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Napirendi javaslat  
 

1. Zárószavazás előkészítése:  

a) A nemzetbiztonsági ellenőrzés új szabályainak megállapításáról szóló 

törvényjavaslat (T/10102. szám, új/átdolgozott változat a T/7961. szám helyett) 

(Dr. Kocsis Máté és Csampa Zsolt (Fidesz) képviselők önálló indítványa)  

b) A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 

1998. évi XXVI. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat (T/10746. szám) 

 

2. A vallási közösségek jogállásával és működésével összefüggő törvényeknek az 

alaptörvény negyedik módosításával összefüggő módosításáról szóló 

törvényjavaslat (T/10750. szám)  

(Kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása)   

 

3. Egyes törvényeknek az elektronikus anyakönyv kialakításával összefüggésben 

szükséges módosításáról szóló törvényjavaslat (T/10902. szám)  

(Módosító javaslatok megvitatása)  

(Első helyen kijelölt bizottságként)  

 

4. A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény módosításáról szóló 

törvényjavaslat (T/10979. szám)  

(Dr. Vas Imre és dr. Papcsák Ferenc (Fidesz) képviselők önálló indítványa)  

(Módosító javaslatok megvitatása)  

 

5. Egyes büntető tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat (T/11105. 

szám)  

(Általános vita)  

 

6. a) Egyes törvényeknek a közigazgatási hatósági eljárásokkal, az egyes közhiteles 

hatósági nyilvántartásokkal összefüggő, valamint egyéb törvények módosításáról 

szóló törvényjavaslat (T/11111. szám)  
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b) Egyes, az elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos törvények módosításáról szóló 

törvényjavaslat (T/10906. szám)  

(Együttes általános vita)  

(Első helyen kijelölt bizottságként)  

 

7. Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-vételéről:  

a) Az egyes törvényeknek a választott közhatalmi szervek folyamatos 

működőképességét biztosító módosításáról szóló törvényjavaslat (T/10644. szám) 

(Lengyel Szilvia (független) képviselő önálló indítványa)  

b) Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény módosításáról szóló 

törvényjavaslat (T/10699. szám)  

(Dr. Oláh Lajos (független) képviselő önálló indítványa)  

c) Az állambiztonsági múlt átláthatóvá tételéről szóló törvényjavaslat (T/10768. 

szám)  

(Dr. Schiffer András (független) képviselő önálló indítványa)  

 

8. Egyebek   
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Az ülés résztvevői  
A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: Dr. Cser-Palkovics András (Fidesz), a bizottság elnöke  
 
Dr. Gyüre Csaba (Jobbik), a bizottság alelnöke  
Dr. Papcsák Ferenc (Fidesz), a bizottság alelnöke  
Gulyás Gergely (Fidesz)  
Dr. Horváth Zsolt (Fidesz)  
Kozma Péter (Fidesz)  
Dr. Molnár Attila (Fidesz)  
Székyné dr. Sztrémi Melinda (Fidesz)  
Dr. Szakács Imre (Fidesz)  
Dr. Turi-Kovács Béla (Fidesz)  
Dr. Varga István (Fidesz)  
Dr. Vas Imre (Fidesz)  
Dr. Vitányi István (Fidesz)  
Dr. Rubovszky György (KDNP)  
Dr. Bárándy Gergely (MSZP)  
Dr. Ipkovich György (MSZP)  
Dr. Gaudi-Nagy Tamás (Jobbik)  
Dr. Staudt Gábor (Jobbik)  
Dr. Schiffer András (független)  
Pősze Lajos (független)  
 

Helyettesítési megbízást adott   
Dr. Gruber Attila (Fidesz) dr. Rubovszky Györgynek (KDNP), illetve 
Székyné dr. Sztrémi Melindának (Fidesz)  
Gulyás Gergely (Fidesz) megérkezéséig dr. Varga Istvánnak (Fidesz)  
Dr. Horváth Zsolt (Fidesz) megérkezéséig dr. Turi-Kovács Bélának (Fidesz) 
Dr. Mátrai Márta (Fidesz) dr. Vas Imrének (Fidesz)  
Dr. Molnár Attila (Fidesz) távozása után dr. Szakács Imrének (Fidesz)  
Dr. Puskás Imre (Fidesz) dr. Papcsák Ferencnek (Fidesz)  
Székyné dr. Sztrémi Melinda (Fidesz) megérkezéséig dr. Szakács Imrének 
(Fidesz)  
Dr. Szakács Imre (Fidesz) távozása után dr. Vitányi Istvánnak (Fidesz)  
Dr. Zsiga Marcell (Fidesz) dr. Cser-Palkovics Andrásnak (Fidesz)  
Dr. Rubovszky György (KDNP) távozása után dr. Szakács Imrének (Fidesz) 
Dr. Botka László (MSZP) dr. Ipkovich Györgynek (MSZP)  
Dr. Lamperth Mónika (MSZP) dr. Bárándy Gergelynek (MSZP)  
Pősze Lajos (független) távozása után Gulyás Gergelynek (Fidesz)  
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Meghívottak részéről  

Hozzászólók  
Dr. Répássy Róbert államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium) 
Dr. Zöld-Nagy Viktória helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium)  
Dr. Galambos Gábor főosztályvezető-helyettes (Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium)  
Dr. Magyariné dr. Nagy Edit helyettes államtitkár (Belügyminisztérium) 
Fülöp Attila helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma)  
Dr. Fedor Tibor főosztályvezető (Emberi Erőforrások Minisztériuma)  
Dr. Oláh Lajos (független) országgyűlési képviselő  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 11.00 óra)  

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása  

DR. CSER-PALKOVICS ANDRÁS (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban 
ELNÖK: Tisztelettel köszöntöm képviselőtársaimat, a meghívott vendégeket, az 
előterjesztésekhez érkező kormányzati tisztségviselőket. 

Megkezdjük a bizottsági ülést. A helyettesítési rend a következő: Rubovszky György 
képviselő úr Gruber Attila képviselő urat helyettesíti, Papcsák Ferenc alelnök úr Puskás Imre 
képviselő urat, jómagam Zsiga Marcell képviselő urat, Varga István képviselő úr Gulyás 
Gergely képviselő urat, Vas Imre képviselő úr Mátrai Márta képviselő asszonyt, Ipkovich 
György képviselő úr Botka László képviselő urat, Bárándy Gergely képviselő úr Lamperth 
Mónika képviselő asszonyt, Turi-Kovács Béla képviselő úr Horváth Zsolt képviselő urat 
helyettesíti. 

A kiküldött napirendi javaslathoz annyit tennék hozzá, hogy a zárószavazások 
előkészítésének 1/a pontját, tehát a T/7961. számú törvényjavaslat zárószavazásának 
előkészítését javaslom utolsó napirendi pontként megtárgyalni. 

Az így kiegészített napirendhez kérdést, észrevételt nem látok. Kérdezem, ki az, aki 
egyetért a napirendi javaslattal és azt elfogadja. (Szavazás.) 17 igen. Ki nem ért egyet? 
(Szavazás.) 2 nem. Ki tartózkodott? (Szavazás. – Nincs ilyen.) Ilyen nem volt. A bizottság 
tehát a napirendet elfogadta. 

Zárószavazás előkészítése 

b) A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi 
XXVI. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat (T/10746. szám) 

Megkezdjük a zárószavazások előkészítését a T/10746. számú, a fogyatékos 
személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló törvényjavaslattal. 7 pontos az 
ajánlás. Helyettes államtitkár urat köszöntöm a napirend tárgyalásánál. 

Az 1. javaslatot Pál Béla képviselő úr nyújtotta be, összefüggésben az 5-össel. 
Kérdezem a tárca vagy a kormány álláspontját. 

 
FÜLÖP ATTILA helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma): 

Tárcaálláspontot tudok mondani, és a tárca nem támogatja az 1. ajánlási pontot. 
 
ELNÖK: A tárca nem támogatja. Hozzászólásra Bárándy képviselő úrnak adom meg a 

szót. 
 
DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr, csak egy 

kérdésem lenne, hogy miért.  
Köszönöm. 
 
ELNÖK: További kérdést nem látok. Államtitkár úrnak adom meg a szót válaszadásra 

és indoklásra. Parancsoljon! 
 
FÜLÖP ATTILA helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Azért 

nem támogatja a tárca, már ezt többször kifejtettük, hogy az akadálymentesítésben nem a 
következő időpontoknak a kitűzése és a még inkább eltolása jelenti a megoldást, hanem az, ha 
ezt azonnal elvárjuk, és az jelenti a megoldást, ha mögé rakjuk azokat a lehetőségeket és 
eszközöket, amelyekkel fel tudjuk mérni egyáltalán, hogy mire van szükség 
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akadálymentesítés címén, és célzottan azokat az intézményeket akadálymentesítjük, ami 
szükséges. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr. Kérdezem, ki támogatja a módosító 

indítványokat. (Szavazás.) 4 igen. A bizottság nem támogatta, egyharmadot sem kapott. 
A 2. pont Pál Béla képviselő úr javaslata, összefüggésben a 3-assal. Kérdezem az 

államtitkár urat. 
 
FÜLÖP ATTILA helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma): A tárca 

nem támogatja. 
 
ELNÖK: A tárca nem támogatja. Hozzászólási szándékot nem látok. Ki támogatja a 

módosító indítványokat? (Szavazás.) 4 igen. A bizottság nem támogatta, egyharmadot sem 
kapott. 

A 4. pont szintén Pál Béla képviselő úr javaslata, összefüggésben a 6. és 7. pontokkal. 
Kérdezem az államtitkár urat. 

 
FÜLÖP ATTILA helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma): A tárca 

nem támogatja a javaslatot. 
 
