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Napirendi javaslat  
 

1. Az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes 

törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló 

törvényjavaslat (T/7772. szám)  

(Általános vita)   

 

2. Zárószavazások előkészítése:  

a) A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. 

évi V. törvény és egyéb törvények módosításáról szóló törvényjavaslat (T/6842. 

szám)  

(Dr. Vas Imre (Fidesz) képviselő önálló indítványa)  

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

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

módosításáról szóló törvényjavaslat (T/6393. szám)  

c) Az Európai Unió tisztviselőinek és más alkalmazottainak nyugdíj-biztosítási 

átutalásáról és visszautalásáról, valamint egyes nyugdíj-biztosítási tárgyú és más 

kapcsolódó törvények módosításáról szóló törvényjavaslat (T/7414. szám)  

d) Az Emberi Jogok Európai Bíróságának a Fratanolo kontra Magyarország 

ügyben hozott ítélete végrehajtásával kapcsolatos kérdésekről szóló jelentés 

elfogadásáról szóló határozati javaslat (H/6854. szám)  

 

3. Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló törvényjavaslat (T/7655. 

szám)  

(A bizottság feladatkörébe tartozó módosító javaslatok megvitatása)   

 

4. Egyebek   
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Az ülés résztvevői  
A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: Dr. Salamon László (KDNP), a bizottság elnöke, valamint  
Dr. Papcsák Ferenc (Fidesz), a bizottság alelnöke  
 
Dr. Gyüre Csaba (Jobbik), a bizottság alelnöke  
Dr. Bohács Zsolt (Fidesz)  
Dr. Gruber Attila (Fidesz)  
Gulyás Gergely (Fidesz)  
Dr. Horváth Zsolt (Fidesz)  
Kozma Péter (Fidesz)  
Dr. Mátrai Márta (Fidesz)  
Dr. Molnár Attila (Fidesz)  
Dr. Puskás Imre (Fidesz)  
Dr. Szakács Imre (Fidesz)  
Dr. Turi-Kovács Béla (Fidesz)  
Dr. Varga István (Fidesz)  
Dr. Vas Imre (Fidesz)  
Dr. Zsiga Marcell (Fidesz)  
Dr. Bárándy Gergely (MSZP)  
Dr. Steiner Pál (MSZP)  
Dr. Ipkovich György (MSZP)  
Dr. Gaudi-Nagy Tamás (Jobbik)  
Dr. Staudt Gábor (Jobbik)  
 

Helyettesítési megbízást adott   
Dr. Gyüre Csaba (Jobbik) távozása után dr. Staudt Gábornak (Jobbik)  
Dr. Bohács Zsolt (Fidesz) megérkezéséig dr. Mátrai Mártának (Fidesz)  
Dr. Gruber Attila (Fidesz) megérkezéséig dr. Horváth Zsoltnak (Fidesz)  
Gulyás Gergely (Fidesz) megérkezéséig dr. Papcsák Ferencnek (Fidesz)  
Dr. Puskás Imre (Fidesz) megérkezéséig dr. Turi-Kovács Bélának (Fidesz) 
Dr. Varga István (Fidesz) távozása után dr. Zsiga Marcellnek (Fidesz)  
Dr. Vitányi István (Fidesz) dr. Szakács Imrének (Fidesz)  
Dr. Rubovszky György (KDNP) dr. Salamon Lászlónak (KDNP)  
Dr. Varga László (MSZP) dr. Bárándy Gergelynek (MSZP)  
Dr. Lamperth Mónika (MSZP) dr. Ipkovich Györgynek (MSZP)  
Dr. Gaudi-Nagy Tamás (Jobbik) megérkezéséig dr. Gyüre Csabának (Jobbik) 
Pősze Lajos (független) dr. Vas Imrének (Fidesz)  
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Meghívottak részéről  

Hozzászólók  
Dr. Répássy Róbert államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium) 
Dr. Magyariné dr. Nagy Edit helyettes államtitkár (Belügyminisztérium) 
Tavaszi Zsolt főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium)  
 

Megjelent  
Hulák Zsuzsanna főosztályvezető (Emberi Erőforrások Minisztériuma)  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 11 óra 00 perc)  

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása  

DR. SALAMON LÁSZLÓ (KDNP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Tisztelettel köszöntöm a bizottság tagjait, az egyes napirendi pontok tárgyalásához 
meghívottakat.  

A bizottság ülését megnyitom. Napirendi javaslatomat képviselőtársaim írásban 
megkapták. Módosító javaslat nem érkezett. Határozathozatal következik a napirendről.  

Előtte rögzítjük, hogy Vitányi Istvánt Szakács Imre, Bohács Zsoltot Mátrai Márta, 
Varga Lászlót Bárándy Gergely, Gaudi-Nagy Tamást Gyüre Csaba, Pősze Lajost Vas Imre, 
Rubovszky Györgyöt Salamon László, Gulyás Gergelyt Papcsák Ferenc, Lamperth Mónikát 
Ipkovich György, Puskás Imrét pedig Turi-Kovács Béla helyettesíti. 

Határozathozatal következik. Ki ért egyet a napirenddel? Az igenlő szavazatokat 
számolom. (Szavazás.) 24 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a bizottság a napirendjét. 

Az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes 
törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/7772. szám); általános vita 

Következik az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, 
valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló 
T/7772. számú törvényjavaslat.  

A kormány képviseletében a Belügyminisztérium helyettes államtitkáraként 
Magyariné dr. Nagy Editet köszöntjük. Fel is kérem helyettes államtitkár asszonyt, hogy 
szíveskedjék a törvényjavaslatot ismertetni. 

Dr. Magyariné dr. Nagy Edit szóbeli kiegészítése 

DR. MAGYARINÉ DR. NAGY EDIT helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): 
Köszönöm. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! A törvényjavaslat fő célja az, hogy egységes 
szabályozást teremtsen meg a rendészeti jellegű tevékenységet is ellátó személyek, 
szervezetek vonatkozásában. Pillanatnyilat hat ágazati törvény szabályozza ezeket az 
intézkedéseket, lehetőségeket. Természetesen ezeknek a személyeknek az ágazati 
törvényekben továbbra is megmarad a feladatukra vonatkozó szabályozás, ez a törvény 
pusztán a kényszerítőeszközök, illetve az intézkedések egységesítésére törekszik. Gondolok 
itt ilyenre, hogy egységes legyen az alkalmazási feltételek rendszere, a szolgálati igazolvány, 
jelvény, tehát az, amivel ők igazolják a jogosultságukat. Egységes lenne az intézkedések és 
kényszerítőeszközök rendszere, ezeknek a mibenléte, alkalmazásuk módja. Egységes lenne a 
képzés és a számonkérés, a vizsgáztatás rendje.  

Továbbá tartalmaz a törvény szabályozást az iskolakerüléssel kapcsolatban, ami 
lehetővé tenné egy Rtv.-módosítás következtében, hogy az utcán szolgálatot teljesítő rendőr 
14 év alatti gyermek esetében, ha egyedül van, felnőtt kísérete nélkül, igazoltathassa, 
rákérdezhessen, hogy miért tartózkodik az utcán, és miért nem az oktatási intézményben. Ha 
ez hitelt érdemlően nem deríthető ki, akkor lehetősége van arra, hogy az oktatási intézménybe 
bekísérje.  

Lehetővé tenné továbbá az Rtv.-módosítás, hogy a Nemzeti Védelmi Szolgálat a 
jövőben kiemelt közigazgatási intézményekben, szervezeteknél a kormánytisztviselőkre és a 
helyettes államtitkárokra vonatkozóan is biztonsági ellenőrzést, megbízhatósági ellenőrzést 
végezhessen.  
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Lehetőség lenne arra, hogy a polgárőrök megfelelő együttműködési megállapodás 
megkötését követően a személyszállító, vasúti, közforgalmú eszközökön bizonyos intézkedési 
jogosultságot szerezzenek.  

Ezek az általam kiemeltnek minősített lényeges elemek. Természetesen ha kérdésük 
van, szívesen válaszolok. 

Kérem, szíveskedjenek az általános vitára alkalmasságát támogatni. Köszönöm. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Megnyitom a hozzászólások lehetőségét. Bárándy 

Gergelyé a szó. 

Kérdések, észrevételek, reflexiók 

DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Bizottság! 
Tisztelt Államtitkár Asszony! Előre mondom, lehet, hogy szeretnék még hozzászólni; ez 
nyilván a választól is függ, tehát a vita lezárása miatt emelem ezt ki, egyelőre kérdést 
szeretnék föltenni. 

Az egyik kérdésem az, hogy hogyan fogja tudni, mondjuk, a rendőr megállapítani azt 
az iskolakerülés esetén, hogy az valóban az-e, vagy pedig mondjuk, éppen az orvoshoz indult 
el a gyerek. Mert ha oda indult, akkor nyilvánvalóan igazolással erről még nem rendelkezik, 
szülői igazolással sem és orvosival sem. Ezt a problémát hogyan lehet majd áthidalni a 
törvény alapján? 

A másik kérdésem pedig az, hogy bármiféle kényszerintézkedést alkalmazhat-e a 
rendőr az iskolába kísérés elérése érdekében, tehát akár a törvényben egyéb helyen felsorolt 
bilincset, vegyi eszközt, szolgálati kutyát, tudj’ isten, mi minden más van még. Úgyhogy ezek 
közül bármit alkalmazhat-e? 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Van-e további kérdés? Mert ugye Bárándy Gergely kifejezetten kérdést 

kívánt feltenni, és utána már csak hozzászólások lesznek. A kérdéseket össze lehet gyűjteni, 
de több kört nem nyitunk. (Nincs jelentkező.) 

Most akkor megadom a szót a helyettes államtitkár asszonynak; az ezt követő vitában 
pedig először Szakács Imre fog szót kapni. 

 
DR. MAGYARINÉ DR. NAGY EDIT helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): 

Köszönöm. Tisztelt Bizottság! Az iskolakerüléssel kapcsolatban nyilvánvaló, hogy akkor, 
amikor a szülő elindítja a gyereket – 14 éven aluli gyerekről beszélünk elsősorban, ugye? –, 
egy 14 éven aluli gyereket általában a szülő elkísér az orvoshoz. Ha véletlenül mégsem, akkor 
lehetőség van arra, hogy a szülő adjon a gyereknek egy kétsoros igazolást, hogy betegsége 
miatt milyen orvosi rendelőbe indította el reggel vagy akár napközben. Én tehát úgy 
gondolom, hogy ezek megoldható problémák. 

Nyilvánvaló, hogy a rendőri intézkedés bekísérésről szól, ami azt jelenti, hogy 14 éven 
aluli gyerekkel szemben semmi olyan kényszerítőeszközt egyértelműen nem alkalmazhat a 
rendőr, mint mondjuk, egy bűncselekményen tetten ért felnőtt emberrel szemben. Itt tehát 
nyilvánvalóan nem lehet szó semmiféle vegyi eszközről, bilincsről és egyebekről. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Szólásra következik tehát Szakács Imre, majd Varga István, 

Bárándy Gergely és Staudt Gábor; ez a sorrend. 
Szakács Imrének megadom a szót, az ülés vezetését pedig átadom Papcsák Ferencnek. 

(Dr. Salamon László távozik a teremből.)  
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(Az ülés vezetését dr. Papcsák Ferenc, a bizottság alelnöke veszi át.) 
 
DR. SZAKÁCS IMRE (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Azt szeretném Bárándy 

Gergely képviselőtársamtól megkérdezni, van-e gyermeke, és ha igen, mennyi idős. Ugyanis 
akinek gyermeke van, természetesnek veszi, hogy egy 14 év alatti gyereket nem küld el 
egyedül az orvoshoz, a gyermekorvoshoz elkíséri a szülő; ez a normális menete a dolognak. 
Tehát amit felvetett, az a probléma nem túl életszerű; de azt gondolom, helyettes államtitkár 
asszony erre is válaszolt. Ha lenne ekkora gyereke – csak erre akartam kilyukadni –, akkor 
valószínűleg ezt nem kérdezi meg. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Varga Istváné a szó. 
 
DR. VARGA ISTVÁN (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr. Nekem is 

tulajdonképpen kérdésem lenne csak ezzel kapcsolatosan. Nekem sok gyerekem van, úgyhogy 
nekem van tapasztalatom.  

Egyrészt magának a koncepciónak, vagy ennek a…, nem is tudom, hogyan nevezzem, 
ennek a jogszabálynak a jogpolitikai céljával nem nagyon értek egyet; nem tudom, az ötlet 
honnan származik. De lehet, hogy erre nem tetszik tudni válaszolni. Ilyen adminisztratív 
dolgok… Mindenki járt iskolába, tudja, hogy mi van. Azt szeretném megkérdezni, nagyon 
egyszerű a kérdés: a gyakorlatban, ha a gyerek elfut, akkor mit tetszenek csinálni? Akkor a 
rendőr is fut utána? Vagy hogyan lesz ez?  

