. 
S e témakörben az utolsó a 155. módosító javaslat, Szabó Timea és Dorosz Dávid 

módosító javaslata. Előterjesztő? 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Egyetértünk, elnök úr. 
 
ELNÖK: Egyetért, igen. Ez persze üti a már támogatott javaslatot, ezt már 

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

Bocsánat, elnök úr, de melyikkel…? 
 
ELNÖK: 155-ös, kitiltás: az együtt élők közötti lelki bántalmazás elkövetőjével 

szemben kitiltásnak is helye van. 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Igen, most már értem, elnök úr. Igen, tehát hogy az előbb támogatott módosító javaslat ezzel 
összefügg. Ugye, erről van szó? 

 
ELNÖK: Hát, a kettő összeegyeztethetetlen, ezt én csak emlékeztetőül mondom a 

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

Akkor annyit javaslok, hogy jelezze szerintem az ajánlás, hogy ezek összefüggő módosító 
indítványok. 

 
ELNÖK: Igen. És ezt támogatja egyébként az előterjesztő? 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Hát, egy dolog miatt támogattuk, igen. Akkor támogatjuk, ha benne marad a 
törvényjavaslatban az együtt élők közötti lelki bántalmazás. 

 
ELNÖK: Igen, értem. Elnézést, kérdezek, mert én nagyon régen foglalkoztam 

büntetőjoggal. A kitiltás, ugye, az az intézmény, amikor egy településről…? 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Mellékbüntetésként, igen. 
 
ELNÖK: …egy településről tiltják ki. 
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DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 
Meg egy meghatározott részéről is. 

 
ELNÖK: Egy meghatározott részéről, mondjuk, egy kerületből. 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Gyakorlatilag ez egyfajta távoltartásként működne egyébként. 
 
ELNÖK: De azért ennél több. Ez kitiltás. A klasszikus kitiltás fogalma, nem? Jó. 
Van-e hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal következik. Ki támogatja ezt a 

javaslatot? (Szavazás.) Senki nem támogatta, egyharmadot sem kapott. 
Köszönöm a részvételt, az ülést berekesztem. Holnap reggel 10 órára van kitűzve a 

bizottság ülése, pontosabban a szavazások végével, körülbelül 10 órára. S akkor egy másik 
napirendi ponttal kezdünk, vagy folytathatjuk ezzel is, ez majd kiderül. 

A mai ülésünket tehát bezárom. Jó éjszakát kívánok! 
 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 23.00 óra)  
  

Dr. Salamon László 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Prin Andrea 