ELNÖK: A tárca nem támogatja. Hozzászólási szándékot nem látok. Ki támogatja a 

módosító indítványt? (Szavazás.) 5 igen. A bizottság nem támogatta, egyharmadot sem 
kapott. 

Ezzel ezt az 1/b napirendi pontot lezártuk. 

A vallási közösségek jogállásával és működésével összefüggő törvényeknek az 
alaptörvény negyedik módosításával összefüggő módosításáról szóló törvényjavaslat 
(T/10750. szám); kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása 

A 2. napirendi pont következik: a vallási közösségek jogállásával és működésével 
összefüggő törvényeknek az alaptörvény negyedik módosításával összefüggő módosításáról 
szóló T/10750. számú törvényjavaslat. 26 pontos kiegészítő ajánlás van előttünk. 

Az emberi jogi bizottság nyújtotta be az 1. számú javaslatot. Kérdezem 
főosztályvezető urat a tárva vagy a kormány álláspontjáról. 

 
DR. FEDOR TIBOR (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt 

Bizottság! Tárcaálláspontot tudok képviselni: a tárca mint előterjesztő egyetért az 1. ponttal. 
 
ELNÖK: A tárca támogatja. Hozzászólási szándékot nem látok. Ki támogatja a 

módosító indítványt? (Szavazás.) 18 igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) 4 nem. Ki 
tartózkodott? (Szavazás.) 2 tartózkodás. A bizottság támogatta. 

A 2. pont Demeter Zoltán képviselő úr javaslata. Kérdezem a tárca álláspontját. 
 
DR. FEDOR TIBOR (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Nem támogatja a tárca. 
 
ELNÖK: A tárca nem támogatja. Hozzászólási szándékot nem látok. Ki támogatja a 

módosító indítványt? (Szavazás.) Senki nem támogatta, egyharmadot sem kapott. 
A 3. pont Varga László képviselő úr javaslata. Kérdezem a tárca álláspontját. 
 
DR. FEDOR TIBOR (Emberi Erőforrások Minisztériuma): A tárca nem támogatja. 
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ELNÖK: Nem támogatja. Hozzászólási szándékot nem látok. Ki támogatja a módosító 
indítványt? (Szavazás.) Senki nem támogatta, egyharmadot sem kapott. 

A 4. pont az emberi jogi bizottság javaslata. Kérdezem a tárca álláspontját. 
 
DR. FEDOR TIBOR (Emberi Erőforrások Minisztériuma): A tárca támogatja. 
 
ELNÖK: Támogatja a tárca. Hozzászólási szándékot nem látok. Ki támogatja a 

módosító indítványt? (Szavazás.) 18 igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) 4 nem. Ki 
tartózkodott? (Szavazás.) 2 tartózkodás. A bizottság támogatta a módosító indítványt. 

Az 5. pont szintén az emberi jogi bizottság indítványa, a 9., 11., 13. pontokkal 
összefüggésben. Kérdezem a tárca álláspontját. 

 
DR. FEDOR TIBOR (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt 

Bizottság! Ezt most a tárca mint előterjesztő nem támogatja. Szeretném röviden 
megindokolni: a 7. pontban beterjesztett módosító javaslatot fogjuk támogatni, és a kettő üti 
egymást. Ezért módosítjuk most az álláspontunkat, és nem támogatjuk ezt.  

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Az előterjesztő nem támogatja. Hozzászólási szándékot nem látok. Ki 

támogatja a módosító indítványt? (Szavazás.) 9 igen. A bizottság nem támogatta, de 
egyharmad támogatást kapott. 

Az 5. pont Varga László képviselő úr javaslata, összefüggésben a 10., 12., 14., 16. és 
21. pontokkal. Kérdezem a tárca álláspontját. 

 
DR. FEDOR TIBOR (Emberi Erőforrások Minisztériuma): A tárca támogatja.  
 
ELNÖK: A tárca támogatja. Hozzászólási szándékot nem látok. Ki támogatja a 

módosító indítványokat? (Szavazás.) 18 igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) 4 nem. Ki 
tartózkodott? (Szavazás.) 2 tartózkodás. A bizottság ezeket a módosító indítványokat 
támogatta.  

A 7. pont szintén Varga László képviselő úr javaslata. Kérdezem a tárca álláspontját. 
 
DR. FEDOR TIBOR (Emberi Erőforrások Minisztériuma): A tárca támogatja. 
 
ELNÖK: Támogatja. Hozzászólási szándékot nem látok. Ki támogatja a módosító 

indítványt? (Szavazás.) 18 igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) 4 nem. Ki tartózkodott? 
(Szavazás.) 2 tartózkodás. A bizottság támogatta. 

A 8. pont Demeter Zoltán képviselő úr javaslata. Kérdezem a tárca álláspontját.  
 
DR. FEDOR TIBOR (Emberi Erőforrások Minisztériuma): A tárca nem támogatja. 
 
ELNÖK: Nem támogatja. Hozzászólási szándékot nem látok. Ki támogatja a módosító 

indítványt? (Szavazás.) 2 igen. A bizottság nem támogatta, egyharmadot sem kapott. 
Az összefüggések figyelembevételével a 15. pont következik, összefüggésben a 17. 

ponttal, Csöbör Katalin képviselő asszony javaslata. Kérdezem a tárca álláspontját. 
 
DR. FEDOR TIBOR (Emberi Erőforrások Minisztériuma): A tárca nem támogatja.  
 
ELNÖK: Nem támogatja. Hozzászólási szándékot nem látok. Ki támogatja a módosító 

indítványt? (Szavazás.) 9 igen. A bizottság nem támogatta, de egyharmad támogatást kapott. 
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A 18. pont következik, összefüggésben a 19-essel, az emberi jogi bizottság nyújtotta 
be.  

 
DR. FEDOR TIBOR (Emberi Erőforrások Minisztériuma): A tárca támogatja. 
 
ELNÖK: A tárca támogatja. Hozzászólási szándékot nem látok. Ki támogatja a 

módosító indítványt? (Szavazás.) 18 igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) 4 nem. Ki 
tartózkodott? (Szavazás.) 2 tartózkodás. A bizottság támogatta. 

A 20. pont következik, összefüggésben a 22., 23., 24. és 26. pontokkal, szintén az 
emberi jogi bizottság nyújtotta be. Kérdezem a tárca álláspontját. 

 
DR. FEDOR TIBOR (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Tisztelt Elnök Úr! E 

tekintetben külön szavazást kérnénk a két pont vonatkozásában. 
 
ELNÖK: Melyik kettő? Mert ötöt soroltam fel. Öt van összefüggésben. 
 
…………………… (?) (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Az összes összefüggő 

pont vonatkozásában külön szavazást szeretnénk kérni, mert eltérő lesz a tárcaálláspont az 
egyes pontokat illetően.  

 
ELNÖK: Akkor nem fogjuk tudni összefüggésében tárgyalni. 
Most akkor a 20. pont vonatkozásában kérem, hogy a tárca nyilatkozzon. 
 
DR. FEDOR TIBOR (Emberi Erőforrások Minisztériuma): A tárca nem támogatja. 
 
ELNÖK: Nem támogatja. Hozzászólási szándékot nem látok. Ki támogatja a módosító 

indítványt? (Szavazás.) 9 igen. A bizottság nem támogatta, de egyharmad támogatást kapott. 
A 22. ponttal kapcsolatban kérdezem a tárca álláspontját. 
 
DR. FEDOR TIBOR (Emberi Erőforrások Minisztériuma): A tárca támogatja a 22. 

pontban lévő javaslatot. 
 
ELNÖK: A tárca támogatja. Hozzászólási szándékot nem látok. Ki támogatja a 

módosító indítványt? (Szavazás.) 18 igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) 4 nem. Ki 
tartózkodott? (Szavazás.) 2 tartózkodás. A bizottság támogatta. 

A 23. ponttal kapcsolatban kérdezem a tárca álláspontját. 
 
DR. FEDOR TIBOR (Emberi Erőforrások Minisztériuma): A tárca támogatja a 23. 

pontban lévő javaslatot. 
 
ELNÖK: A tárca támogatja. Hozzászólási szándékot nem látok. Ki támogatja a 

módosító indítványt? (Szavazás.) 18 igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) 4 nem. Ki 
tartózkodott? (Szavazás.) 2 tartózkodás. A bizottság támogatta. 

A 24. ponttal kapcsolatban kérdezem a tárca álláspontját, szintén az emberi jogi 
bizottság javaslata. 

 
DR. FEDOR TIBOR (Emberi Erőforrások Minisztériuma): A tárca támogatja. 
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ELNÖK: A tárca támogatja. Hozzászólási szándékot nem látok. Ki támogatja a 
módosító indítványt? (Szavazás.) 18 igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) 4 nem. Ki 
tartózkodott? (Szavazás.) 2 tartózkodás. A bizottság támogatta. 

A 25. pont szintén az emberi jogi bizottság javaslata. Kérdezem a tárca álláspontját. 
 
DR. FEDOR TIBOR (Emberi Erőforrások Minisztériuma): A tárca támogatja. 
 
ELNÖK: Támogatja. Hozzászólási szándékot nem látok. Ki támogatja a módosító 

indítványt? (Szavazás.) 18 igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) 4 nem. Ki tartózkodott? 
(Szavazás.) 2 tartózkodás. 

A 26. ponttal kapcsolatban kérdezem a tárca álláspontját.  
 
DR. FEDOR TIBOR (Emberi Erőforrások Minisztériuma): A tárca támogatja. 
 
ELNÖK: Támogatja. Hozzászólási szándékot nem látok. Ki támogatja a módosító 

indítványt? (Szavazás.) 18 igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) 4 nem. Ki tartózkodott? 
(Szavazás.) 2 tartózkodás. A bizottság támogatta. 

A módosító indítványok végére értünk. Főosztályvezető úr kért szót, parancsoljon! 
 