Azt gondolom, ebben annyi anomália lehet, hogy nem tudom, jó lesz-e ez.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Staudt Gáboré a szó. 
 
DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik): Köszönöm szépen, elnök úr. Az általános 

indokolással kezdve, ez régebben is felmerült problémaként, azért vetem föl, ebben az első 
mondat úgy szól, hogy „az alaptörvényben meghatározottak szerint a közrend és közbiztonság 
fenntartásának kizárólagos joga és kötelezettje a kormány irányítása alatt álló rendőrség”. 
Szerintem ez egy elírás, hiszen az egész törvény arról szól, hogy kik gyakorolhatnak 
kényszerintézkedést, és az önkormányzatok számára is megnyílik a lehetőség arra – ami 
egyébként nem baj –, hogy bizonyos esetekben rendfenntartó egységeket vagy közbiztonsági 
tevékenységet folytató egységeket hozzanak létre. Ráadásul az alaptörvény tudomásom 
szerint nem így szól, és a rendőrségnek az alapvető feladata körében sorolja föl a 
bűncselekmények megakadályozását, a közbiztonság, közrend fenntartását. Tehát már eleve, 
az általános indokolás első mondata nem helytálló; remélem, utána, a továbbiakban nem 
lesznek hasonló gubancok. De azért ezt a dogmatikai hátteret jó lenne helyretenni.  

Azzal önmagában egyet tudunk érteni, hogy az állam jobban figyeljen oda akár a 
gyermekkorúaknak is a hollétére, illetve legyen meg ez a jogosultság. De itt még dogmatikai, 
szakmai csiszolásokat azért fontosnak tartunk; ezt majd a módosító indítványok kapcsán meg 
is fogjuk tenni. 

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

Bizottság! Válaszolva képviselőtársam kérdésére, ha már ennyire érdeklődik a családi 
állapotom iránt: három héten belül, igen, lesz gyerekem. (Dr. Szakács Imre: Hát akkor előre 
is gratulálok!) És azt is tudom mondani önnek, hogy valószínűleg, ha 12-13 éves lesz, el 
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fogom engedni a tőlünk két sarokkal odébb lévő gyerekorvosi rendelőbe, ha úgy alakul. Mert 
én azt gondolom, addig lehet olyan nevelést biztosítani a számára, hogy nem fog máshova 
menni, hanem oda megy. De egyébként azt tudom mondani, nem a jövőről beszélve, hogy én 
bőven elmentem ilyen idős koromban, nem csak oda, hanem lényegesen távolabb is.  

Képviselő úr, szerintem nem érdemes a saját személyünkre lebontani ezt a kérdést. Azt 
tudom, mondani, hogy bizony nagyon sokan engedik el a gyereket orvoshoz, mielőtt a 14. 
életévét betöltötte, egyedül.  

És amit Varga képviselő úr mondott, azzal egyébként maximálisan egyetértek. Mi a 
fenét fog csinálni akkor a rendőr? Ha nem tud egyébként kényszerítő intézkedést alkalmazni? 
És magunk közt szólva, ez elég furcsa lenne egy ilyen esetben, valóban egy 14. életévét be 
nem töltött gyerekkel kapcsolatban. Akkor annyit tud tenni, hogy megkéri, hogy menjen az 
iskolába. Ha nem megy, akkor nem megy. Jól értem? Mert ha már megfogja a karját és 
bekíséri, akkor az már kényszerintézkedés. Lehet, hogy rendőrbotot nem használhat vagy 
vegyi eszközt nem alkalmazhat, de akkor ezek szerint mégiscsak úgy kell érteni, hogy 
kényszerintézkedést egyébként alkalmazhat. Ha nem alkalmazhat, akkor pedig azt gondolom, 
hogy a hatást kevéssé fogja elérni, mert valószínűleg pillanatokon belül futótűzként terjed 
majd el az iskolában, hogy nyugodtan lehet iskolát kerülni, mert a rendőr úgysem tud semmit 
csinálni. Ezzel egyet lehet elérni: hogy a rendőr tekintélye devalválódik, úgy, mint az egész 
testületé egyébként, hiszen a gyerekek hülyét tudnak majd csinálni az eljáró rendőrből. A 
másik verzió pedig az, hogy kényszerintézkedést egyébként alkalmazhat. Én azt gondolom, 
hogy az egyik is rossz megoldás, meg a másik is rossz megoldás. A jó megoldás az, hogy nem 
rendőri eszközökkel próbáljuk meg az ilyen jellegű, egyébként valóban fennálló társadalmi 
problémát kezelni. 

A másik pedig, tisztelt államtitkár asszony, én azért azt gondolom, hogy nem 
feltétlenül a magasan kvalifikált, értelmiségi rétegből kell kiindulni, aki gondol arra 
előzetesen, hogy bizony van egy ilyen törvény, még tudja is, hogy létezik egy ilyen, és a 
törvény értelmében én akkor járok el helyesen és akkor járok el jól, ha majd írok egy kétsoros 
igazolást a gyereknek, hogy orvoshoz megy. Én valószínűleg meg fogom tenni, ha van ez a 
törvény, mert tudok róla, meg még írni is tudok. De vannak olyanok, akik még írni sem 
tudnak, szülők; és egyébként vannak olyan területek, ahol meglehetősen életszerűtlennek 
tartom, hogy egy szülőnek eszébe fog jutni az, hogy neki, ha orvoshoz küldi a gyereket, akkor 
egy igazolást kell írnia, hogy na, most az orvoshoz tart a gyerek, és onnan elviszi a rendőr az 
iskolába. Nem gondolnám, hogy ez egy olyan szituáció, ami megengedhető lenne.  

Úgyhogy ha és amennyiben ezt a, megmondom őszintén, az én számomra nehezen 
elfogadható törvényt – fogalmazhatnék úgy is: elfogadhatatlan törvényt – el akarják fogadni, 
akkor legalább ezekre a szituációkra találjanak ki valamit, ami az ilyenfajta visszásságokat 
meg tudja majd akadályozni. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Három felszólalónk van, utána a vitát lezárom. Kíván 

még valaki majd hozzászólni? (Nincs jelentkező.) Nem. 
Most Turi-Kovács Béla képviselő úré a szó. Tessék! 
 
DR. TURI-KOVÁCS BÉLA (Fidesz): Köszönöm a szót. A magam részéről úgy 

gondolom, hogy érteni vélem a célt, és azzal egyet is értek, hogy az iskolakerülések lehetőleg 
kiküszöbölésre kerüljenek, vagy legalább csökkentésre. Tehát ezt a célt értem. De attól tartok, 
hogy ezzel az eszközzel aligha lehet ezt elérni. 

Normális fejlődésű – ezt ki kell mondanom – fiúgyermek hogy 12 éves kora előtt 
soha, egyszer se menjen el, lógjon el, mondjuk, pecázni vidéken, vagy ne menjen el 
futballozni az iskola helyett, ezt egész egyszerűen elképzelhetetlennek tartom. Én nagyon-
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nagyon szerencsés vagyok, hogy annak idején ez a törvény nem volt, mert többször bekísértek 
volna a rendőrök. (Derültség.) Aztán persze valahogy mégiscsak valahogy elvégeztem az 
összes lehetséges iskolát, és föl is nőttem.  

De hogy komolyra fordítsuk a szót, én azt gondolom, abban kellene gondolkodni 
egyértelműen, hogy arra legyen eszköz, hogy a rendszeres iskolamulasztók, azok, akik 
nyilvánvalóan kerülik az iskolát, ilyen vagy olyan oknál fogva, valamilyen módon mégiscsak 
arra legyenek bírva, hogy elmenjenek az iskolába. De ez nem az egyszeri vagy akár kétszeri 
iskolából való kimaradásra kellene hogy korlátozódjon. 

S van nekem is egy súlyos aggályom azzal kapcsolatban, hogy a rendőröknek 
egyébként is, hogy is mondjam…, erősen megingott a köztisztelettől már sokszor nagyon 
távol lévő elismertsége. Hát, finoman szólva is, egy ilyen üldözéses verseny után, egy faluban 
vagy egy kisvárosban tarthatatlanná válik a helyzete.  

Tehát én az javasolnám, hogy ezt a fajta javaslatot egy alapos átdolgozás után kellene 
elfogadnunk, éspedig oly módon, hogy ebben benne legyenek azok a konkrét szabályozók is, 
amely szabályozók esetén egy ilyen eljárásra sor kerülhetne. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Mátrai Márta képviselő asszonyé a szó. 
 
DR. MÁTRAI MÁRTA (Fidesz): Köszönöm a szót. Tisztelt Bizottság! Tisztelt Elnök 

Úr! A magam részéről üdvözölni tudom ezt a törvényjavaslatot, és általános vitára 
alkalmasnak is tartom, azon oknál fogva, mert egy olyan világban kezdünk élni, amikor 
mindenkinek csak jogai vannak, de kötelezettségei nem. És én azt gondolom, pontosan 
Bárándy képviselő úr mondta ki azt az egy mondatot, ami teljes mértékben igaz, hogy lehet 
olyan nevelést biztosítani a gyereknek, hogy igenis, ha orvoshoz küldjük, akkor oda menjen.  

Most felnőtt egy olyan generáció – sajnálatosnak tartom –, amelyikben nem élnek 
ezek a régi szokások, és én meg vagyok arról győződve, hogy a szülőnek, az iskolának és a 
médiának is óriási szerepe van ebben. Tehát abban az esetben, ha ez a törvény elfogadásra 
kerül, én mindenképpen javasolni fogom, hogy a sajtón keresztül, az oktatási tárcán keresztül 
ezek az információk mindenképpen jussanak el az iskolákba, a szülői munkaközösségekhez, 
hogy a szülők igenis tudják meg, hogy a gyerek nem csellenghet a városban, az iskolaidő arra 
való, hogy menjen az iskolába és tanuljon. És ha egyéni vagy otthoni családi probléma van, 
akkor pedig a szülő köteles legyen igazolást adni a gyereknek, mert ebben az esetben 
elkerülhető az a konfliktus, ami itt felvetődött. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Gruber képviselő úré a szó. 
 
DR. GRUBER ATTILA (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt 

Képviselőtársaim! Bár elévült már, de én is lógtam kémiadolgozatok előtt, méghozzá nagyon 
fifikásan, mert én tényleg el is mentem az orvosi rendelőbe, különféle fejfájásgyanúkkal. 
(Derültség.) Tehát nem ezzel van a gond. 

Azzal van a gond, hogy ha most fölállnánk és lesétálnánk bármelyik közeli plazába, 
akkor tömegesen találkoznánk tizenegy-két éves gyerekekkel, csapatosan, egész délelőtt 
ezekben az újkori kereskedelmi templomokban. És a kérdés az, hogy ez esetben kinek kellene 
nevelni a gyereket, hogy ez ne történjen meg. Neveli a szülő, aki nem ér rá, mert rohan egyik 
munkahelyéről a másikra, egyik munkából a másikba? A pedagógus, aki inkább az óra 
anyagát adja le, és kevesebb ideje van, ha egyáltalán van ideje a valódi nevelésre? Vagy 
átadjuk ezt a nevelési eszközt a rendőrnek, ami szerintem természetesen ugyanolyan tévedés 
lenne, mint az előző kettőnél megállítani ezt a problémát. (Dr. Salamon László visszatér a 
terembe.)  
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A gond ott van, és én komolyan elgondolkozom, hogy amikor egyrészt létszámhiány 
van a rendőrségnél, tudom, hogy például a siófoki rendőrkapitányság esetében is több mint 
húsz álláshely betöltetlen, mert nincs annyi rendőr, az utcai rendőr járőrök – tételezzük fel, 
hogy gyalogos rendőr járőrök, ugye, mert csak akkor van értelme ennek a dolognak – milyen 
irányban kezdik el a tevékenységet. Milyen statisztikai eredményeket kell esetleg 
produkálniuk ahhoz, hogy a bekísérés, az iskolába történő visszakísérés vagy bekísérés 
megfelelőképpen értelmet adjon és eredményt jelentsen a munkájuknak? Számomra ez kicsit 
ingoványos történet, hiszen itt adott esetben meglehetősen hosszan vagy pedig netalántán az 
amúgy is kevés rendőr járőrkocsik igénybevételét kell alkalmazni, hogy egyfajta taxi 
üzemmódban hordjuk be a gyerekeket az iskolába. Nem tudom, ez szakmailag, tehát 
rendőrségi erő- és pénz-, humán és egyéb források okán kellőképpen körbe lett-e járva. Mert 
az a legrosszabb, ha egy dizájn jogszabályt alkotunk, amelynek a valódi alkalmazása sajnos 
nem biztos, hogy menni fog.  