DR. FEDOR TIBOR (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Elnézést, elnök úr, a 21. 

pont vonatkozásában úgy látjuk, hogy nem szavazott a bizottság. Legalábbis kérném 
megnézni, hogy valóban így volt-e. 

 
ELNÖK: A 6. ponttal összefüggésben döntött róla a bizottság.  
 
DR. FEDOR TIBOR (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Akkor jó, köszönöm 

szépen. 
 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Ezzel ezt a napirendi pontot lezártuk. Köszönöm szépen, 

főosztályvezető úr. 

Egyes törvényeknek az elektronikus anyakönyv kialakításával összefüggésben szükséges 
módosításáról szóló törvényjavaslat (T/10902. szám); módosító javaslatok megvitatása, 
első helyen kijelölt bizottságként 

Soron következik az elektronikus anyakönyv kialakításával összefüggésben szükséges 
törvénymódosításokról szóló T/10902. számú törvényjavaslat. 21 pontból áll az ajánlás. 
Államtitkár urat köszöntöm a napirendi pont tárgyalásánál. 

Az 1. pontban lévő indítványt Székyné Sztrémi Melinda képviselő asszony nyújtotta 
be. Kérdezem az államtitkár urat a kormány- vagy tárcaálláspontról. 

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

Elnök úr, mielőtt válaszolok, megkérhetném ön által a sajtó képviselőit, hogy a mikrofonokat 
áttegyék egy másik hangszóróhoz? 

 
ELNÖK: Természetesen. Kérem, segítsük ezzel az államtitkár úr munkáját! 

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

Nem tudok konzultálni a kollégámmal. (Derültség az ellenzéki képviselők részéről.) Bocsánat, 
elnézést kérek. 
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ELNÖK: Igen, nem is látszott államtitkár úr a mikrofonoktól. Úgyhogy természetesen. 
Az 1. számú módosító indítvánnyal kapcsolatban kérem tehát a tárca, illetve a 

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

Tárcaálláspontot tudok mondani… Bocsánat, elnök úr, már egyből egyeztetnem kell. 
(Derültség.)  

Az ajánlás 1. pontjában foglalt módosító javaslatot a tárcánk támogatja. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr. Hozzászólási szándékot jelez Staudt 

Gábor képviselő úr. Képviselő úré a szó. 
 
DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik): Köszönöm szépen. Nekem csak egy kérdésem van, 

főleg, hogy az előterjesztő Sztrémi Melinda jelen van. Azt jól értelmezem, hogy ez a 
módosítás szigorítana abban a tekintetben, hogy csak szigorúbb formai követelményeknek 
megfelelően lehetne kikérni ezeket az okiratmásolatokat? Hiszen, ha jól tudom, az írásbelinek 
nem minősülő elektronikus út az, ami könnyebbé és rugalmasabbá teszi ezt, ami az 
előterjesztésben szerepelt, és ez egy szigorúbb formai követelmény lenne, ha ez elfogadásra 
kerül. 

 
ELNÖK: Képviselő asszonynak adom meg a szót válaszadásra. 
 
SZÉKYNÉ DR. SZTRÉMI MELINDA (Fidesz): Köszönöm szépen. Képviselő úr, jól 

érti, tehát szűkítés figyelhető meg itt ezen a téren. Tehát a „nem” szót vesszük ki. (Dr. Staudt 
Gábor: És ezt mi indokolja?) Én azt gondolom, hogy az ügyintézés szempontjából lenne ez 
megfelelőbb. 

 
ELNÖK: Köszönöm. (Dr. Staudt Gábor: Esetleg a kormány nem szeretne reagálni 

rá?) Államtitkár úr, azt kérdezi képviselő úr, hogy esetleg a kormány szeretne-e válaszolni. 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Igen, elnök úr. Kérem, hogy a kollégámnak adja meg a szót. 
 
ELNÖK: Parancsoljon! 
 
DR. GALAMBOS GÁBOR (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Köszönöm 

szépen. Galambos Gábor vagyok, a KIM főosztályvezető-helyettese. Köszönöm a szót. 
A módosító javaslat, amelyet képviselő asszony előterjesztett, valóban a kérelmezés 

lehetőségének a szűkítésére irányul. Úgy látjuk előterjesztői részről, hogy ez a szűkítés 
indokolt és célszerű, ugyanis az írásbelinek nem minősülő elektronikus út egyben azt is 
jelenti, hogy nem azonosítható, nem határozható meg az, hogy ki nyújtotta be ezt az 
anyakönyvi kivonat iránti kérelmet; például egy SMS-ben való kérelmezés is ilyennek 
minősülne. Az pedig, úgy látjuk, garanciális okokból szükséges, hogy az érzékeny személyes 
adatokat tartalmazó kivonat kiállítását kérelmezőnek a személye azonosítható legyen. 

 
ELNÖK: Staudt Gábor képviselő úrnak adom meg a szót. 
 
DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik): Köszönöm szépen. Akkor véleményem és további 

kérdésem is lenne ezzel kapcsolatban. Ez érthető lenne, amit önök itt mondanak, viszont 



- 14 - 

véleményem szerint, amikor átvételre kerül ez a másolat, tehát amikor kiadják, akkor nyilván 
el kell végezni az azonosítást; tehát a kérelem benyújtása lenne csak egy, ha úgy tetszik, 
lazább formai követelményhez kötve, amelyben nyilván meg kell jelölnie a saját személyes 
adatait is annak, aki ezt benyújtja, hiszen akkor nem szolgáltatható. 

Én úgy érzem, az, hogy ha valaki egy kérelmet benyújt, a saját adatait megadja, annak 
rugalmasabbnak kell lennie, mert az átvételnél, amikor azokat az adatokat ő ténylegesen 
megkapja, akkor kiszűrhető a visszaélés. Mert ha én – kis túlzással – a szomszéd nevében 
kérem ezeket az adatokat, egy e-mailben, mondjuk, akkor, amikor elmegyek és szeretném 
átvenni, akkor nyilván nem fogják ezeket odaadni, lévén, hogy akkor az azonosítást el kell 
végezni.  

Tehát én maradnék az alapvető verziónál, és az emberek életét megkönnyíteném az 
ügyintézés tekintetében. A garanciák nem vesznének el ezzel. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Képviselő asszonynak adom meg a szót. 
 
SZÉKYNÉ DR. SZTRÉMI MELINDA (Fidesz): Köszönöm szépen. Képviselő úr, én 

azt mondtam, hogy az ügyintézést könnyíti meg, ugyanakkor önnek mint ügyfélnek is 
segítséget ad, illetve amennyiben ön nem ügyfél, de valaki a névtelenséget kihasználva e-
mailben vagy SMS-ben leadja Staudt Gábor adatait, és hogy erre és erre a címre postázzák, a 
jogszabály megengedi a postázást, nem a személyes átvételt, és így visszaélhetnek, mondjuk, 
az ön adataival. Én ezért gondolom, hogy szükséges ennek a „nem” szónak a kivétele. 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Staudt Gábor képviselő úré a szó. 
 
DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik): Köszönöm szépen. Nem szeretném elnyújtani a 

dolgot; ezzel is egyetértek. Viszont nyilvánvalóan itt azokra a címekre lehet postázni, ami az 
én lakcímem. (Dr. Vas Imre: Nem, nem.) Tehát ha én kapok egy adatcsomagot… – vagy 
akkor ezt kellene belevenni a törvénybe, ha Vas Imre képviselőtársam azt mondja, hogy 
bárhova lehet kérni; akkor viszont ezt módosítsuk. Mert ha mondjuk, valaki kikéri az 
adataimat, és az én lakcímemre postázzák, akkor legfeljebb meglesz ez még egyszer; bár ha 
illetéket kell fizetni érte, akkor nyilván erre fel fognak hívni.  

Tehát én nem mennék el abba az irányba, hogy csak írásbelinek minősülő, tehát 
minősített elektronikus aláírással ellátott – ha elektronikus útról beszélünk – kérelmeket lehet 
benyújtani. Ez az emberek számára legtöbb esetben korlátozni fogja az eljárás rugalmasságát 
vagy egyszerűségét. 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Határozathozatal következik. Kérdezem, ki az, aki egyetért a 

módosító indítvánnyal. (Szavazás.) 18 igen. Ki nem ért egyet? (Szavazás.) 4 nem. Ki 
tartózkodott? (Szavazás.) 2 tartózkodás. A bizottság támogatta a módosító indítványt. 

A 2. módosító indítványt szintén képviselő asszony nyújtotta be, összefüggésben a 3-
assal. Kérdezem a tárca álláspontját. 

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

tárca egyetért a módosító indítvánnyal. 
 
ELNÖK: A tárca egyetért. Hozzászólási szándékot nem látok. Ki támogatja a 

módosító indítványokat? (Szavazás.) A bizottság egyhangúlag támogatta. 
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A 4. pont szintén a képviselő asszony által benyújtott javaslat. Kérdezem a tárca 
álláspontját. 

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

Egyetértünk vele. 
 
ELNÖK: A tárca jelzi, hogy egyetért a módosító indítvánnyal. Hozzászólási szándékot 

nem látok. Ki támogatja a módosító indítványt? (Szavazás.) A bizottság egyhangúlag 
támogatta. 

Az 5. pont Lamperth Mónika módosító javaslata. Kérdezem a tárca álláspontját. 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Nem értünk egyet a javaslattal. 
 
ELNÖK: A tárca nem támogatja. Hozzászólási szándékot nem látok. Ki támogatja a 

módosító indítványt? (Szavazás.) 4 igen. A bizottság nem támogatta, egyharmadot sem 
kapott. 

A 6. pont szintén Székyné Sztrémi Melinda képviselő asszony javaslata. Kérdezem a 
tárca álláspontját. 