Én csak ezért aggódom, mert maga a terv, magának ennek a társadalmi problémának a 
kezelése igenis megoldást kíván. És, Gergő, meg fogod látni, hogy egyre súlyosabb az, hogy 
te sem érsz rá a gyerekeddel egész nap foglalkozni, ki fog esni ebből a nevelésből, és egyszer 
csak azt látja az ember, hogy olyan társaságba keveredhet, olyan társadalmi stílust vesz fel a 
környezete okán, amit senki nem kíván. Én tehát aggódom, és ezért szeretném ennek a 
jogszabályban a valódi működését is látni, hogy ezek a teljesen jogos és teljesen kiérlelt és a 
társadalom által igényelt megoldások valóban megoldások legyenek, és ne csak egy elképzelt, 
levegő jogszabály. 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Az utolsó felszólaló a vitában Ipkovich György képviselő 

úr, utána a vitát lezártuk, és megadjuk majd a szót államtitkár asszonynak. 
Közben átadom az ülés vezetését elnök úrnak. 
 

(Az ülés vezetését dr. Salamon László, a bizottság elnöke veszi át.) 
 
DR. IPKOVICH GYÖRGY (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Elnök Úr! 

Tisztelt Bizottság! Úgy látszik, mindenkiből a nosztalgiát váltja ki ez az előterjesztés, mert én 
hasonlatosan Gruber képviselőtársamhoz, úgy láttam annak idején, hogy a legtutibb 
iskolakerülést orvosi igazolással lehet megcsinálni, és nem volt az az orvos, amelyik két 
köhögés után egy grippét meg egy hetes betegszabit be ne írt volna az ellenőrzőbe. 

De a viccet félretéve, ha rendőrt akarunk felhatalmazni intézkedésre, akkor jogkört 
kell neki adni. Tehát pusztán az, hogy ő most itt bekísér… – nem tudom, mi az a bekísérés: az 
kényszerintézkedés vagy nem kényszerintézkedés? Vagy egyáltalán minek minősíthető ez a 
dolog?  

És én egy kicsit most ugyanazt látom, mint a 12 éves büntethetőségi korhatárnál, hogy 
kicsit fetisizáljuk a büntetőjogi, adminisztratív eszközöket a gyereknevelés során. Én sokkal 
jobban tudnék pártolni védő-óvó intézkedésekkel kapcsolatos, gyámhatósági témákkal 
kapcsolatos intézkedési javaslatot, mint egy rendőrségi vagy büntetőjogi eszközt az ifjúság 
nevelése során. Nem tartom szerencsésnek az ilyen jellegű megoldásokat.  

Világos, hogy üzenünk a rendpártisággal a választóink meg egyebek felé, de nem 
tudom, milyen eredményt érünk el ezzel. Ha pedig jogkört nem adunk a dologhoz, az azért 
elég faramuci dolog, ezt azért hadd mondjam meg őszintén. 

Nem javaslom, hogy elfogadjuk ezt a törvényjavaslatot. 
 
ELNÖK: Köszönöm. A vitát tehát lezártam. Megadom a szót válaszadásra helyettes 

államtitkár asszonynak. 



- 12 - 

Dr. Magyariné dr. Nagy Edit válaszai 

DR. MAGYARINÉ DR. NAGY EDIT helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): 
Köszönöm. Tisztelt Bizottság! A rendőrség alapfeladatával kapcsolatban arra szeretném 
felhívni a figyelmet, hogy valóban, a rendőrség alapfeladata a közrend, közbiztonság 
megteremtése, de ez nem jelenti azt, hogy bizonyos személyek, szervek ebben nem 
működnének közre. Itt egy közreműködésről van szó mindössze, és nyilvánvaló, hogy azok a 
közreműködők nem alapfeladatként fogják ellátni ezt a tevékenységet. Viszont valamilyen 
egységes szabályozás e vonatkozásban szükséges, legalábbis az előterjesztő így ítéli meg. 

A bekíséréssel kapcsolatban: nyilvánvaló, hogy a 14 éves kor alatti gyerekekről 
beszélünk, akik kísérő nélkül csellengenek az utcán vagy akár a plazában. Nem feltétlenül 
szükséges, és ezt az élet fogja kialakítani, hogy egy normálisan utcán közlekedő, 
tömegközlekedési eszközre váró gyereket nem feltétlenül fog a rendőr megszólítani. De ha azt 
látja, hogy órák óta cselleng a plazában, akkor valószínűleg meg fogja szólítani. Már csak 
annak okán is megteszi ezt, merthogy pillanatnyilag is lehetősége van a rendőrnek arra, 
egyszerűen bűnmegelőzési okokból, hogy 14 éven aluli gyereket, aki kísérő nélkül 
közlekedik, megszólítson, igazoltasson, megkérdezze, hogy hova megy, mit csinál. Ez most 
csak egy olyan lehetőséget ad a rendőrnek, hogy olyan intézkedési lehetősége van, hogy 
felhívja adott esetben a szülőt vagy az iskolát, és ha nem tisztázott, hogy a gyerek miért van 
egyedül az utcán iskolaidőben – ugye, tankötelezettség is van a világon ráadásul –, akkor 
meglegyen a lehetősége, hogy az oktatási intézménybe bekísérje.  

Én úgy gondolom, a bekísérés egyfajta intézkedési lehetőség. Ez nem azt jelenti, hogy 
verekedést provokáljon egy jó testi felépítésű 13 éves gyerekkel szemben a rendőr. De 
meglegyenek azok az eszközei, akár úgy, hogy testi erőt alkalmaz, tehát megfogja a kezét, és 
azt mondja, hogy velem jössz – ez a bekísérés. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Határozathozatal következik… (Közbeszólások.)  
 
DR. MAGYARINÉ DR. NAGY EDIT helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): (A 

közbeszólásokra:) De 14 éves kor alattiakról van szó. 
 
ELNÖK: Bocsánat, azt hittem, befejezte – elnézést, tessék folytatni! 
 
DR. MAGYARINÉ DR. NAGY EDIT helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): 

Bocsánat. Mindig hangsúlyozom, 14 éves kor alatti, gyermekkorú, egyedül, kísérő nélkül, 
olyan körülmények között, közterületen, utcán tartózkodó gyerekről beszélünk. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Elnézést még egyszer; úgy hallottam, hogy az előbb befejezte, azért szóltam 

közbe. Elnézését kérem még egyszer. 

Szavazás az általános vitára alkalmasságról 

Határozathozatal következik. Kérdezem, ki támogatja a törvényjavaslat általános 
vitára bocsátását. Az igenlő szavazatokat számolom. (Szavazás.) 20 igen szavazattal a 
bizottság általános vitára alkalmasnak ítélte. Ellenpróbát is tartunk, hogy a nemet és a 
tartózkodást kifejezésre lehessen juttatni. Ki ellenzi? (Szavazás.) 5 nem; akkor ezek szerint 
nem lesz tartózkodás. (Dr. Turi-Kovács Béla jelzésére:) Volt? Bocsánat, egy tartózkodás volt.  

A bizottság előadót is állít. Javaslom, hogy Gruber Attila ismertesse a többségi 
álláspontot. Nem tudom, lesz-e kisebbségi. (Nincs ilyen jelzés.) Nincs kisebbségi előadó. A 
bizottsági álláspontot tehát Gruber Attila fogja ismertetni. 
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Egy információt szeretnék közölni, amely ebben a pillanatban még informális, de 
lényeges, hogy várhatóan a Fidesz-Magyar Polgári Szövetség javasolja ezt a rendkívüli 
ülésszakra felvenni. Ebből az következik, hogy ebből ma lehet általános vita, holnap részletes 
vita. Holnap ebből következően szavazás is lesz a részletes vitára bocsátásról, és egyben 
bizottsági ülés is. Tehát ha így lesz, akkor ne érjen senkit sem meglepetésként egy holnap 
reggeli fél 9-es üléskitűzés. Úgyis mindenki itt van, hiszen a határozatképességet a plenáris 
ülésen is biztosítani kell.  

Köszönöm szépen, továbblépünk. 

Zárószavazások előkészítése 

a) A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. 
törvény és egyéb törvények módosításáról szóló törvényjavaslat (T/6842. szám) 

Következik a zárószavazások előkészítése című napirendi pont, a) pont alatt a 
cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 
és egyéb törvények módosításáról szóló, Vas Imre képviselő úr által előterjesztett T/6842. 
számú törvényjavaslat, amelyhez három módosító javaslatot terjesztett elő maga az 
előterjesztő; tehát az előterjesztő álláspontját nem kell megkérdeznünk. 

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

Elnök úr, mind a három előterjesztői módosító indítványt támogatjuk.  
 
ELNÖK: Igen, a kormány tehát mindhárom módosító javaslatot támogatja. Ha jól 

látom, mindhárom hivatkozáspontosítás. Kérdezem, hogy akkor akár egyben is tárgyalható-e. 
(Nincs ellenvetés.) Senki nem tiltakozik, akkor igen. 

Hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal következik – lehetséges egyben is? (Nincs 
ellenvetés.) Igen. Ki támogatja ezeket a javaslatokat? Az igenlő szavazatokat számolom. 
(Szavazás.) 21 igen szavazattal a bizottság ezeket a javaslatokat támogatta.  

b) A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény, valamint a 
bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény módosításáról 
szóló törvényjavaslat (T/6393. szám) 

A következő pont a zárószavazások előkészítése tekintetében a bíróságok 
szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény, valamint a bírák jogállásáról és 
javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény módosításáról szóló T/6393. számú 
törvényjavaslat. 9 módosító javaslatot terjesztettek elő, részben az előterjesztő kormány. 
Pontonként haladunk. 

Az 1. pontban Bárándy Gergely módosító javaslata következik, melyet Harangozó 
Tamással együtt előterjesztett módosító javaslat, mint ahogy a többi Bárándy-féle javaslat is 
közös Harangozó Tamással. Kérdezem a kormány álláspontját. 

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

Nem értünk egyet a módosító javaslattal. 
 
ELNÖK: Nem ért egyet a kormány. Hozzászólás? (Nincs.) Ki támogatja a javaslatot? 

(Szavazás.) 8 igen. Ellenpróbát tartunk az egyharmados támogatás okán. Ellene? (Szavazás.) 
18 nem, tehát nincs meg az egyharmad. A bizottság nem támogatta, egyharmadot sem kapott. 

A 2. pont Bárándy Gergely és Harangozó Tamás módosító javaslata. Kérdezem a 
kormány álláspontját. 
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DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Nem értünk egyet a módosító javaslattal.  
 
ELNÖK: Nem ért egyet a kormány vele. Hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal 

következik. Ki támogatja a javaslatot? (Szavazás.) 8 igen. A bizottság nem támogatta, 
egyharmadot sem kapott. 

A 3. pont az előterjesztő javaslata. Hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal következik. 
Ki támogatja a javaslatot? (Szavazás.) A bizottság egyhangúlag támogatta. 

A 4. pont az előterjesztő módosító javaslata. Hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal 
következik. Ki támogatja a javaslatot? (Szavazás.) 23 igen. A bizottság támogatta. 

Az 5. pont Bárándy Gergely és Harangozó Tamás módosító javaslata. Kérdezem az 
előterjesztőt.  

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

Nem értünk egyet vele. 
 
ELNÖK: Hozzászólás? Bárándy Gergely! 
 
DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Bizottság! 

Én csak kérdezném, hogy miért nem. Ugyanis „a szükségeshez képest” kitétel tökéletesen 
értelmezhetetlen. Magyarán: ki dönti el, hogy mikor van szükség és mikor nincs szükség az 
indokolásra? Pont az OBH elnöke, aki majd megmondja, hogy a saját határozatát 
szükségesnek ítéli-e indokolni vagy nem? Miért nem lehet, mint bármely más eljárásban, ahol 
indokolási kötelezettség fűződik a döntéshez, azt odaírni, hogy indokolni köteles? 

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

Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselő Úr! Az OBH elnökének a határozatai kapcsán számos 
esetben nem értelmezhető az indokolási kötelezettség. Gondoljanak csak bele, hogy milyen 
döntései lehetnek az OBH elnökének; sorolom, hogy mi az, ahol szerintünk nem értelmezhető 
az általános indokolási kötelezettség. Az OBH elnöke képviseli a bíróságokat; véleményezi a 
bíróságokat érintő jogszabályok tervezetét; összeállítja a bíróságok költségvetésére vonatkozó 
javaslatát; irányítja a bíróságok belső ellenőrzését; érdek-képviseleti szervekkel 
együttműködve meghatározza a kafetériajuttatás éves összegét, s a többi, s a többi. Tehát 
vannak olyan munkáltatói vagy szervezetirányítói döntései, amelyeknél értelmetlen dolog az 
indokolás.  

A képviselő úr nyilván arra gondol, hogy például a jogorvoslattal támadható döntéseit 
kell indokolni, de nem ez van ideírva. Azt gondoljuk, hogy „a szükséghez képest indokolja” 
azt jelenti, hogy amennyiben az indoklási kötelezettség egy érvényességi kellék, akkor 
természetesen indokolni kell.  

 
ELNÖK: Bárándy Gergelyé a szó. 
 
DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Egyrészt lehet, 

hogy én figyeltem rosszul, de talán egyet sem, vagy talán a végén említett államtitkár úr 
egyetlen olyan pontot, ahol határozatról van szó; az összes többi nem határozat. Ahol, 
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mondjuk, képviseli a bíróságokat, ott nem hoz határozatot, hanem képviseli a bíróságokat – 
ezt nyilván nem kell indokolni. 

A másik, hogy én azt gondolom, ha az egyértelműséget fontosnak tartjuk, márpedig 
azt gondolom, a jogalkotásban jó, ha fontosnak tartjuk, akkor nyugodtan föl lehetett volna 
sorolni ezeket a pontokat, hogy kivéve ezeket nem indokolja. Vagy föl lehetne azt is, hogy 
mit köteles indokolni. De az, hogy „a szükséghez képest indokolja”, ez semmilyen módon 
nem jó. Én azt gondolom, a határozatot nyugodtan lehet indokolni. A kafetériáról szólót, de ez 
az egy, amit említett államtitkár úr, a kafetéria rendszeréről szóló határozatát meg lehet 
indokolni egy mondattal, hogy a törvény ilyen felhatalmazásán alapuló jogkörénél fogva így 
határozott. De egyébként minden más határozatot szerintem igenis meg kell indokolni. De ha 
van olyan, ami államtitkár úr szerint határozat, és mégsem, akkor azokat ki lehet venni 
tételesen a jogszabályból. De az a problémám ezzel, hogy még a fellebbezhető határozatokat 
sem feltétlenül indokolja majd meg az OBH elnöke, mert azt fogja mondani, hogy kérem, ez 
egyértelmű, és az én megítélésem szerint nem szükséges az indokolás, és nekem a 
szükségeshez képest kell indokolni, tehát nem indokolom. Magyarán, ez megint egy 
olyanfajta visszaélésszerű jogalkalmazásra ad alapot, ami szerintem nem helyes, ha a 
törvényben marad. 

Én el tudom fogadni azt, államtitkár úr, hogy határozzunk meg konkrét pontokat, hogy 
hol igen és hol nem. De az, hogy ő döntse el, mikor van szükség az indokolásra a 
határozataival kapcsolatban vagy mikor nincs, én ezt elfogadhatatlannak tartom.  

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

Hát, elnök úr, én az előbb időkímélés miatt nem soroltam föl az összes esetet, ahol szerintem 
nem értelmezhető az indoklás, de szívesen folytatom, mert valóban ott volt a vége, hogy a 
kafetériajuttatás; aztán: megállapítja az egyéb juttatások részletes feltételeit és mértékét; dönt 
a bírósági statisztikai adatok gyűjtéséről – ezt például határozatban – és az adatok 
feldolgozásával kapcsolatos központi feladatokról; meghatározza és szükség esetén évente 
felülvizsgálja a bírói munkateher mérésére szolgáló adatlapokat és módszereket; bírósági 
szintenként és ügyszakonként meghatározza a peres és nemperes eljárások átlagos országos 
munkaterhét; figyelemmel kíséri a bíróságok igazgatására vonatkozó szabályok 
érvényesülését; az eljárási határidők és az ügyviteli szabályok megtartását; mindezek 
érdekében vizsgálatot rendel el. (Dr. Bárándy Gergely: Ezek nem határozatok.) Hát mik? 
Milyen formában? Csak határozati formában rendelheti el a vizsgálatot.  

Megjegyzem, hogy a határozatai nagyrészt olyan határozatok, amelyeket a bírósági 
honlapon nyilvánosságra is kell hozni az OBH elnökének. (Dr. Bárándy Gergely: Akkor 
indokolja!) Elég sok ilyen van; például a talárviselésről, meg ilyen dolgokról hozott 
mostanában határozatokat. Ezeket közzé kell tennie.  

Tehát, elnök úr, még egyszer szeretném jelezni, hogy nem értelmezhető 
általánosságban az indokolási kötelezettség. A szükséges mérték pedig nem azt jelenti, hogy 
nem kell indokolnia, hanem valójában az indoklás terjedelmére vonatkozik, hogy szükséges 
mértékben; van, amikor rövidebben kell indokolnia; elegendő, hogy csak a törvényi 
felhatalmazásra utal ebben az indoklásban; és szükséges néha hosszabb indoklást fűzni a 
határozatához. 

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

támogatja ezt a javaslatot? (Szavazás.) 8 igen. A bizottság nem támogatta, egyharmadot sem 
kapott. 
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A 6. pont Bárándy Gergely és Harangozó Tamás módosító javaslata. Kérdezem az 
előterjesztőt. 

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

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

javaslatot? (Szavazás.) 5 igen. A bizottság nem támogatta, egyharmadot sem kapott. 
A 7. pont az előterjesztő módosító javaslata. Hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal 

következik. Ki támogatja a javaslatot? (Szavazás.) A bizottság egyhangúlag támogatta. 
A 8. pont az előterjesztő módosító javaslata. Hozzászólás? Bárándy Gergely! 
 
DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Csak egy 

kérdésem van. Számomra legalábbis ez valamiféle szűkítésnek értelmezendő a korábbi 
javaslathoz képest. Picit bővebben államtitkár úr meg tudná-e indokolni, hogy ez mire 
vonatkozik? Mert őszintén szólva, nehéz ezt így visszakeresni, hogy a bíróvá történő 
kinevezés feltételeit milyen szempontból lehet megvizsgálni a közigazgatási és munkaügyi 
bíróságnak. Korábban a következő mondat korlátozta ezt. Itt van egy újabb korlátozás ezzel a 
beiktatott szövegrésszel. Én arra lennék kíváncsi, hogy tartalmilag mi ez. 

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

Elnök úr, ez konkretizálja, nem mondanám azt, hogy szűkíti az értelmezést; konkretizálja, 
hogy pontosan a közigazgatási és munkaügyi bíróságnak a bírói kinevezés mely feltételeit kell 
vizsgálnia, annak meglétét kell vizsgálnia. Vannak olyan feltételek, amire nem terjed ki a 
közigazgatási és munkaügyi bíróság hatásköre, finoman szólva, és azokat nem vizsgálhatja. 
De egyébként mindazokat a kérdéseket vizsgálhatja, amelyek a bírói kinevezés jogi feltételei. 

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

javaslatot? (Szavazás.) 18 igen. A bizottság támogatta. 
A 9. pont az előterjesztő módosító javaslata. Hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal 

következik. Ki támogatja a javaslatot? (Szavazás.) A bizottság egyhangúlag támogatta. 
Ezzel ennek a törvényjavaslatnak a zárószavazásra történő előkészítését is befejeztük.  

c) Az Európai Unió tisztviselőinek és más alkalmazottainak nyugdíj-biztosítási 
átutalásáról és visszautalásáról, valamint egyes nyugdíj-biztosítási tárgyú és más 
kapcsolódó törvények módosításáról szóló törvényjavaslat (T/7414. szám) 

Következik az Európai Unió tisztviselőinek és más alkalmazottainak nyugdíj-
biztosítási átutalásáról és visszautalásáról, valamint egyes nyugdíj-biztosítási tárgyú és más 
kapcsolódó törvények módosításáról szóló T/7414. számú törvényjavaslat zárószavazásra 
történő előkészítése. 6 pontból áll az ajánlás, valamennyi módosító javaslatot az előterjesztő 
nyújtotta be, akit Hulák Zsuzsanna főosztályvezető asszony képvisel. 

Megnyitom a hozzászólások lehetőségét az 1. pont tekintetében. Nincs hozzászólás, 
határozathozatal következik. Ki támogatja a javaslatot? Az igenlő szavazatokat számolom. 
(Szavazás.) 18 igen szavazattal a bizottság támogatta. 

A 2. pont szintén az előterjesztő módosító javaslata. Gaudi-Nagy Tamás képviselő úr 
kért szót. 
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DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Köszönöm szépen a szót. Nagyon örülünk 

annak, már korábban is kértük többször, hogy a kommunista államvezetés, illetve diktatórikus 
időszak meghatározó emberei számára ebben az új rendszerben és különösen a 
fülkeforradalom utáni új rendszerben semmilyen formában nem járhat egy fillér sem azon a 
címen, hogy ők magyar embereket gyilkoltak, körmüket tépték le, és sok más, rendkívül 
brutális emberijog-ellenes cselekményt műveltek.  

Ha jól látjuk, itt a módosítás igazából a végrehajtás, illetve a kikényszerítés érdekében 
cizellálja, pontosítja a javaslatot, és ’90. május 1-je időpontját határozza meg, hiszen akkor 
állt föl az első szabadon választott Országgyűlés, az Antall-kormány akkor kezdte meg 
munkáját. Mi ezt messzemenőkig támogatjuk, de nyilván egyben kevésnek is tartjuk, hiszen 
ott van a Ház előtt az a törvényjavaslatunk, ami viszont teljesen generálisan még ezen felül is 
Biszku Bélát és társait mindenfajta további nyugdíjtól is megfosztaná vagy minimalizálná a 
nyugdíjukat. De mint egy jelentős lépést, ezt azért támogatjuk. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: További hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal előtt rögzítem, hogy dr. 

Varga Istvánt Zsiga Marcell képviselő úr helyettesíti. 
Kérdezem, ki ért egyet ezzel a módosító javaslattal. Az igenlő szavazatokat számolom. 

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

támogatja a javaslatot? (Szavazás.) 21 igen. A bizottság támogatta. 
A 4. pont következik. Hozzászólás? (Nincs.) Ki támogatja a javaslatot? (Szavazás.) 18 

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

18 igen. A bizottság támogatta. 
A 6. pont következik. Hozzászólás? (Nincs.) Ki támogatja a javaslatot? (Szavazás.) 21 

igen. A bizottság támogatta. 
Ezzel ennek a törvényjavaslatnak a zárószavazásra történő előkészítését befejeztük. 

d) Az Emberi Jogok Európai Bíróságának a Fratanolo kontra Magyarország ügyben 
hozott ítélete végrehajtásával kapcsolatos kérdésekről szóló jelentés elfogadásáról szóló 
határozati javaslat (H/6854. szám) 

Következik az Emberi Jogok Európai Bíróságának a Fratanolo kontra Magyarország 
ügyben hozott ítélete végrehajtásával kapcsolatos kérdésekről szóló jelentés elfogadásáról 
szóló H/6854. számú határozati javaslat zárószavazásának előkészítése. Az előterjesztő két 
pontban terjesztett be hozzá módosító javaslatot. Az előterjesztőt Répássy Róbert államtitkár 
úr képviseli. 

Az 1. ponthoz ki kíván hozzászólni? Gaudi-Nagy Tamás képviselő úr! 
 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Köszönöm szépen. A módosító javaslat azt a 

változtatást irányozza, amelyben, meg kell valljuk őszintén, még a Jobbik-frakción belül sincs 
teljes összhang, hiszen ez egy nagyon-nagyon kényes és nagyon fontos ügy, ez az egész ítélet-
végrehajtás. Hiszen arról is szól a kérdés, hogy milyen kérdésekben lehet és kell minden 
körülmények között szembeszegülni bármilyen nemzetközi szervezet bármely szervének 
döntéseivel.  

A vita abban folyt a Ház előtt, a kormánynak az volt az elsődleges szándéka, hogy ne 
hajtsa végre ezt az ítéletet, amivel kapcsolatban komoly kritika fogalmazódott meg. Én 
képviseltem az ezt kritizáló részt a Jobbikon belül. De most úgy látom, a kormány 
megváltoztatta az álláspontját, és végül is a végrehajtást szeretné, illetve nem szeretné, 
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bocsánat, helyesebben: tudomásul veszi, hogy végre kell hajtani a bíróságok ítéleteit, 
függetlenül attól, hogy tartalmilag azt szeretjük vagy nem szeretjük. Viszont kifejezné az 
Országgyűlés a módosító javaslattal azt, hogy nem szereti ezt a döntést, nem ért egyet ezzel az 
ítélettel. Hiszen ezt sokat vitattuk már; nincs figyelemmel arra, hogy egy olyan tagállamában 
született az Európa Tanácsnak ez az ítélet, ahol nagyon komoly, véres diktatúrával járt a vörös 
csillag és a sarló-kalapács rendszere. Tehát ennyiben ez jónak tűnik. 