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

Egyetértünk. 
 
ELNÖK: A tárca támogatja. Hozzászólási szándékot nem látok. Ki támogatja a 

módosító indítványt? (Szavazás.) 22 igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) 2 nem. Ki 
tartózkodott? (Szavazás. – Nincs ilyen.) A bizottság támogatta. 

A 7. pont szintén képviselő asszony javaslata. Kérdezem a tárca álláspontját. 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Egyetértünk. 
 
ELNÖK: A tárca támogatja. Hozzászólási szándékot nem látok. Ki támogatja a 

módosító indítványt? (Szavazás.) A bizottság egyhangúlag támogatta. 
A 8. pont szintén képviselő asszony javaslata. Kérdezem a tárca álláspontját. 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Egyetértünk. 
 
ELNÖK: A tárca támogatja. Hozzászólási szándékot nem látok. Ki támogatja a 

módosító indítványt? (Szavazás.) A bizottság egyhangúlag támogatta. 
A 9. pont szintén képviselő asszony javaslata. Kérdezem a tárca álláspontját. 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Egyetértünk. 
 
ELNÖK: A tárca támogatja. Hozzászólási szándékot nem látok. Ki támogatja a 

módosító indítványt? (Szavazás.) A bizottság egyhangúlag támogatta. 
A 10. pont Lamperth Mónika képviselő asszony javaslata. Kérdezem a tárca 

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

 
ELNÖK: A tárca nem támogatja. Hozzászólási szándékot nem látok. Ki támogatja a 

módosító indítványt? (Szavazás.) 4 igen. A bizottság nem támogatta, egyharmadot sem 
kapott. 

A 11. pont Székyné Sztrémi Melinda képviselő asszony javaslata. Kérdezem a tárca 
álláspontját. 

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

Igen, egyetértünk. 
 
ELNÖK: A tárca támogatja. Hozzászólási szándékot nem látok. Ki támogatja a 

módosító indítványt? (Szavazás.) 20 igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) 4 nem. A bizottság 
támogatta. 

A 12. pont szintén Székyné képviselő asszony nyújtotta be. Kérdezem a tárca 
álláspontját. 

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

Egyetértünk. 
 
ELNÖK: A tárca támogatja. Hozzászólási szándékot nem látok. Ki támogatja a 

módosító indítványt? (Szavazás.) 20 igen. Ki nem támogatja? (Szavazás. – Nincs ilyen.) Kik 
tartózkodtak? (Szavazás.) 4 tartózkodás mellett a bizottság elfogadta. 

A 13. pont szintén képviselő asszony javaslata. Kérdezem a tárca álláspontját. 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Egyetértünk. 
 
ELNÖK: A tárca támogatja. Hozzászólási szándékot nem látok. Ki támogatja a 

módosító indítványt? (Szavazás.) 18 igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) 4 nem. Ki 
tartózkodott? (Szavazás.) 2 tartózkodás. A bizottság támogatta a módosító indítványt. 

A 14. pont Schiffer András képviselő úr javaslata. Kérdezem a tárca álláspontját. 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Nem értünk egyet vele. 
 
ELNÖK: A tárca nem támogatja. Hozzászólási szándékot nem látok. Ki támogatja a 

módosító indítványt? (Szavazás.) 1 igen. A bizottság nem támogatta, egyharmadot sem 
kapott. 

A 15. pont Szűcs Lajos és Tasó László képviselők javaslata. Kérdezem a tárca 
álláspontját. 

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

Egyetértünk a javaslattal. 
 
ELNÖK: A tárca támogatja. Hozzászólási szándékot nem látok. Ki támogatja a 

módosító indítványt? (Szavazás.) 20 igen. Kik tartózkodtak? (Szavazás.) 4 tartózkodás. A 
bizottság támogatta. 
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A 16. pont Gyimesi Endre, valamint Staudt Gábor, Gyüre Csaba és Korondi Miklós 
képviselők javaslata. Kérdezem a tárca álláspontját. 

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

Elnök úr, ebben a formában nem értünk vele egyet. A bizottsági módosító javaslatok között, 
amelyeket tervez a bizottság, van olyan, amelyik megoldja ezt a kérdést, és azt támogatni 
tudjuk. De ebben a formában a 16. pontban foglalt módosító javaslatot nem támogatjuk. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Staudt Gábor képviselő úrnak adom meg a szót. 
 
DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik): Köszönöm szépen. Valóban, egy bizottsági 

módosító javaslat irányul arra, amely problémát itt felvetettem, nem egyedül egyébként, 
Gyimesi Endre kormánypárti képviselőtársammal együtt. A lényeg az, hogy amennyiben a 
régi, levéltár által őrzött anyakönyvi kivonatokat teljes mértékben elzárjuk a nyilvánosság 
elől, és itt a nyilvánosságot a leszármazókra is lehet érteni, akkor tulajdonképpen teljességgel 
titkosításra kerülnek ezek a dokumentumok. Ráadásul úgy, ami még egy államtitok esetében 
sem állhat fenn, hogy örök időkre ezek elzáródnak az örökösöktől és egyébként mindenki 
mástól, kutatók elől is. 

Erre teszünk javaslatot, hogy ez másképp legyen, és az eredeti, ma is fennálló 
szabályozás maradjon fenn. Majd a bizottsági módosító javaslatnál el fogom mondani, hogy 
esetleg milyen kiegészítő módosító javaslataink vannak, de megfontolásra javaslom a 
kormánynak ennek a módosító javaslatnak is a támogatását, lévén, hogy a jelenlegi rendszer 
jónak bizonyult, és mindenféle szempontból, akár a történelmi, akár a családfakutatás 
szempontjából kipróbáltnak és megfelelőnek minősül. 

Egyébként annak viszont örülök, hogy a kormányzat legalább elgondolkozott a 
problémán, és valamiféle módosító javaslat idekerült elénk. De én nagyon szeretném, ha ez a 
javaslat is bekerülhetne abba a körbe, amelyről legalább az Országgyűlés dönteni fog. Tehát 
így elsődlegesen is kérném a bizottság támogatását. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Államtitkár úrnak adom meg a szót. 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Elnök Úr! A problémát, amelyet Gyimesi képviselő úr és Gyüre képviselő úrék fölvetnek, ezt 
valósnak tekintettük, és ezért is támogatjuk azt a bizottsági módosító javaslatot, amelyik az 
anyakönyvi eljárásról szóló törvényt egy új alcímmel és új intézménnyel egészítené ki az 
anyakönyv kutathatóságának részletes szabályait tartalmazva. Úgyhogy én azt kérem vagy 
indítványozom, hogy a 16. ajánlási pont elbírálásával párhuzamosan érdemes megnézniük a 
bizottsági módosító indítvány tervezetét. Ebben nagyon részletesen le vannak írva; ez egy 
fontos szempont, hogy törvényes garanciái és törvényes részletes szabályozása legyen a 
kutathatóságnak.  

Felhívom a figyelmet arra, hogy itt személyes adatok között kutatnak a kutatók, és 
ezért nyilván össze kell egyeztetni a személyes adattal való rendelkezésnek az alapjogát a 
kutathatósággal. Szerintünk ezt ez a bizottsági módosító indítvány össze tudja egyeztetni. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Turi-Kovács Béla képviselő úrnak adom meg a szót. 
 
DR. TURI-KOVÁCS BÉLA (Fidesz): Köszönöm szépen. Egy kérdésem van: a kettő 

kizárja egymást vagy a kettő egymás mellett is élhet? 
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DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 
Kizárja egymást a két javaslat. (Dr. Turi-Kovács Béla: Köszönöm szépen.)  

 
ELNÖK: A válasz meg is született. Staudt Gáboré a szó. 
 
DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik): Én itt államtitkár úr figyelmét felhívnám arra, hogy 

azért a hatályos jogi szabályozás – és itt az információs önrendelkezési jogról szóló törvényről 
is beszélhetünk – alapvetően a személyes adatot élő személyekhez köti, és ennek a 
megsértését és a rendelkezést is az élő személyekhez köti. Ahogy valaki elhunyt, akkor a 
kegyeleti jog lép a helyébe. Tehát ugyanúgy, ahogy személyhez fűződő jogok sem abban a 
formában élnek egy elhunyt esetén, ahogy az életében, hanem kegyeleti jogként élnek tovább, 
és az ő emlékének a megsértése és egyéb, akár büntetőjogi, akár polgári jogi tényállásokkal 
védettek.  

Tehát úgy gondolom, és nem véletlen a törvény jelenlegi szabályozása, hogy a 30 év 
eltelte után, a halál után 30 évvel már maximum a kegyeleti jogról beszélhetünk, és mivel 
hozzájárulást az elhunyt személy értelemszerűen nem tud adni, és az ő jogai is inkább a 
kegyeleti jog irányába mennek el, ezért úgy gondolom, ez egy túlzott félelem a kormány 
részéről, és azt kell mondjam, az elmúlt több mint húsz év gyakorlata nem támasztja alá a 
kormány jelenlegi félelmeit. Ez tökéletesen működött eddig, most persze bevezetnek egy új 
intézményt, de ennek semmi értelme nincs, abban a formában, hogy ha meghagyják a régi 
szabályozást, az eddig is működött. 

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

Elnök úr, én vitatkoznék Staudt képviselő úrral abban a tekintetben, hogy a felmenőknek a 
személyes adatai és a még élő leszármazó személyes adatainak a védelme között van-e 
összefüggés. Természetesen van. A felmenők személyes adataiból a jelenleg még élő 
leszármazóra nézve is vonható le olyan következtetés, amiből személyes adat következik. 
Nem akarok rosszízű vitákat elindítani, de mondjuk, Szegedi Csanád képviselőtársukra nézve 
nyilván a felmenők tekintetében bizonyos személyes adatokból le lehetett volna, már időben 
le lehetett volna bizonyos következtetéseket vonni. (Dr. Staudt Gábor: Tessék?!) De nyilván, 
ha ezzel nem ért egyet, biztosan úgy gondolja, hogy ez egy tévedés volt, ami vele történt. 