Van viszont egy másik fordulata, hogy a büntető törvény módosításával nem ért egyet. 
Itt én azt vetem föl, ami szerintem a legjobb megoldás lenne, mindazok számára, akik 
antibolsevisták, és akik számára az önkényuralmi rendszerekkel szembeni fellépés fontos, 
szerintem igenis lehetne találni olyan fordulatot a Btk.-ban, amivel az európai emberi jogi 
egyezmény véleménynyilvánítási szabadságát védő rendelkezésével nem ütközne a tiltás 
egyes önkényuralmi jelképek vonatkozásában. Tehát én kérem államtitkár urat, indokolja 
meg, illetve először is fogadja el azt, hogy én javaslom, magyarul, ne mondjuk ki azt, hogy 
nem módosítjuk a büntető törvényt ebben a vonatkozásban. Ennek egyébként amúgy sincs 
kötőereje. Remélem, hogy ezt majd elnök úr is alátámasztja, mint az alkotmányjog 
professzora, hogy egy országgyűlési határozat abban a körben, hogy nem kívánjuk módosítani 
a büntető törvénykönyvet bizonyos életviszonyok tekintetében, nem köti az Országgyűlést 
arra vonatkozóan, hogy a jövő héten hozzon egy törvényt, amellyel módosítja a Btk.-t. Csak 
nem látjuk igazából az értelmét ennek. 

Azt azért el kell mondanom, a múlt héten volt az Európa Tanács Parlamenti 
Közgyűlésének nyári ülésszaka, és vannak államok, amelyek egyébként nagyon határozottan 
nem hajtanak végre, mondjuk, emberi jogi bírósági ítéleteket. Például Oroszország a 
csecsenföldi ügyekben született ítéleteket, ahol falvakat égettek le, több száz embert végeztek 
ki, az ezen ügyekben hozott elmarasztaló döntéseket Oroszország nem hajtja végre. Azt 
mondja, hogy az ő csecsenpolitikája szabad kialakításának a joga megilleti őt, tehát a politikai 
és nemzeti érdekeit előbbre helyezi a bírósági ítéletek elfogadásával szemben. Hát, nagyon 
komoly szégyenpadon van ilyen szempontból Oroszország. Külön meghallgatást tartott az 
ottani jogi bizottság, berendelték az alkotmányügyi bizottság elnökét, aki végül is ott nagyon 
határozottan megvédte ezt az álláspontot, hogy márpedig nem hajtjuk mi végre. Ugyan 
legéppuskáztunk egy csomó csecsent, el is marasztaltak minket, de mi úgy gondoljuk, hogy a 
csecsenpolitikában megillet minket a jog. 

Én azt mondom, egy patrióta párt frakciójában ülök képviselőként, nekünk nem 
szabad alárendelni érdekeinket a nemzetközi szervezetek igényeivel szemben. Azonban ha 
van egy olyan metszéspont, amikor egy olyan szervezet tagjai vagyunk, amelynek van egy 
bírósága, amely az emberi jogi konvenció szabályait bírálja el, és ugyan most hozott egy rossz 
döntést – szerintünk is egy rossz döntést –, de ezt az ítéletet végre kell hajtani. Tehát a 
kormányzatnak ez a felismerése szerintem helyes. A másik felismerése viszont nem helyes, 
hogy nem kell módosítani a büntető törvénykönyvet.  

Itt tehát lényegében mi nem tudunk mást tenni, mint tartózkodni tudunk, én is a 
magam álláspontját tudom közölni.  

A 2. ponttal kapcsolatban pedig majd Staudt Gábor képviselőtársam szeretne 
véleményt közölni. Én csak előzetesen annyit jelzek, hogy… (Jelzésre:) Bocsánat, most az 
elsőnél vagyunk, akkor itt most nem mondok továbbit.  

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Ipkovich György képviselő úr következik. 
 
DR. IPKOVICH GYÖRGY (MSZP): Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr. Tisztelt 

Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Tulajdonképpen nekem egy kérdésem lenne az előterjesztő felé: 
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tervezzük-e annak a nemzetközi szerződésnek a felmondását, amely ennek a bíróságnak az 
illetékességét, hatáskörét megállapítja?  

Szeretném elmondani, a múltkor is mondtam, hogy független ez mindenféle jelkép – 
jobboldali, baloldali – minősítésétől. Van egy olyan bírósági ítélet, amely törvénysértőnek 
mondja ki a magyar állam egy aktusát. Ez az ítélet ismételhető, hiszen hasonló esetekben 
nagy valószínűséggel ez a bíróság ugyanezt az ítéletet ki fogja mondani, ehhez kétség nem 
férhet, ha egy kicsit következetes. Innentől kezdve vagy az a megoldásunk van, hogy eleget 
teszünk ennek a bírói ítéletnek, persze kritizálni kritizálhatjuk, de ahogy a múltkor mondtam, 
drága elnök úr, a res iudicata pro veritate accipitur elve alapján nekünk ezt, ha elfogadjuk 
ennek a bíróságnak a joghatóságát, el kell fogadnunk. Vagy pedig nem fogadjuk el a bíróság 
joghatóságát.  

Itt most nem arról szól a történet, hogy nekem tetszik ez az ítélet vagy nem tetszik. 
Eleget teszek-e neki, kiküszöbölöm azt a lehetőséget, hogy még egyszer marasztaló ítélet 
szülessen velem szemben, vagy nem teszem meg? És akkor azt kell hogy mondjam, mert ez 
az állapot sokáig nem tartható fenn szerintem, hogy hát, tisztelt Emberi Jogi Bíróság, én a te 
ítéleteidet nem fogom ezután elfogadni. De akkor erről kell itt vitatkozni, nem pedig sarló-
kalapácsról meg egyéb dolgokról, hanem hogy elfogadjuk-e ennek a bíróságnak a 
joghatóságát a mi tekintetünkben. És szeretném, ha erre az államtitkár úr válaszolna.  

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

Köszönöm, elnök úr. Gaudi képviselő úrnak is mindjárt válaszolok. De kezdem azzal, hogy 
Ipkovich képviselő úrnak felfrissítem az emlékezetét, mert Magyarországot nem a Fratanolo-
ügyben marasztalták el először ennek a Btk.-tényállásnak a használata miatt, hanem 2008 
októberében a Vajnai-ügyben. Akkor most visszakérdezhetnék, Ipkovich képviselő úr: 2008 
októberétől a 2010-es kormányváltásig az akkori kormánytöbbség miért nem tette meg azt, 
hogy a Btk.-t módosítja? Megjegyzem, én nem szavaztam volna meg ezt a módosítást. (Dr. 
Ipkovich György: Akkor mi a kérdés?) Bocsánat, a Btk. módosítására vonatkozó 
kötelezettség, amennyiben ezt valóban így értelmezzük – merthogy ebben azért vita van a 
szakmában, hogy hogyan kellene módosítani úgy a Btk.-t, hogy az megfeleljen az Emberi 
Jogi Bíróság ítéletének –, de ez a kötelezettség 2008 októbere óta fennáll. A kártérítés akkor 
meg lett fizetve. Tehát a lényege az, akkor megválaszolom világosan: akkor én is 
megkérdezhettem volna az akkori kormánytól, hogy vajon végre akarja-e hajtani az Emberi 
Jogi Bíróság ítéleteit vagy nem akarja végrehajtani. 

És akkor visszatérve az első felszólalóhoz, Gaudi képviselő úrhoz, hogy egyáltalán 
miért nyújtott be az előterjesztő módosító javaslatot: két okból. Egyrészt, mert úgy ítéltük 
meg, hogy az a szövegrész, hogy az Országgyűlés állást foglal a mellett – és akkor itt pont-
pont-pont –, hogy a Magyarországot marasztaló ítéletének végrehajtásával, továbbá a törvény 
módosításával nem ért egyet, ez azt jelenti, hogy ez ellentétben áll a 3. pontban elfogadott 
módosító javaslattal. Mert a 3. pontban elfogadott módosító javaslat szerint a kártérítés 
összegét ki kell fizetni. Itt arról van csak rendelkezés, hogy ez milyen forrásból történjen. 
Tehát mi úgy ítéltük meg, hogy az ítélet végrehajtása részben megtörténik a kártérítés 
kifizetésével, ezért szerintünk helyesebb az a megfogalmazás, hogy az ítélettel nem ért egyet 
az Országgyűlés.  

És akkor most jön a második fordulat, hogy vajon a büntető törvény módosításával 
miért nem ért egyet az Országgyűlés. Egy héttel ezelőtt szavazott az Országgyűlés az új 
büntető törvénykönyvről, amely 2013. július 1-jén lép hatályba. Ebbe az új büntető 
törvénykönyvbe, egyébként a kormány javaslata alapján, de szó szerint visszakerült ez a 
tényállás, tehát az Országgyűlés, ha úgy tetszik, most éppen elég nagy többséggel kifejezte az 
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akaratát, hogy nem módosítja ezt a büntető törvényi tényállást. Abban Gaudi képviselő úrnak 
igaza van, hogy bármikor felülvizsgálhatja az Országgyűlés ezt a döntését. De az új Btk.-ban 
is szerepel ez a tényállás. 

Egyébként ezért került sor a másik pontosításra is, mert nem a Btk. jelöli meg sorszám 
szerint – egyébként sajnos tévesen volt az 1979. évi IV.-ként megjelölve, tehát az is rossz volt 
–, de a lényeg az, hogy azért utalunk a büntető törvényre, mert mind a hatályos, mind az új 
Btk. tartalmazza ezt az önkényuralmi jelkép használatának tiltására vonatkozó tényállást. 

Tehát, elnök úr, ennyiben magyaráznám a benyújtott módosító javaslatot. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Staudt Gábor következik. Ehhez a ponthoz? (Dr. Staudt Gábor: 

Így van.) Jó, mert úgy értettem, hogy Gaudi-Nagy Tamás bekonferálása a 2. pontra 
vonatkozott. Tessék, képviselő úr! 

 
DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik): Köszönöm szépen, elnök úr. Egy új érvrendszert 

hoznék be a vitába. Én úgy gondolom, hogy vannak olyan döntések, amelyek valódi 
jogsértésekre és valódi jogsérelmekre utalnak, és azokat próbálják reparálni, és vannak olyan 
döntések, amelyek szimbolikusak, és akik a jogsértésre hivatkoznak, tulajdonképpen nem 
tesznek mást, mint provokálják a többségi társadalmat. Jelen esetben ez történik itt a vörös 
csillag használata esetén, és szimbolikus döntésről van szó, amely esetében nem gondolom, 
hogy bírósági fórumok azok, amelyek döntésre hivatottak, főleg nem úgy, hogy Nyugatról 
megmondják, hogy a keleti blokkban, a kommunizmust, szocializmust elszenvedő évtizedek 
nekünk mit kell hogy jelentsenek, vagy mit kell hogy sérelmesnek érezzünk vagy mit nem. Ez 
így, ebben a formában nem jó. A magam részéről ezt egy fából vaskarika megoldásnak 
találom, hogy persze az ítélettel nem értünk egyet, köszönjük szépen, ezt mindenki megteheti, 
hogy nem ért egyet bármivel; hogy egyetérthetünk vagy egyet nem érthetünk, ezt ki is 
nyilváníthatjuk.  

Tulajdonképpen ebben a formában – bár ezt majd a 2-esnél el fogjuk mondani – nem 
teszünk semmi mást, mint hogy egy szépen szóló deklarációt teszünk, és akkor utána megy az 
egész történet a levesbe, aztán a büntető törvénykönyvvel vagy csinálunk valamit, vagy nem. 
De tulajdonképpen nem léptünk fel kellő határozottsággal abban az irányban, hogy bizony-
bizony itt egy olyan ítéletről van szó, ami az egész keleti blokkot – ha szabad így 
fogalmaznom – megalázza, és ez ellen valamilyen formában politikai színtéren is fel kell 
lépni, és fel kell hívni a figyelmet, hogy ennek semmi köze az olyan jogsértésekhez, mint ahol 
például a csecseneket irtották, vagy egyéb esetekben, amikor valódi egyéni jogsérelmek 
történnek. 