Summa summarum, a személyes adatok kutathatóságának nemcsak a még élő 
hozzátartozók esetén, hanem a felmenők esetén is vannak adatvédelmi aggályai, azon túl, amit 
a törvényjavaslat, pontosabban a bizottsági módosító indítvány tartalmaz, hogy egy bizonyos 
védettségi időt állapítson meg a törvény, és ezen a védettségi időn túl már kutathatóak a 
személyes adatok.  

 
ELNÖK: És a vita folytatódik – Staudt Gábor képviselő úré a szó. 
 
DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik): Hogy mondjuk, személyes példánál maradjak, és 

érzékeltessem államtitkár úrral – és most megosztok személyes adatokat saját magamról és a 
családomról –, míg apai ágon katolikus vallásúak vagyunk, anyai ágon reformátusok, én 
magam katolikus vallású vagyok, de ezt esetleg megtippelni lehet annak alapján, hogy a 
szülők esetében a családban eltérő vallásúak is szerepeltek, katolikus és református vonalon. 
És ráadásul attól még lehetnék ateista is egyébként. (Derültség.) Tehát ha én ezt most nem 
osztanám meg a bizottsággal és így az ország közvéleményével, akkor államtitkár úr ennyi 
eséllyel lottózhatna is; nemcsak hogy 50 százalék, hanem még gyengébb ez az esély. Hiszen 
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ateista is lehetnék vagy akár más vallást is felvehetnék; mondjuk, a buddhizmus irányában 
érdeklődhetnék, annak ellenére, hogy a családomban senki nem volt buddhista, tudtommal 
legalábbis. 

Úgyhogy én ezt egy kicsit nyakatekert logikának érzem, államtitkár úr. Ez bizonyos 
esetekben fennállhat, de a mai világban azért nem egyértelmű, hogy mindenki olyan vallással 
bír, mint a szülei, nagyszülei, dédszülei, és hogy ráadásul ezt gyakorolja-e, vagy nem tért-e át 
esetleg vallásra, ennek azért a relevanciája kevés. 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Most a vita szavazásba torkollik. (Derültség.) Szakács Imre képviselő úr 

helyettesíti Rubovszky György képviselő urat, Székyné Sztrémi Melinda képviselő asszony 
Gruber Attila képviselő urat, Gulyás Gergely képviselő úr pedig Pősze Lajos képviselő urat. 

Kérdezem, ki támogatja a módosító indítványt. (Szavazás.) 9 igen. A bizottság nem 
támogatta, de egyharmad támogatást kapott a módosító indítvány. 

A 17. pont Székyné Sztrémi Melinda képviselő asszony javaslata. Kérdezem az 
államtitkár urat. 

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

Egyetértünk a módosító indítvánnyal. 
 
ELNÖK: A tárca támogatja. Hozzászólási szándékot nem látok. Ki támogatja a 

módosító indítványt? (Szavazás.) 21 igen. Kik tartózkodtak? (Szavazás.) 3 tartózkodás mellett 
a bizottság támogatta a javaslatot. 

A 18. pont szintén képviselő asszony javaslata. Kérdezem államtitkár urat. 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Egyetértünk. 
 
ELNÖK: A tárca támogatja. Hozzászólási szándékot nem látok. Ki támogatja a 

módosító indítványt? (Szavazás.) A bizottság egyhangúlag támogatta. 
A 19. és 20. pont egymással két összefüggő javaslat, szintén képviselő asszony 

nyújtotta be. Kérdezem a tárca álláspontját. 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Egyetértünk. 
 
ELNÖK: A tárca támogatja. Hozzászólási szándékot nem látok. Ki támogatja a 

módosító indítványt? (Szavazás.) A bizottság egyhangúlag támogatta. 
A 21. pont Gyüre Csaba és Korondi Miklós képviselők javaslata. Kérdezem a tárca 

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

Nem értünk egyet vele. 
 
ELNÖK: A tárca nem támogatja. Hozzászólási szándékot nem látok. Ki támogatja a 

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

A KIM kezdeményezésére két bizottsági módosító javaslat van előttünk. 
Az egyik három pontból áll, a 60. §-t és további rendelkezéseket érintő javaslat. 

Kérdezem a tárca álláspontját ennek benyújtásával kapcsolatban. 
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DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Igen, elnök úr, támogatjuk, és kérem képviselőtársaimat, hogy vizsgálják meg. Itt pontosan 
ezek a részletes szabályok kerülnének rögzítésre, és nagyon fontos, hogy a kutatáshoz kinek a 
beleegyezése szükséges. Nyilván élő személyek esetén neki magának, vagy már elhunyt 
személyek esetén hozzátartozónak. De van egy olyan határidő ebben a javaslatban, amely 
után már szabadon kutathatóvá válik az adat. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Hozzászólásra Staudt Gábor képviselő úré a szó. 
 
DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik): Köszönöm, elnök úr. Most azért vagyok bajban, 

megmondom őszintén, mert valóban, ahhoz képest, amit beterjesztettek a parlament elé, tehát 
az alapjavaslathoz képest, ez azért egy jelentős előrelépés. Tehát átgondolták a problémakört, 
bár én ahhoz az előző módosító javaslathoz képest nem tartom tökéletes megoldásnak. 
Például említhetném itt a 93/A. § (1) bekezdésének b) pontjánál a 130 évet, ha a halál 
időpontja nem ismert, ezt eltúlzottnak tartom. Értem, hogy itt abból indulnak ki, hogy ha 
valaki 100 évig él, a 30 év akkor is meglegyen; ez azért ebben az esetben nem gyakorlat.  

Ettől függetlenül valószínűleg támogatni fogjuk a javaslatot, lévén, hogy azért itt a 
kormány is visszalépett az eredeti szándékához képest, viszont nagyon szeretnénk, ha az a 
módosító javaslat, amiről az előbb szó volt, amelyik a jelenlegi állapotot hagyná fönt, az 
lenne, ami a végső befutó lenne itt a két konkuráló javaslat között.  

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Határozathozatal következik. Ki támogatja a bizottsági módosító 

javaslat benyújtását? (Szavazás.) 19 igen. Kik tartózkodtak? (Szavazás.) 5 tartózkodás. A 
bizottsági módosító javaslatot tehát benyújtjuk. 

S van egy második, egy 11 pontos bizottsági módosító javaslat. Kérdezem a tárca 
álláspontját, ennek benyújtását támogatják-e. 

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

Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Hozzászólási szándékot nem látok. Ki támogatja a 

bizottsági módosító javaslat benyújtását? (Szavazás.) 17 igen. Kik tartózkodtak? (Szavazás.) 8 
tartózkodás. A bizottság tehát ezt a módosító javaslatot is benyújtja. 

Ezzel ezt a napirendi pontot lezártuk. 

A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/10979. szám); módosító javaslatok megvitatása 

Soron következik a polgári perrendtartásról szóló T/10979. számú törvényjavaslat 
módosító indítványainak megtárgyalása. Az ajánlás 6 pontból áll. 

Az 1. javaslatot Steiner Pál képviselő úr nyújtotta be. Kérdezem alelnök urat, 
előterjesztőként támogatják-e. 

 
DR. PAPCSÁK FERENC (Fidesz): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Az előterjesztő nem támogatja. Kérdezem a tárca- vagy kormányálláspontról 

államtitkár urat. 
 



- 21 - 

DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 
Tárcaálláspontot tudok közölni. Nem értünk egyet a módosító javaslattal. 

 
ELNÖK: A tárca sem támogatja. Hozzászólási szándékot nem látok. Ki támogatja a 

módosító indítványt? (Szavazás.) 5 igen. A bizottság nem támogatta, egyharmadot sem 
kapott. 

A 2. pont Staudt Gábor képviselő úr javaslata. Alelnök úr? 
 
DR. PAPCSÁK FERENC (Fidesz): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Az előterjesztő nem támogatja. Tárca? 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Nem értünk egyet. 
 
ELNÖK: A tárca sem támogatja. Hozzászólásra Staudt Gábor képviselő úré a szó. 
 
DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik): Köszönöm szépen, csak nagyon röviden. Akkor 

hangozzon el, hogy az e jogszabály alapján való beavatkozás mely esetkörökre vonatkozik: 
tehát egyfajta kötelező perben állásról van szó? Az tehát a kérésem, hogy erre kapjunk 
választ, hogy tulajdonképpen itt egyfajta kötelező perben állásra fog-e szorítkozni a 
beavatkozásnak ez az esetköre, lévén, a jogszabály alapján való beavatkozást így tudom 
értelmezni. Erre szeretnék röviden választ kapni.  

 
ELNÖK: Vas Imre képviselő úré a szó. 
 
DR. VAS IMRE (Fidesz): Köszönöm. Tartalmában igazából igen, merthogy akkor 

kötelező. Tehát ha a jog ereje kihat, akkor kötelező beavatkozóként. 
 
ELNÖK: Staudt Gábor képviselő úré a szó. 
 
DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik): Nem szeretném elhúzni az időt, de akkor viszont ez 

egy másik jogintézmény, mert akkor tulajdonképpen ebben a formában, értem, mit mond Vas 
képviselőtársam, de akkor a beavatkozásnak a lehetőségét némileg leszűkítjük, és már szinte 
azonossá tesszük ahhoz az esetkörhöz, amikor egyébként is perben kell állni. 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Határozathozatal következik. Ki támogatja a módosító indítványt? 

(Szavazás.) 4-en támogatják. A bizottság nem támogatta, egyharmadot sem kapott. 
A 3. pont Staudt Gábor képviselő úr javaslata. Kérdezem alelnök urat előterjesztőként. 
 
DR. PAPCSÁK FERENC (Fidesz): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Államtitkár úr?  
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Nem értünk egyet. 
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ELNÖK: Az előterjesztő és a tárca nem támogatja. Hozzászólási szándékot nem látok. 
Ki támogatja a módosító indítványt? (Szavazás.) 4-en támogatják. A bizottság nem támogatta, 
egyharmadot sem kapott. 

A 4. pont Bárándy Gergely képviselő úr javaslata. Kérdezem az előterjesztő 
álláspontját. 

 
DR. PAPCSÁK FERENC (Fidesz): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kérdezem a tárca álláspontját.  
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Nem értünk egyet vele. 
 
ELNÖK: Az előterjesztő és a tárca nem támogatja. Bárándy képviselő úré a szó. 
 
DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Bizottság! 

Azt szeretném megkérdezni az előterjesztőktől és a tárca képviselőjétől, miért olyan 
borzasztóan fontos az, hogy a folyamatban lévő eljárásokra is alkalmazni lehessen a Pp.-nek 
ezt a módosítását. Ugyanis az elmúlt bizottsági ülésen éppen talán a legnagyobb vita és több 
párt részéről, ellenzéki pártok részéről abban a témakörben bontakozott ki, hogy vajon 
bizonyíthatóan közérdeket vagy esetleg magánérdeket is szolgál ez a javaslat. És akkor merült 
az föl, hogy abban az esetben lehet bizonyíték lehet arra, hogy nem szolgál magánérdeket, ha 
folyamatban lévő eljárásokra ennek a törvénynek a hatálya nem terjed ki. Akkor sem kaptunk 
rá magyarázatot, most sem egyelőre, hogy miért nem lehet akkor támogatni tehát azt a 
javaslatot, hogy lépjen hatályba ez a javaslat úgy, ahogy önök kívánják, de a folyamatban lévő 
eljárásokra ne lehessen alkalmazni. 

Úgyhogy én erre szeretnék egy tartalmi választ kapni az előterjesztők és a kormány 
képviselőitől is. És külön megköszönném azt, képviselőtársaim, ha nem egy olyan 
semmitmondó választ kapnék, hogy olyan nagyon fontos ez a javaslat, hogy minél hamarabb 
indokolt a hatálybalépése, hanem valami ennél tartalmibb választ arra, hogy miért 
ragaszkodnak ahhoz, hogy folyamatban lévő ügyekre is alkalmazni lehessen.  

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Vas Imre képviselő úré a szó. 
 
DR. VAS IMRE (Fidesz): Arra felhívom a jelenlévők figyelmét, hogy a 

beavatkozásnál csak a hatálybalépést követően bejelentett beavatkozásra vonatkozik. Ott tehát 
eltérés van, hogy a per folyamatban van, de a hatálybalépésig bejelentették vagy nem 
jelentették be a beavatkozást, ez ettől függ. Ha már bejelentették a beavatkozást, akkor 
nyilvánvalóan nem, ha a hatálybalépést követően jelentik be a beavatkozást, akkor 
nyilvánvalóan alkalmazni kell.  

A másik része pedig: úgy általában is az eljárási szabályokat szinte minden esetben a 
folyamatban lévő ügyekre is alkalmazni kell. (Dr. Bárándy Gergely: Ez igaz, így van.)  

 
ELNÖK: Államtitkár úrnak adom meg a szót. 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Igen, csak meg tudom erősíteni, amit Vas Imre képviselő úr elmondott. Egyébként a 
parlamenti plenáris vitában mind a ketten ugyanezt már Schiffer képviselő úrnak is meg 
Bárándy képviselő úrnak is elmondtuk, de nem baj, örülünk neki, hogy még egyszer 
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elmondhatjuk, hogy a folyamatban lévő ügyekben alkalmazni kell ugyan, de csak a 
hatálybalépést követő eljárási cselekményekre kell alkalmazni. Ez egyébként a perjogi 
módosításoknak egy szokásos módja, ugyanis évekig folyamatban vannak perek, egyszerűen 
követhetetlen lenne még a bíró számára is, hogy milyen eljárási szabályokat kell alkalmazni, 
ha a folyamatban lévő perekre nem kell alkalmazni.  

Tehát semmiféle egyénre vagy személyre szabott jogalkotásról nem beszélhetünk, ezt 
már kifejtettem a plenáris vitában is. Legfeljebb az fordulhatna elő, hogy valaki, ismerve most 
ezt a törvénymódosítást, még gyorsan egy eljárási cselekményt kezdeményez, amivel például 
beavatkozik, tehát amire nem vonatkozik még a törvény. De miután hatályba lépett a törvény, 
akkor már nem tud olyan eljárási cselekményt kezdeményezni, amire már ez a 
törvénymódosítás ne vonatkozzon. 

Tehát nincs visszamenőleges hatálya a törvényjavaslatnak. Csak olyan eljárási 
cselekményekről van szó, amelyet itt a jogalkotók pillanatnyilag nem ismerhetnek, ki van 
zárva, hogy ismerjék, hiszen mondom, ez jövőben eljárási cselekményekre vonatkozik. És ez 
a perjogban egy általános jellegű megoldás, hogy a folyamatban lévő eljárásokra is 
alkalmazni kell. 

Remélem, meggyőztem két jogász képviselőtársamat. (Derültség.) 
 
ELNÖK: Bárándy képviselő úr jelentkezett, úgyhogy ezt mindjárt megtudjuk. 
 
DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Teljesen azért 

nem, államtitkár úr, és hogy kiegészítsem: azért volt pont furcsa és azért keltett talán ennyi 
kérdést a rendelkezés, hiszen valóban, ahogy képviselőtársam és államtitkár úr elmondta, az 
eljárási szabályok alapvetően és elsősorban azonnali hatállyal alkalmazhatók, és éppen az 
anyagi jogi szabályokra szokott vonatkozni a jövőbeni alkalmazásnak a lehetősége. Éppen 
ezért tettük szóvá többen azt, hogy mi az oka annak, hogy itt külön kiemelik azt, hogy még a 
folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell. 

Megjegyzem egyébként, és azért nehéz erre válaszolni, szakmai választ adni, 
államtitkár úr, amit önök fölvetettek, mert bár első hangzásra valóban logikusnak tűnik, amit 
mondanak, de vannak olyan eljárások, ugye, minden eljárásban és perben vannak szakaszok, 
és elképzelhető az, hogy mivel fogalmam nincs, hogy ha igaz, ha és amennyiben igaz az, hogy 
itt valamilyen egyedi eljárás miatt alkalmazzák ezt, hogy adott esetben annak a lehetősége, 
hogy ezzel a joggal éljen valaki, még nem nyílt meg, mert a per még nem tart ott. Ilyen 
perbeli szakaszok, én azt gondolom, lehetnek. Hogy itt van-e vagy nincs, ezt, még egyszer 
mondom, én nem tudom megítélni, merthogy nem tudjuk, miről van szó pontosan, vagy 
esetleg miről lehet szó. 

Úgyhogy az az egyébként összességében vagy alapvetően logikus magyarázat, 
amelyet képviselőtársam és államtitkár úr adott az én kérdésemre, azért nem teljesen 
megnyugtató, és azért térek ki rá ilyen hosszan, hogy szakmai választ tudjak adni, mert lehet, 
hogy még a perben nem tartanak ott, hogy ezt a jogintézményt alkalmazni lehessen, de mire 
ott fognak tartani, ez a jogszabály már hatályba lép. Meglehetősen sürgős volt ennek az 
elfogadása; ez is például arra utal, annak az alátámasztására, amit én mondok. Hiszen 
képviselőtársam először módosító javaslatként nyújtotta azt be, és nem akarja megvárni, amíg 
az alapvető törvényt, amelyhez módosítóként benyújtotta, elfogadja az Országgyűlés – erre 
már utaltam az elmúlt bizottsági ülésen –, hanem azt visszavonta, és önálló képviselői 
törvényjavaslatként terjesztette elő. 

Még egyszer mondom tehát, képviselőtársaim, hogy az első hallásra logikusnak tűnő 
magyarázat egyáltalán nem biztos, hogy egyébként megállja a helyét ebben a konkrét esetben. 
Köszönöm szépen. 
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ELNÖK: A vitát lezárom. Előterjesztőként megadom a szót alelnök úrnak. 
 
DR. PAPCSÁK FERENC (Fidesz): Köszönöm szépen. Tehát még egyszer szeretném 

elmondani, a parlamenti általános vitában elmondtam, tisztelettel, hogy itt esetlegesen 
fölmerült ennek a módosító javaslatnak a házszabály-ellenessége. Az alaptörvény negyedik 
módosítása kapcsán házszabályszerűséggel összefüggő vita alakult ki, amelyet eloszlatott 
egyébként az alkotmányügyi bizottság, tehát házszabályszerűnek minősítette. De minden 
későbbi vitát megelőzendő, visszavontam a módosító javaslatot, és önálló képviselői 
indítvány formájában nyújtottam be. 

Immáron ötödik hete tárgyaljuk, tehát a sürgősséget nehéz lenne rajtunk számon kérni. 
De ha képviselő úr arra tesz indítványt, akkor akár még három-négy héten keresztül is 
tárgyalhatjuk, nincs ennek semmi akadálya. Nincs olyan pregnáns indok, érdek, magánérdek, 
amit ön vélelmez, amely azt indukálná, hogy a lehető leggyorsabban kerüljön ez elfogadásra. 
Sem kivételes sürgősséget, sem sürgősséget, semmit nem kértünk ehhez a jogszabályhoz. Van 
olyan, amihez kértünk, ott megjelöljük mindig a sürgősséget. Én azt gondolom, hogy a 
hatálybalépés itt pontosan specifikált. 