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

Nem szeretném megismételni az általános és részletes vitában már elmondottakat. De egy 
mondattal mégis utalnék arra, hogy azért államtitkár úrnak érdemes lenne azon elgondolkodni 
– ezt még egyszer mondom –, hogy a magyar parlamentben a radikális jobboldali párt egy 
sokkal felelősségteljesebb álláspontot képvisel, mint a magyar kormány. Hát, szóval, ez egy 
picit furcsa, és én úgy hiszem, ennél jobban semmi nem mutat rá annak az álláspontnak a 
tarthatatlanságára, amit önök, tisztelt kormánypárti képviselők, támogatnak. Ami egész 
egyszerűen annyi, még egyszer mondom, hogy egy bíróság hozott egy ítéletet, amit 
Magyarországnak kötelező végrehajtania, önök meg azt mondják, hogy a frászt, és nem 
hajtjuk végre, és erről még határozatot is hoznak. Hát, elég szégyenteljes dolog!  
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A 2008-as Vajnai-ügy kapcsán, államtitkár úr, mivel újra fölhozta ezt a témát, én újra 
elmondom önnek, hogy egyrészt azért nem módosítottunk akkor a jogszabályon, mert úgy 
ítéltük meg, és úgy ítélem meg most is, hogy az Alkotmánybíróság akkori gyakorlata szerint, 
az akkori alkotmány szerint, nem a mostani alaptörvény, hanem az akkori alkotmány 
rendelkezései szerint valószínűleg alkotmányellenesnek minősült volna az a változtatást, amit 
mi helyesnek láttunk. Most önöknek kétharmados többségük van, ezzel a kétharmados 
többséggel lehetne néha a jó cél érdekében is élni, nem mindig csak a saját cél elérése 
érdekében. Ha önök szükségesnek látják és ezt az álláspontot osztják, akkor lehet nyugodtan, 
akár az alaptörvényen, akár más kétharmados törvényen is változtatni, hogy biztosan 
alkotmányos legyen. Megjegyzem, azóta… – és ezt is tudja államtitkár úr, ugyanúgy, ahogy 
azt is tudja, hogy önök teljes mértékben elzárkóztak az elől akkor, hogy ezt a problémát 
megfelelőképpen lehessen kezelni; államtitkár úr, gondolom, pontosan emlékszik rá, hiszen az 
általam akkor összehívott ötpárti egyeztetéseket ön képviselte a saját pártját. Tehát én azt 
gondolom, ezt idehozni nem érdemes.  

Másrészt azt gondolom, a között is nagy különbség van, hogy valaki tud vagy akar egy 
valós megoldást találni az ítélet kapcsán vagy nem, mint hogy határozatban deklaráljuk azt, 
hogy szembemegyünk az ítélettel. Tehát határozatban deklaráljuk azt, hogy nem kívánjuk 
végrehajtani azt, amit a strasbourgi Emberi Jogi Bíróság Magyarország számára kötelezővé 
tett. Mondom, nem ismétlem még egyszer az összes érvet, ami ezzel kapcsolatban az általános 
vitában elhangzott.  

Én egynek a megfontolását kérem önöktől, államtitkár úr, hogy vegyék sorra azt, hogy 
az a magatartásuk, amellyel egész Európával szembemennek, folyamatosan és mindig, mit 
okozott eddig az országnak. Azt okozta, hogy a törvényeiknek egy jó részét visszavonni 
kényszerültek, a bírósági reformjuk megbukott. Azt okozza, hogy az Országgyűlés gyorsított 
eljárásban kénytelen tárgyalni a jegybanktörvényről, és végül is azt beleírni, amit az Európai 
Unió megkövetel. Ugyanaz lesz ezzel is. Szükséges az, hogy még néhány pofont kapjunk? 
Szükséges az valóban, hogy Magyarország érdekeit azért ne lehessen hatékonyan képviselni, 
mert a magyar kormány folyamatosan szembemegy a közösségi döntésekkel? Szükséges ez, 
államtitkár úr? Így is, úgy is az lesz a vége, hogy kénytelenek leszünk módosítani ezt a 
jogszabályt; így is, úgy is az lesz a vége, hogy a kártérítést ki kell fizetni – csak éppen néhány 
hátrányt még ennek az országnak el kell szenvednie emiatt. 

Én arra kérem, emelkedjenek már felül néha saját büszkeségükön, és hajtsák végre, 
amit az Európa Tanács követel, amit az Európai Bíróság követel, vagy jelen esetben a 
strasbourgi Emberi Jogi Bíróság! 

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

Tisztelt Bizottság! Ígérem, nagyon higgadtan fogok válaszolni Bárándy képviselő úrnak, aki 
szerintem kicsit kitágította ezt a vitát, tehát azt gondolom, eltért a tárgytól.  

Az a helyzet, tudja, képviselő úr, hogy a kormány az önkényuralmi diktatúrák ügyében 
valójában nem szembemegy Európával, hanem megpróbálja – például a magyar uniós 
elnökség során megpróbálja – Európát érzékennyé tenni, Nyugat-Európát érzékennyé tenni a 
totalitárius diktatúrák bűnei vonatkozásában. Ezért például az európai uniós elnökségünk 
során, a soros elnökségi magatartásunk során sikerült a totalitárius diktatúrákat elítélő 
nyilatkozatot tető alá hozni, és egyébként ebben a kérdésben, higgye el, valójában 
Magyarország, a balti államok és például Lengyelország nem a mainstreamhez tartozik, 
hanem sajnos a kisebbséghez tartozik, és próbáljuk a mainstreamet meggyőzni arról, hogy 
érzékenyebb legyen a totalitárius diktatúrák iránt. És ezért fontos ez az ügy. És lehet, hogy 
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önnek abban formálisan igaza van, hogy nem kellene egy emberi jogi bírósági ítélettel 
szemben állást foglalnia a Magyar Országgyűlésnek, de azt gondolom, mindaddig, amíg az 
Emberi Jogi Bíróság bíráinak az ítélkezési gyakorlatára nem lesz befolyással az az egyébként 
az Európai Unióban szerencsésen elindult folyamat, mely szerint a totalitárius diktatúrák 
sorában a kommunista diktatúra bűneit legalább a náci bűnökkel azonosnak tekintik, ha ez a 
folyamat elér majd Strasbourgig, akkor lehet, hogy egyszer majd a strasbourgi Emberi Jogi 
Bíróság is meg fogja érteni, hogy a kelet-európai országok miért érzékenyek a vörös csillagot 
viselő provokátorokra, mint ahogyan azt mondta az előbb Staudt Gábor. 

Összefoglalva tehát, szerintem ebben a kérdésben pontosan nem igaz az ön kritikája. 
Lehet, hogy minden más ügyben, mondjuk, a kafetéria ügyében, meg nem tudom, más 
ügyekben előhozhatná, hogy miért kell nekünk az uniós joggal szembehelyezkedni, bár mi 
másként látjuk a helyzetet, tehát a kormány ezt másként ítéli meg; de ebben az ügyben igenis 
szeretnénk befolyásolni a nyugat-európai jogászok gondolkodását a totalitárius diktatúrákról. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Bárándy Gergely kért másodszor szót. Tessék! 
 
DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék erre az 

érvelésre nagyon röviden reagálni. Ugyanis, államtitkár úr, én azt nem értem, hogy önök miért 
nem értik, hogy ez nem önmagában egy formális probléma, hogy a strasbourgi ítéletet a 
magyar kormány betartja vagy nem. Ez nem egy jelentéktelen kérdés. Én úgy hiszem, akkor 
van jogállam, és éppen ezért tartalmi kérdés ez, akkor van jogállam, ha a hatalom betartja a 
jogszabályokat, és betartja a kötelező döntéseket. Ez tartalmi kérdés. Éppen ezért ebben az 
ügyben, ugyanúgy, mint bármilyen más ügyben, bizony sarkalatos tartalmi kérdés az, hogy 
betartjuk-e ezeket a szabályokat vagy nem, a hatalom hajlandó-e maga fölött elismerni 
bármilyen más autoritást; hajlandó-e tudomásul venni, hogy a kormánynak, a kormányzatnak, 
sőt a Magyar Országgyűlésnek is vannak korlátai – ezt lehet tudomásul venni és nem 
tudomásul venni. A kettő között a különbség, hogy jogállamban akarunk-e élni vagy nem 
akarunk jogállamban élni. Ez egy óriási jelentőségű, tartalmi kérdés! Sokkal lényegesebb 
tartalmi kérdés annál, mint amit ön tartalminak nevez ebben az ügyben. 

Azt viszont már az általános vitában vagy a részletes vitában megvitattuk; nem tudom, 
mikor vitatkoztunk erről; ismerem államtitkár úrnak ezt az érvelését. Én azt gondolom, ez ott 
bicsaklik meg, hogy önnek abban igaza van, hogy Magyarországnak adott esetben más kelet-
európai, volt kommunista államokkal közösen, bizony van teendője abban, hogy 
megfelelőképpen ítélje meg Nyugat-Európa a kommunista diktatúrákat. Ez igaz, államtitkár 
úr, ebben egyetértünk. Csak most is elmondom, akkor is elmondtam: nem ez a helyes 
módszer és sorrend. Nem az a helyes magatartás tehát, hogyha azt mondjuk egy kötelezően 
betartandó döntésre, hogy nem tartjuk be, hanem az a megoldás, ha a döntést betartjuk, 
államtitkár úr, és utána, a diplomáciai és egyéb utakat kihasználva, megpróbáljuk meggyőzni 
az Uniónak vagy az Európa Tanácsnak a többségét arról, hogy a magyar kormány által 
képviselt álláspont a helyes. Ez csak sorrendi kérdés, ugye?  

Én azt gondolom, nem csak sorrendi kérdés, hanem tartalmi kérdés is. Először tehát 
végrehajtjuk a kötelező döntést, majd utána megpróbáljuk meggyőzni őket az álláspontunk 
helyességéről. Önöknek egyébként lehetőségük lett volna… 

 
ELNÖK: Képviselő úr, most már hosszú ideje ugyanazokat mondja, állandóan más 

megfogalmazásban. 
 
DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP): Hát államtitkár úrnak a felszólalására 

válaszolok, elnök úr! 
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ELNÖK: Rendben van, de tessék valami új elemet is vinni az érvelésbe! Mert az, hogy 

kitűnő retorikával ugyanazt tetszik a huszonnegyedik mondatban is elmondani, az az elnök 
számára lehetőséget ad arra, hogy a szót megvonja. És nem szeretnék ezzel élni, szeretném, 
ha ez a vita ésszerű keretek között folyna. Ez egy koherenciazavart kiküszöbölő módosító 
javaslat, amelyben nem az ítélet végrehajtásával kapcsolatban foglalt így állást az 
Országgyűlés, hanem magával az ítélettel. 

Tessék folytatni, képviselő úr, de kérem, hogy a figyelemfelhívásomat tartsa szem 
előtt! 

 
DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP): Köszönöm, elnök úr. Ez esetben visszaadom a 

szót. Köszönöm. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Gaudi-Nagy Tamás képviselő úr kért szót. 
 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Rövid leszek, ígérem. Nagyon fontos, amit 

mondott államtitkár úr, abban a körben, hogy abszolút nem különleges dolog az, hogy a 
kommunista diktatúra áldozatainak az ügyét Európában több Európa tanácsi határozat is 
kimondja, hogy nem lehet kisebbíteni a jelentőségeit, és nem lehet a holokauszt áldozataihoz 
képest egy ilyen másodlagos kategóriában kezelni. Csak akkor hadd kérdezzem már meg – 
ráadásul Gruber Attila kormánypárti képviselőtársam itt van az Európa tanácsi magyar 
delegációból –, miért nem hallottam én egyetlenegy szót a múlt heti strasbourgi ülésen arról, 
hogy megpróbálja, egyébként helyesen, ha engem is megkérdeznek, helyesen, megpróbálja a 
Fidesz vagy bármely magyar képviselő meggyőzni az ottani képviselőtársakat 47 tagállamból, 
hogy igenis, Magyarország egy helyes és jogos igényt vet fel, és frissítsük már fel azokat a 
határozatokat, amelyek arról szólnak, hogy valóban nem lehet másodrangúnak tekinteni a 
kommunizmus áldozatainak az ügyét, mondjuk, a nácizmus áldozatainak az ügyéhez képest.  

Egyébként én még valószínűleg, ha már mindenképpen ilyen határozatot hoztak elénk, 
be is írtam volna olyan Európa tanácsi határozati hivatkozásokat, sőt európai parlamenti 
határozatokat, amelyek bizony ezt tételesen kimondják. Akár azt mondom, még most sem 
késő, vagy nem tudom, házszabályilag ez hogyan alakul, de mondjuk, én beírnék egy 
ünnepélyes deklaratív egy mondatot arról, hogy figyelemmel arra, hogy az Európai Unió és az 
Európa Tanács több határozata kiemelt jelentőséget tulajdonít a kommunizmus áldozatainak, 
és egyenrangúnak tekinti a nácizmus áldozataival őket, ennek szellemében gondoljuk azt, 
hogy… Így már egészen más lenne a leányzó fekvése. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm. További hozzászólás? Államtitkár úr! 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Csak mint előterjesztő, meg akartam jegyezni Gaudi képviselő úrnak, hogy magában a 
jelentésben egyébként több ilyen hivatkozás van. A határozat egy különvált dokumentum, de 
a jelentésben több hivatkozás van, amely európai dokumentumokra hivatkozik.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Határozathozatal következik. Ki támogatja a módosító 

javaslatot? (Szavazás.) 18 igen. A bizottság támogatta. 
A 2. pont támogatja. Ki kíván hozzászólni? Gaudi-Nagy Tamás vagy Staudt Gábor? 

(Dr. Gaudi-Nagy Tamás: Csak röviden, elnök úr!) Tessék, képviselő úr; bemutatja, milyen 
lesz a rövid Gaudi-Nagy Tamás módra. (Derültség.) Tessék! 
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DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Én már bizonyítottam azt, hogy tudok egy 
mondatban is felszólalni – de ez nem az az eset lesz. (Derültség.) Csak jelzem, ez nem az az 
eset lesz. 

Egyébként az irányával egyet tudunk érteni annak, hogy például az önkényuralmi 
jelképek használatának a tiltása nem azért van Magyarországon, mert nekünk ez úgy jólesik, 
hanem volt egy mocskos vörös diktatúra, amely több millió áldozatot, s a többi, borzasztó 
egyenleget hozott. És ennek következtében az az elgondolása a kormánynak, az 
Országgyűlésnek is az előterjesztő szándéka szerint, hogy a pártok fizessék meg, a pártok 
terhére fizesse meg a magyar állam az emiatt kiszabott kártérítést. Csak azért én ezt 
valószínűleg túl általánosnak tartom, és egy picikét hadd sértődjek meg a Jobbik 
Magyarországért Mozgalom nevében is. Bocsánat: nekünk is, tehát a Jobbik Magyarországért 
Mozgalomnak a támogatását is csökkentik majd azért, mert a vörös csillag hordása miatt 
Magyarországot megbüntetik? Vagy ezt nem értem igazából! Mert olyan sok közünk 
szerintem nekünk ehhez nincs. Mindennel lehet vádolni a Jobbikot, de hogy egyetért a vörös 
csillag hordásával és a baloldali mozgalmak előretörésével, azt azért nem hiszem. Akkor 
mondjuk ki, hát akkor ne kerülgessük a forró kását! Itt van, a sorainkban itt ül az utódpárt 
jelenleg, amely az MSZMP jogutódjának mondja magát. Ki is mondja az átmeneti 
rendelkezésekről szóló törvény, most már az alaptörvény részeként azt, hogy történelmi bűnei 
vannak ennek az MSZMP-nek, itt van egy utódpártja, akkor az utódpárt kontójára írják ezeket 
a dolgokat. Hiszen lehetnek baloldali emberek, pártot alakíthattak volna ’89-90 után – de nem 
ezt tették, hanem beültek jogutódként az MSZMP vagyonába, jogfolytonos módon, és így 
méltatlanná váltak arra, hogy védekezzenek egy ilyen felvetéssel szemben. De hogy minden 
párttól le kell vonni valamennyit, ez egy túl általános rendelkezés. Ezért mi ezt így, ebben a 
formában nem tudjuk támogatni, csak akkor, ha kimondják, hogy az MSZP terhére kell 
csökkenteni a támogatást. 

 
ELNÖK: Staudt Gábor képviselő úr! 
 
DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik): Köszönöm szépen. Ez egy érthetetlen, 

értelmezhetetlen, demagóg javaslat. 
Köszönöm. (Dr. Gaudi-Nagy Tamás: Ez volt a rövid változata az én mondandómnak.)  
 
ELNÖK: Köszönöm. Papcsák Ferencnek átadom az elnöklést, mert hozzászólok. 
 

(Az ülés vezetését dr. Papcsák Ferenc, a bizottság alelnöke veszi át.) 
 
ELNÖK: Átveszem az elnöklést, és megadom elnök úrnak a szót. 
 
DR. SALAMON LÁSZLÓ (KDNP): Az elmúlt alkalommal e javaslat kapcsán 

Rubovszky György úr kifejtette az álláspontját, ennek szellemében tartjuk magunkat ahhoz, 
hogy nem értünk egyet a pártok terhelésével.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Visszaadom az elnöklést. 
 

(Az ülés vezetését dr. Salamon László, a bizottság elnöke veszi át.) 
 
ELNÖK: Bárándy Gergely még szót kért, aztán államtitkár úr is. 
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DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Én is rögzíteni 
szeretném, hogy nem értünk egyet ezzel. Kimondjuk azt, hogy nem változtatunk a 
jogszabályon; ezzel természetesen azt is kimondjuk, hogy sok ilyen ügy fog indulni még.  

A pártok támogatásából ezt le fogják vonni. Azért tartom egyébként én is egy 
mérhetetlenül demagóg javaslatnak ezt, mert ha jól tudom, a pártok támogatása is a 
költségvetés terhére történik. Azaz a pártok támogatását éppúgy a magyar adófizetők fizetik 
meg, mint ahogy azt az összeget, ami a minisztérium elkülönített számláján szerepel, amiből 
egyébként meg kellene fizetni az ilyen jellegű kifizetéseket. 

Úgyhogy, államtitkár úr, végtelenül demagógnak és egyébként pedig visszataszítónak 
tartom ezt a javaslatot. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Turi-Kovács Béla! Arra gondoltam, államtitkár úr, hogy a végén válaszol, ha 

egyetért. (Jelzésre:) Turi-Kovács Béláé a szó. 
 
DR. TURI-KOVÁCS BÉLA (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr, nagyon röviden: a 

két pont csak együtt értelmezhető. Meggyőződésem, hogy a kormány álláspontja teljes 
mértékben helyes, amikor egyfelől igazolja, hogy jogállamként kíván eljárni, mert azt mondja, 
hogy a megállapított kártérítést ki kell fizetni. Másfelől viszont meggyőződésem szerint nincs 
értelme annak, hogy a kártérítés kifizetésére vonatkozóan ilyesfajta külön szabályt hozzunk. 
Hiszen meggyőződésem szerint gyengíti az előbbi, egyébként helyes álláspontunkat. Az 
ugyanis az álláspontunk, hogy egyfelől elvi és erkölcsi kérdésekben – ez az, amit itt az előbb 
hosszan vitattak – a kormány nem engedhet. Akkor sem engedhet, ha ez egy bírói döntésben 
foglaltak. És ebben a tekintetben a kormány álláspontja szerintem azzal, hogy szilárd maradt, 
ez egy helyes álláspont.  

Az is egy helyes álláspont, hogy azt viszont ki kell fejezni, hogy ez egy jogállam, és a 
jogállam a marasztalás tekintetében eleget kíván tenni. De ennek az ilyen vagy olyan 
áthárítása az én meggyőződésem szerint, pláne olyan pártokra, mint amilyen, mondjuk, a 
Fidesz vagy a KDNP, nem hiszem, hogy ez értelmes gondolat lenne (Dr. Gaudi-Nagy Tamás: 
És a Jobbik!), hiszen ezzel az erővel a társadalmi szervezetekre is simán azt lehetne mondani, 
hogy van itt jó néhány társadalmi szervezet, akkor fizessék meg a társadalmi szervezetek a 
saját költségvetésük rovására. 

Köszönöm szépen. Tartózkodni fogok a szavazásnál.  
 
ELNÖK: Köszönöm. Államtitkár úré a szó. 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Tisztelt Bizottság! Szeretném emlékezetükbe idézni, hogy a 3. pont eredeti szövegét, amit az 
egységes javaslat tartalmaz, egy módosító javaslatra fogadta el az Országgyűlés, mégpedig 
Vejkey Imre KDNP- és Vas Imre Fidesz-képviselők módosító javaslatát fogadta el az 
Országgyűlés. Ezek után mi úgy ítéltük meg mint előterjesztő, hogy az Országgyűlésnek az az 
akarata, hiszen többségi szavazással így döntött az Országgyűlés, hogy a pártok költségvetési 
támogatásából vagy annak terhére kell kifizetni ezt.  

Ez a szöveg, amelyet most itt látnak, már csak ennek a pontosítása. A fő kérdést 
eldöntötte az Országgyűlés, amikor megszavazta a kereszténydemokrata és fideszes 
képviselők által benyújtott módosító javaslatot. A mi javaslatunk arra hívja föl a figyelmet, 
hogy még a jövőben is előfordulhat ilyen eset, és hogy ne kelljen mindannyiszor költségvetési 
törvényt módosítani hozzá, hanem – hogyan is fogalmazzak finoman – az év végén 
elszámolnak majd ezekkel a kártérítési összegekkel, ezért fogalmaz úgy a szöveg, hogy a 
pártok központi költségvetési támogatásának csökkentését tartja szükségesnek az 
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Országgyűlés ezzel az összeggel. Tehát mi csak pontosítjuk a módosító indítványt, magát a fő 
kérdést már eldöntötte az Országgyűlés. 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Határozathozatal következik. Ki támogatja ezt a módosító 

javaslatot? Az igenlő szavazatokat számolom. (Szavazás.) 16 igen szavazattal a bizottság 
támogatta a javaslatot. 

Ezzel ennek a határozati javaslatnak a zárószavazása előkészítését befejeztük. 

Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló törvényjavaslat (T/7655. szám); 
a bizottság feladatkörébe tartozó módosító javaslatok megvitatása 

Következik a költségvetési törvényhez benyújtott módosító javaslatok tárgyalása. A 
munkatársaink összegyűjtötték azokat a módosító javaslatokat, amelyek az alkotmányügyi 
bizottság kompetenciájába tartoznak a megítélésük szerint, ezeken haladunk végig. De 
bármelyik képviselőtársamnak további módosító javaslat megtárgyalására van indítványa, ha 
ilyen fölvetés van, természetesen azt is tárgyaljuk.  

Vas Imre képviselő úr kért szót. 
 
DR. VAS IMRE (Fidesz): Köszönöm, elnök úr, ügyrendi javaslatom van. A felsorolt 

módosító indítványokat javaslom két részletben tárgyalni, illetve két részletben szavazni 
róluk. Az első csomag, amelyet támogat a kormány, a második pedig, amit nem támogat a 
kormány, azzal, hogy ebből a frakciók három-három darabot kikérhetnek.  

 
ELNÖK: Ez egy ügyrendi javaslat volt. Frakciónként hozzászólás van-e? Gaudi-Nagy 

Tamás képviselő úr! 
 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Tudjuk jól, hogy Orbán Viktor miniszterelnök 

egy fontos bejelentést fog tenni 13 órakor, és sietni kell, ez egy szempont. Viszont azért úgy 
gondolom… 

 
ELNÖK: Képviselő úr, ez nem szempont. Ha már fölvetette: 1 óra előtt 10 perccel 

szünetet rendelek el, akárhol tartunk, és folytatjuk az interpellációk után. Tessék, képviselő 
úr! 

 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Jó, köszönöm szépen, világos. Én csak azt 

szerettem volna mondani, hogy mi azért nem tudjuk támogatni az ilyen típusú javaslatokat, 
mert mégiscsak a jövő évi költségvetésről van szó, tehát nem egy sokadik törvény a sok 
közül. Mondjuk, azt sem lehetne csak így agyoncsapni, hogy csak három témáról lehet tételes 
vitát folytatni. Nem úgy, mintha itt nagy dolgok dőlnének el, de azért mégiscsak nekünk a 
feladatunk az, hogy minden egyes javaslatról értelmes vitát folytassunk, annak reményében 
netán, hogy még meg is tudunk győzni valakit. Tehát mi nem támogatjuk ezt a javaslatot. 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Más frakció részéről van-e hozzászólás a javaslathoz? (Nincs.) 

Határozathozatal következik. Ki ért egyet az ügyrendi javaslattal? (Szavazás.) 16 igen 
szavazattal a bizottság elfogadta ezt az ügyrendi javaslatot. 

Akkor most már csak azt nem tudom ebből a feljegyzésből, hogy melyek a támogatott 
és melyek a nem támogatott javaslatok. A kormány képviseletében kit köszönthetünk? 
(Jelzésre:) Tavaszi Zsolt főosztályvezető urat köszöntjük. 
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Az ügyrendi javaslat következtében kérem a nyilatkozatát, hogy a kigyűjtött javaslatok 
közül melyek azok, amelyeket a kormány támogat. Gondolom, talán az a kevesebb. 

 
TAVASZI ZSOLT (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm, elnök úr… 

(Folyamatos zaj.) 
 
ELNÖK: Nem értem a főosztályvezető úrnak a szavát. Lehetne egy kicsit 

csendesebben, Gaudi képviselő úr? 
 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Nem! (Derültség.) 
 
ELNÖK: Nem? 
 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Lázadozunk, elnök úr! Nem tetszik ez a 

döntés nekünk! Nagyon nem! 
 
ELNÖK: Nem tetszik ez a döntés – ez a demokrácia! Képviselő úr, úgy működik a 

parlament meg a bizottság, hogy vannak javaslatok, a javaslatokat megvitatják, aztán 
döntenek róla. Ez a döntés egyes képviselők tetszésével találkozik, más képviselők tetszésével 
nem találkozik. Majd utána mindenki tartja magát egy ügyrendi döntéshez, mert nem tehet 
mást az sem, aki nem ért vele egyet. Az sem. Én sem szavaztam meg különben, ha észrevette 
volna, de tartom magamat, és vezetem az ülést, úgy, ahogy ez elő van írva a Házszabályban. 
És főleg hangoskodással nem zavarom a munkát. 

Tessék! Akkor kérem a kormány képviselőjét, nyilatkozzék arról, hogy mely 
javaslatokat támogatja. 

 
TAVASZI ZSOLT (Nemzetgazdasági Minisztérium): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt 

Bizottság! A megküldött ajánlástervezeti javaslatpontok közül a 115-ös az, amit a kormány 
támogat.  

 
ELNÖK: A 115-öst támogatja a kormány, a többit nem. 
 
TAVASZI ZSOLT (Nemzetgazdasági Minisztérium): A többit nem.  
 
ELNÖK: Akkor először a 115-öst tárgyaljuk és vitatjuk meg. Hozzászólás van-e 

ehhez? (Nincs jelentkező.) Nincs hozzászólás. Határozathozatal következik. Ki támogatja ezt a 
javaslatot? Az igenlő szavazatokat számolom. (Szavazás.) 18 igen… (Folyamatos, nagy zaj.) 
Szeretném kihirdetni a szavazás eredményét. Tisztelettel kérem a bizottság beszélgető tagjait, 
tegyék ezt lehetővé az elnöknek. Tehát 18 igen szavazattal a bizottság ezt a módosító 
javaslatot támogatja. 

Most van-e valamilyen ügyrendi javaslata valakinek? Steiner képviselő úr, tessék! 
 
DR. STEINER PÁL (MSZP): Tisztelt Elnök Úr! Az a valaki a Steiner Pál, a 

Szocialista Párt képviselője. A továbbiakban nem kívánunk ebben a bohóctréfában, ami itt 
zajlik, részt venni. 

Köszönöm szépen. (Dr. Steiner Pál távozik a teremből.) 
 
ELNÖK: Ez bejelentés volt. Nem tudok ügyrendi vitát nyitni, és nincs miről 

szavaznunk.  
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Következnek tehát azok a javaslatok, amelyeket a kormány nem támogat, ezt a 
jegyzőkönyv számára rögzítjük: ezek a 7., 8., 9., 10., 13., 14., 21., 22., 24., 25., 26., 27., 28., 
29., 30., 32., 72., 73., 75., 78., 79., 80., 81., 82., 84., 85., 88., 90., 91., 92., 95., 96., 99., 100., 
114., 116., 117., 218., 219., 222. szám alatti javaslatok, amelyeket az előbbi ügyrendi döntés 
értelmében együtt tárgyalunk, és együtt is szavazunk róluk. (Dr. Gaudi-Nagy Tamás 
közbeszólására:) Háromról külön szavazást kér a Jobbik, és külön is kívánja tárgyalni. 
Bármelyikhez hozzá lehet szólni. Tessék, képviselő úr! 

 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Köszönöm, elnök úr. Mi is nagyon komoly 

ellenzékijog-korlátozásnak tekintjük ezt az eljárást, de mi nem vonulunk ki, mint ahogy az 
alkotmány vitájából sem vonultunk ki. Mindenesetre mi élni kívánnánk ezzel a nagylelkű 
ajánlattal, hogy három javaslatot kikérhetünk vitára és szavazásra, külön szavazásra, ha jól 
értettem. (Jelzésre:) Igen. Akkor tehát ezek a 90., 91. és 218. számú javaslatok lennének, és 
akkor röviden megtenném az ismertetést… 

 
ELNÖK: Tessék, képviselő úr! 
 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): …a védőbeszédet a javaslatok mellett. Mert 

hát a jogi segítségnyújtásra előirányzott, a tavalyi költségvetési törvényhez képest 
ugyanannyi, 115 millió forintos összeg szolid emelését javasolom 241 millió forintra, tehát 
126 millió forinttal. Ez a nép ügyvédje rendszer, ami mondjuk, azon kevés pozitív hozadéka 
az elmúlt nyolcéves kormányzásnak, ami akkor megszületett. Szerintem ez egy fontos dolog, 
hiszen ez a nincstelen emberek számára biztosítja a joghoz való hozzáférést.  

Viszonylag könnyű kitalálni, hogy ha 3 ezer forintos óradíjat biztosít a költségvetési 
törvény a nép ügyvédje rendszerben részt vevő ügyvédek számára, nem vagyok túl jó 
matekból, de kiszámolható, hogy ez a 115 millió forint gyakorlatilag néhány száz ember 
ügyének az ellátására elég. Szívem szerint ezt én akár megtízszerezném, de próbáltam én is a 
nehéz időkre tekintettel lenni, úgyhogy kérem, ebben legyenek partnerek. Rengeteg nehéz 
sorsú ember van; gondolom, képviselőtársaim is kapnak olyan leveleket, szinte naponta, én 
többet is, nyolcat-tízet is kapok, amelyekben tényleg ilyen reménytelen helyzetű emberek, 
valamilyen jogi vitába bonyolódott ember keres meg és kér segítséget. Én meg akkor azt 
mondom neki, hogy vagy próbálok segíteni, vagy figyelmébe ajánlom a nép ügyvédje 
rendszert. Ha ott a költségvetési keret ennyire, még reálértéken sem őrzi meg az értékét, mert 
itt egyetlenegy forinttal sem több, mint a tavalyi költségvetés, úgy gondolom, ez 
mindenképpen módosításra szorulna. 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Köszönöm. További hozzászólás? (Nincs.) Akkor a képviselő úr kérésére a 

90., 91. és a…  
 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): De én külön szólnék… 
 
ELNÖK: Ja, hogy külön szólna! 
 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Vagy akkor mindegyikhez mondjam el? 
 
ELNÖK: Hát akkor most döntsünk gyorsan a 90-esről, azt javaslom. A kormány nem 

támogatja. Ki támogatja a javaslatot? (Szavazás.) 3 igen. A bizottság nem támogatta, 
egyharmadot sem kapott. 
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Akkor térjünk át arra, amiről még kíván tárgyalni a képviselő úr! Egyébként 
megjegyzem, és én nagyon örülök ennek, hogy ez az ügyrendi döntéshez képest egy 
nagyvonalú kezelés, mert végül is bármiről, amiről tárgyalni akar az ellenzék, arról 
tárgyalunk. Kár volt, hogy az MSZP kiment. 

Tessék parancsolni! 
 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Ezt túlzásnak tartom, elnök úr, hogy bármiről 

tárgyalhatunk – három darab javaslatról tárgyalhatunk a 603-ból. 
 
ELNÖK: De ha a képviselő úr még hatot akarna, akkor nyilván arról is lehetne szó. 

Tessék! 
 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Jó, lenne még több, de hát majd meglátjuk. 
A 91. javaslat a Kárpát-medencei Magyar Jogsegély Szolgálat továbbélését rögzíti. Ez 

egy nagyon nagy értéke a költségvetési törvénynek, hogy az az 50 millió forint, amivel tavaly 
Kalmár Ferenccel közös javaslatunkra fölállt ez az elcsatolt területeken élő magyarság 
jogvédelmét biztosító szervezet, ez most változatlan összeggel került a költségvetésbe. Csak a 
helyzet az, hogy a helyzet viszont nem változott az ő sorsukban, a határon túli magyarok 
sorsában, hanem rosszabbodott. Egyre több támadás, egyre több retorzió, egyre több atrocitás 
éri őket.  

Nagyon komoly munkával elkezdődött a szolgálat felállítása, nagyon komoly 
szervező, hálózati képzőmunka, dokumentációs munka kezdődött, ezek pedig költségeket 
igényelnek, és ez egy nemzetstratégiai jelentőségű dolog. Hadd emlékeztessek arra, hogy a 
nemzetstratégiai programban is, tehát a tavaly elfogadott kormányzati programban is kiemelt 
helyen szerepel egy ilyen jellegű tétel.  

Én ezt a kétszeresére javasolom fölemelni. Most ez persze lehet sok is, lehet kevés is, 
ki tudja, honnét nézzük. Mondjuk, ha az IMF-nek fizetett 300 milliárd forintos 
kvótakiegészítést vagy hozzájárulást nézzük, ahhoz képest nem túl sok. Sőt, még mondjuk, a 
Holokauszt Dokumentációs Központ 170 milliárd forintjához képest sem túl sok.  

Szerintem azért ennyit megérdemelnek az elcsatolt területen élő magyarok. Kérem, 
támogassák! 

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

javaslatot? (Szavazás.) 3 igen. A bizottság nem támogatta, egyharmadot sem kapott. 
Tessék, képviselő úr! A következő? 
 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Ez a 218. javaslat. Ez a büntetés-végrehajtási 

szektornak a jelentős költségvetési kiegészítését, növelését célozza. Egész pontosan, ha jól 
számolom, végül is olyan 8,2 milliárd forint összeggel. Ez sem hiszem, hogy olyan túlzottan 
sok magyarázatot igényelne, de azért három mondatban megpróbálom összefoglalni. 

A jelenlegi elfogadott büntető törvénykönyv több tekintetben szigorításokat tartalmaz, 
egyébként helyes módon, bár nem annyira, mint amennyire szerettük volna. Ez jövő júliusban 
hatályba lép. Onnét kezdve nyilván várható a büntetés-végrehajtási intézetek forgalmának 
megnövekedése, úgyhogy nem is tudom, kell-e még magyarázzam azt, hogy a jelenlegi, 
nominálisan szintén nem jelentősen több összeg, mint a tavalyi költségvetés… Ugye, itt be 
van állítva a költségvetés egyéb részeiben új bv-intézet felállítása, de az a méltatlan helyzet, 
amit… Azért kérem, egy pillanatra nézzenek már föl legalább, hogy a kiáltó szó eljuthasson 
önökhöz! Azon fogdaőrök, bv-intézeti dolgozók kiáltó szava, akik a legkeményebb, 
legelszántabb, semmitől vissza nem riadó bűnözők védelmét havi körülbelül nettó 80 ezer 
forintból látják el. Ott élnek velük bent, a 60 fokban, ugyanazt szenvedik el, csak a rács másik 
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oldalán, ugyanazt az ebédet eszik, ugyanúgy szívnak – már elnézést kérek –, mint ők. És még 
ki is vannak téve annak, hogy naponta feljelentik őket, naponta kell katonai bíróság elé 
állniuk, és van eset, hogy megverik őket, vagy akár testi sértést okoznak nekik, fenyegetik 
őket, beszólnak nekik – elképesztő viszonyok között dolgoznak! Ha a társadalmat meg 
akarjuk védeni, akkor azért nem lehet ilyen állapotban tartani ezeket a bv-őröket. Mert ha, 
mondjuk, történetesen egy fegyenclázadás kitör, akkor azért azok lesznek a felelősök, akik 
ennek a javaslatnak a támogatásában nem voltak partnerek. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal következik. Ki 

támogatja a javaslatot? (Szavazás.) 3 igen. A bizottság nem támogatta, egyharmadot sem 
kapott. (Dr. Gaudi-Nagy Tamás: Ellenpróbát szabad kérni, elnök úr?) Lehet kérni ellenpróbát 
is. (Dr. Gaudi-Nagy Tamás: Csak hogy most tartózkodás van vagy nem.) Ki nem támogatja a 
javaslatot? (Szavazás. – Nincs ilyen.) Ki tartózkodott? (Szavazás.) 18-an tartózkodtak. (Dr. 
Gaudi-Nagy Tamás: Legalább ennyi gesztus.)  

A többi javaslat tárgyalására kerül most sor. Hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal 
következik. Ki támogatja a többi javaslatot, amiről eddig még külön nem volt szó? (Dr. 
Gaudi-Nagy Tamás: Egyben az egészet?) Hát, képviselő úr, ez volt az ügyrendi döntés! (Zaj, 
közbeszólások.) A Jobbik frakcióülést tart, ezt kivárjuk.  

 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Bocsánat, a jegyzőkönyv kedvéért úgy kérjük 

rögzíteni, hogy nem veszünk részt a szavazásban, mert nem tudunk így szavazni, nem lehet 
így szavazni. 

 
ELNÖK: Jó. Akkor tehát ezt úgy szoktuk csinálni, hogy próbát kér a képviselő úr, és 

nem fogja föltenni egyikhez sem a kezét.  
Igenlő szavazatokat ki ad le? (Szavazás. – Nincs ilyen.) Senki. Nem szavazatokat ki ad 

le? (Szavazás. – Nincs ilyen.) Senki. Ki tartózkodott? (Szavazás.) 18-an tartózkodtak. Jelen 
vagyunk 20-an, helyettesítést lát el Staudt Gábor. Tehát a Jobbik nem vett részt a 
szavazásban. 

Egyebek 

Az „egyebek” címszó alatt: az Országgyűlés elnökéhez levéllel fordultam a múltkori 
ülés után a fúrás miatt, és a gazdasági főigazgató úr biztosított engem, hogy a bizottsági 
ülések alatt nem fog sor kerülni ilyen munkálatokra. Egyelőre örömmel tapasztaljuk, hogy ez 
így alakult a mai ülésen. 

Köszönöm a részvételt. Az ülést berekesztem. 
 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 42 perc)  

Dr. Papcsák Ferenc  
a bizottság alelnöke 

 

Dr. Salamon László 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Prin Andrea 