Kérem tisztelettel, hogy ezt a módosító indítványt utasítsuk el. 
 
ELNÖK: Határozathozatal következik. Kérdezem, ki támogatja a módosító indítványt. 

(Szavazás.) 5-en támogatják. A bizottság nem támogatta, egyharmadot sem kapott. 
Az 5. pont Schiffer képviselő úr javaslata. Kérdezem előterjesztőként alelnök urat. 
 
DR. PAPCSÁK FERENC (Fidesz): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Nem támogatják. Kérdezem a tárca álláspontját. 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Én nagyon bízom benne, hogy az előző vita meggyőzte Schiffer képviselő urat, hogy vonja 
vissza a javaslatát. (Derültség.) Nem támogatjuk. 

 
ELNÖK: Megkérdezzük ezt Schiffer képviselő úrtól, övé a szó. 
 
DR. SCHIFFER ANDRÁS (független): Nagyon megnyugtató volt, államtitkár úr, mert 

ezek szerint, bár igény volna rá, most mégsem visszamenőlegesen fognak eljárásjogi 
szabályokat változtatni. Tudniillik a lehetőségük meglenne rá, hogy már megtörtént 
beavatkozásokra is visszamenőlegesen jogot alkossanak; esetleg egy ötödik alaptörvény-
módosítást lehetne beterjeszteni (Dr. Vas Imre: Ez csak egy rosszmájú megjegyzés!) még 
mellé kiegészítésként. 

Az a helyzet, államtitkár úr, hogy két malomban őrlünk. Az én javaslatom arról szól, 
tudva azt, hogy általában eljárásjogi szabályoknál a módosítás a folyamatban lévő ügyekre is 
általában hatályba szokott lépni, de én azt is elmondtam az általános vitában, hogy viszont 
egy eljárásjogi kódexet legalábbis nem ildomos szeletenként módosítgatni. Annak az 
értetlenségemnek adtam hangot az általános vitában is, hogy mi szükség van mégoly indokolt 
változtatásokat is paragrafusonként megtenni, miért nem jön ide a tárca egy átfogó Pp.-
módosítással, vagy éppen egy új Pp.-vel. Sőt, miért nem jön ide Vas Imre egy új Pp.-vel (Dr. 
Gaudi-Nagy Tamás: Ami késik, nem múlik. – Dr. Gyüre Csaba: Holnapra itt lesz.), hát már 
tett ilyeneket! Az egy fokkal korrektebb megoldás lenne, és természetesen akkor általános 
szabályként azt, hogy az eljárásjogi szabályok rögtön hatályba lépnek-e egy eljárásban, azt el 
lehet fogadni.  
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A javaslatom, csatlakozva Bárándy képviselőtársamhoz, azt célozza, hogy a már 
megindult ügyekben ne lépjen hatályba ez a szabály, tehát ahol már a keresetlevelet 
benyújtották, ezekben az ügyekben ne lépjen hatályba ez a szabály. Ezzel a hatályba léptetési 
módosítással el lehet kerülni azt, hogy esetleg a gyanú árnyéka vetődjön a módosításra, hogy 
ez esetleg magánérdekeket véd. Hiszen, hangsúlyozom még egyszer, teljesen indokolatlan és 
a jogbiztonságot zilálja szét az, hogy szeletenként hoznak be különböző eljárási vagy éppen 
anyagi jogi kódexek módosításait. Ezért javaslom azt, hogy tegyük tisztába, hogy ez csak a 
hatálybalépést követően megindult eljárásokra, tehát ahol ezt követően fogják a keresetlevelet 
benyújtani, lép csak hatályba.  

 
ELNÖK: Határozathozatal következik. Kérdezem, ki támogatja a módosító indítványt. 

(Szavazás.) 8 igen. A bizottság nem támogatta, az egyharmadot nem kapta meg. 
A 6. pont Staudt Gábor képviselő úr javaslata. Kérdezem az előterjesztőt. 
 
DR. PAPCSÁK FERENC (Fidesz): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Nem támogatja. A tárca? 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Nem értünk egyet vele. 
 
ELNÖK: Nem támogatja. Staudt Gábor képviselő úré a szó. 
 
DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik): Tisztelt Elnök Úr! Azt szeretném megkérdezni, ezt 

mi indokolja, mert itt az alapjavaslat és aminek a korrekciójára törekszem, az tulajdonképpen 
talán a költségviselés esetében is különbséget tenne, attól függően, hogy jogszabály alapján 
való beavatkozásról van szó vagy nem. Erre szeretnék választ kapni, hogy ezt egyébként mi 
indokolja, hiszen ha valakinek elfogadták a beavatkozását, akkor utána szerintem már 
beavatkozó és beavatkozó között ne tegyünk különbséget, és ez a költségviselésre, 
perköltségviselésre is szerintem igaz kell hogy legyen. 

 
ELNÖK: Vas Imre képviselő úré a szó. 
 
DR. VAS IMRE (Fidesz): Köszönöm szépen. Ezt én nem így látom, ahogy Staudt 

képviselőtársam. (Dr. Staudt Gábor: Meglepő.) Mert az egyikben kiterjed az ítélet a 
beavatkozóra, a másikban nem, így szerintem érdemes különbséget tenni beavatkozó és 
beavatkozó között a költségviselés tekintetében. 

 
ELNÖK: Staudt Gábor képviselő úré a szó. 
 
DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik): Bocsánat, félreértjük egymást, Vas képviselőtársam. 

Én ezt úgy értelmezem, hogy a beavatkozásnak mi a jogalapja. Attól még, hogy valaki, 
mondjuk, nem jogszabály alapján avatkozik be, az ítélet jogereje kiterjedhet rá. Tehát két 
dologról beszélünk a beavatkozás esetében, az egyik, amit ön mond, én viszont az ítéletre 
utalok, hogy az kiterjedhet rá, annak ellenére, hogy nem jogszabály alapján történt a 
beavatkozás. 

 
ELNÖK: A vitát lezárom, az előterjesztők nem kívántak reagálni. Határozathozatal 

következik. Kérdezem, ki támogatja a módosító indítványt. (Szavazás.) 6 igen. A bizottság 
nem támogatta, egyharmadot sem kapott. 
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Ezzel ezt a napirendi pontot lezártuk. 

Zárószavazás előkészítése 

a) A nemzetbiztonsági ellenőrzés új szabályainak megállapításáról szóló törvényjavaslat 
(T/10102. szám, új/átdolgozott változat a T/7961. szám helyett) 

Javaslatot teszek arra, hogy a zárószavazás előkészítésének elmaradt 1/a pontjára 
térjünk vissza: ez a T/10102. számon a nemzetbiztonsági ellenőrzés új szabályainak 
megállapításáról szóló törvényjavaslat. Államtitkár asszonyt köszöntöm a napirendi pont 
tárgyalásánál. 

Az 1. pont Harangozó Tamás képviselő úr módosító javaslata. Kérdezem a tárca 
álláspontját. 

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

Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Tárcaálláspontot tudok mondani: a tárca nem támogatja. 
 
ELNÖK: A tárca nem támogatja. Staudt Gábor képviselő úré a szó. 
 
DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik): Köszönöm szépen. Arra azért szeretném felhívni a 

figyelmet, hogy nem jó, ha egyre több körben a fellebbezés lehetőségének az eltörlése 
teremtődik meg, akár most az előbbiekben kifejtett beavatkozásnál. Itt is tulajdonképpen arra 
juthatunk, hogy egy panasz ellen, amelyet a miniszter a saját maga által felügyelt szervnek a 
döntése ellen vizsgál ki, és többnyire eljárásjogi kérdésekben kerül kivizsgálásra ez az eljárás, 
ez ellen nem lehet bírósághoz fordulni. Ez számos esetben megteremtheti annak a lehetőségét, 
hogy valódi, érdemi jogorvoslatra nem kerül sor, és ez sok esetben meg is történik, és az 
automatizmus egy bírósági kontroll nélkül vészesen minden fórumon átfuthat, és helytelen 
döntések születhetnek. 

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

Ahhoz a gondolatkörhöz csatlakozva, amit képviselőtársam az előbb elmondott, én is 
szeretném azt kiemelni, hogy látható az, hogy mióta az Orbán-kormány átvette a stafétát, 
azóta a lehallgatásokkal kapcsolatban, általában a titkosszolgálati módszerek 
alkalmazhatóságának a kapcsolatában egyre szélesebbre nyitja a kaput, azaz egyre 
kiszolgáltatottabb helyzetbe hozza az állampolgárokat az állammal szemben.  

Nem ez az első eset, ahol a fellebbezés lehetőségét, a jogorvoslat lehetőségét szűkítik, 
illetve meg kívánják vonni. Én azt tudom mondani, hogy ezt a tendenciát nemcsak hogy 
látjuk, érezzük és tudjuk, tisztelt képviselőtársaim és tisztelt kormányképviselők, hanem egész 
egyszerűen elfogadhatatlannak tartjuk. Én úgy gondolom, hogy egy normálisan működő 
jogállamban a titkosszolgálati módszerek alkalmazhatósága és az ilyen irányú döntésekben 
való fellebbezési lehetőségek széles körűek kell legyenek. Önök pedig éppen az ezzel 
ellentétes tendenciát próbálják meghonosítani Magyarországon. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Kérdezem, kíván-e reagálni államtitkár asszony. (Dr. Staudt Gábor: Nyilván 

nem.)  
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DR. MAGYARINÉ DR. NAGY EDIT helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): 
Köszönöm, igen. Itt nem az eljárásról van szó, hanem arról van szó, hogy egy bizonyos 
munkakör betöltése kapcsán mérlegelni kell, hogy az adott munkakör betöltéséhez a feltárt 
hiányosságok vagy problémák nemzetbiztonsági kockázatot jelentenek avagy nem. 
Nyilvánvaló, hogy az egyik munkakörnél egy bizonyos dolog lehet kockázati tényező, míg 
egy másik munkakörnél ugyanez esetleg nem kockázati tényező. Ez mérlegelés kérdése, 
ezeket egzaktan, úgy, hogy bíró ebben tételesen dönteni tudjon, egyszerűen nem lehet 
megfogalmazni. 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Staudt Gábor képviselő úré a szó. 
 
DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik): Hát, köszönöm szépen. Erről biztosan ki fogjuk 

kérni a szó szerinti jegyzőkönyvet, mert demokráciában ilyet leírni, hogy egy ember sorsára 
kiterjedő vizsgálatnak nem lehetnek olyan egzakt szabályai, amit bíróság mérlegelni tud, és 
felül tudja bírálni azt a szervet, amelyik erről dönt, hát ez szerintem abszurd és botrány! 
Botrány annál is inkább, mert a miniszter csak eljárásjogilag fogja vizsgálni, maximum még a 
politikát is beleviszi, mint a kormány egy tagja. De hogy bírói kontroll nélkül… – akkor 
tulajdonképpen minden jogszabályt eltörölhetnénk, mert minden helyzet más, és a bírónak 
nyilvánvalóan adott élethelyzetekben kell döntenie.  

Tehát ez abszurd és elfogadhatatlan. Köszönöm. 
 
ELNÖK: Határozathozatal következik. Kérdezem, ki támogatja a módosító indítványt. 

(Szavazás.) 8 igen. A bizottság nem támogatta, az egyharmadot nem kapta meg a javaslat. 
Az előterjesztő nyújtotta be a 2. javaslatot. Kérdezem a tárca álláspontját. 
 
DR. MAGYARINÉ DR. NAGY EDIT helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): A 

tárca támogatja. 
 
ELNÖK: A tárca támogatja. Hozzászólási szándékot nem látok. Ki támogatja a 

módosító indítványt? (Szavazás.) 22 igen. Ki nem támogatta? (Szavazás.) 3 nem. Ki 
tartózkodott? (Szavazás.) 2 tartózkodás. A bizottság ezt elfogadta. 

Egy zárószavazás előtti bizottsági módosító indítvány van még előttünk. Kérem, hogy 
ennek a normatartalmát nézzék képviselőtársaim. Kérdezem a tárca álláspontját, államtitkár 
asszony. 

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

tárca támogatja. Ez technikai módosítás, ami azt jelenti, hogy az eddig benyújtott módosító 
javaslatok miatt pontosítani szükséges a sarkalatosságot. 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Hozzászólási szándékot nem látok. Ki támogatja a módosító 

indítványt? (Szavazás.) 18 igen. Kik nem támogatták? (Szavazás.) 5 nem. Kik tartózkodtak? 
(Szavazás.) 4 tartózkodás. A bizottság támogatta a módosító javaslatot. 

A zárószavazások előkészítéséről szóló napirendi pontot lezártuk. 

Egyes büntető tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat (T/11105. szám); 
általános vita 

Soron következik az egyes büntető tárgyú törvények módosításáról szóló T/11105. 
számú törvényjavaslat általános vitájának előkészítése.  
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Államtitkár úrnak adom meg a szót. 

Dr. Répássy Róbert szóbeli kiegészítése 

DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 
Köszönöm a szót, elnök úr. A törvényjavaslat, amely T/11105. számmal került benyújtásra, 
több büntetőjogi kérdést felölel. Így elsősorban  a hozzátartozók közötti erőszakkal 
kapcsolatos új tényállást tartalmazza, amely „hozzátartozó bántalmazása” címen kerülne a 
büntető törvénykönyvbe. 

Az előzményekről annyit szeretnék – inkább csak emlékeztetőként – elmondani, hogy 
az elmúlt évben az Országgyűlés elfogadott egy népi kezdeményezést, amely népi 
kezdeményezés kifejezetten azt célozza, hogy az Országgyűlés tűzze napirendjére azt, hogy 
legyen önálló büntetőjogi törvényi tényállása a családon belüli erőszaknak Magyarországon. S 
ennek kapcsán Balog Zoltán, az EMMI minisztere vezetésével egy kodifikációs munka indult 
el. Több egyeztetés is volt, két munkacsoportban dolgoztak az előkészítők, amelyekben 
számos civil szervezet is részt vett, valamint azok az állami szervek, jogalkalmazók, akik 
találkoznak ezzel a kérdéssel, így a Belügyminisztérium, Legfőbb Ügyészség, Országos 
Bírósági Hivatal, ORFK, az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala is; tehát még egyszer: a 
civilek mellett vettek részt ezek a szervezetek is az egyeztetésben. 

Az önök előtt lévő törvényjavaslat tartalma szerint a hozzátartozók közötti 
bántalmazás tekintetében meghatározná azokat a hozzátartozói kapcsolatokat, amelyekben ez 
a bűncselekmény elkövethető, továbbá meghatározná azokat az, egyébként a Btk.-ban létező 
bűncselekményfajtákat, amelyeknek az elkövetése önálló tényállásként minősülne. Tehát 
korábban a Btk.-ban már meglévő bűncselekményeknek a hozzátartozói relációban való 
elkövetése, illetőleg az ismételt elkövetés az, amely önálló bűncselekmény-kategóriává 
minősítené ezt; illetve bocsánat, nem is az ismételt, hanem a rendszeres elkövetés, amely a 
büntetőjogi értelmezésben mégiscsak azt jelenti, hogy ismételt. De ezek mind a Btk.-ban már 
létező tényállások, amelyek így új tényállásként kerülnének elfogadásra.  

Nos, elég nagy vita volt; nem véletlen, hogy hosszú ideig tartott az előkészítése. 
Egészen eltérőek a jogalkalmazó szervek szempontjai és véleménye, és egészen eltérő a civil 
szervezetek álláspontja ebben a bűncselekmény-kategóriában. Azt kell mondjam, a javaslat, 
amelyet benyújtottunk, egy kompromisszumos javaslat. Mégpedig úgy gondoljuk, hogy ez az 
a minimum, amelyet ezekben az elemekben el tudnak fogadni mind a jogalkalmazó szervek, 
mind pedig a civil szervezetek. Nyilván vannak olyan tényállási elemek, amelyek túlmutatnak 
a kompromisszumon. Tehát fontosnak tartom leszögezni, hogy mind az Országos Bírósági 
Hivatal, mind a Legfőbb Ügyészség, tehát a legfőbb jogalkalmazó-igazságszolgáltatási 
szervezetek támogatják a törvényjavaslatban lévő tényállás megfogalmazását.  

A következő kérdés, amely a törvényjavaslatban szerepel, az interneten elkövetett 
egyes bűncselekményeknek a külügyi jogsegélyére vonatkozó szabályok. Tehát nem most 
teremtődik meg az anyagi jogi alap ezeknek a bűncselekményeknek az üldözésére és az 
elektronikus adat hozzáférhetetlenné tételére, azt már az új Btk. tartalmazza. Ez a javaslat 
most egyes végrehajtási kérdéseket tartalmaz, így a külföldi tárhelyszolgáltatóval kapcsolatos 
jogsegélyt, vagy akár a magyar tárhelyszolgáltatóval kapcsolatos, külföldről érkező 
jogsegélynek a teljesítését tartalmazza.  

Még az úgynevezett Bvtvr.-re vonatkozó átmeneti rendelkezéseket is tartalmaz a 
törvényjavaslat, valamint az Európai Unió tagállamaival folytatott bűnügyi együttműködésről 
szóló törvény egyes módosításait, és néhány, az új Btk. július 1-jei hatálybalépéséhez 
szükséges technikai módosítást is tartalmaz a törvényjavaslat. 

Kérem, hogy támogassák a törvényjavaslatot. 
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Szeretném tájékoztatni a bizottság tagjait, illetve 
államtitkár urat is, hogy a mai nap folyamán Handó Tünde elnök asszonytól, illetve Mátrai 
Gábor elnökhelyettes úrtól kaptunk javaslatokat a benyújtott törvényjavaslathoz képest. 
Kérem ennek áttekintését, és amennyiben úgy ítéli meg majd a tárca, akkor az ezzel 
kapcsolatos bizottsági módosító javaslatnak a kezdeményezését. 

Államtitkár úr kért ebben a tekintetben szót. 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Elnök úr, az NMHH és az OBH álláspontját ismerjük. A benyújtott törvényjavaslat tartalmaz 
megoldást az őáltaluk felvetett problémára. Nem akarom nagyon hosszasan a levelet 
ismertetni, mert lehet, hogy kicsit a saját olvasatomban ismertetném, de az a lényege, hogy 
bár egyetértenek a jogi szabályozással, a technikai végrehajtásával akadtak bizonyos gondjai 
az NMHH-nak és az OBH-nak. De a benyújtott törvényjavaslat már figyelemmel van ezekre 
az észrevételekre. Remélem, hogy így a benyújtott törvényjavaslatot is támogathatják ezek a 
szervezetek. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Az általános vitát megnyitom. Bárándy Gergely 

képviselő úr kért szót. Képviselő úré a szó. 

Hozzászólások 

DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Tisztelt 
Bizottság! Először is, hasonló módon, ahogyan államtitkár úr, én is a hozzátartozó 
bántalmazása elnevezésű alcímet viselő új törvényi tényállásra térnék ki. A többire egyébként 
majd az általános vita során a plenáris ülésen fogom megtenni az észrevételeimet. 

Tisztelt Képviselőtársaim! Azt gondolom, azt számtalan alkalommal nyilvánvalóvá 
tettük, hogy mi a családon belüli erőszakot egy olyan súlyos társadalmi problémának tartjuk, 
amivel úgy gondoljuk, hogy foglalkozni kell. Ez kötelessége a jogalkotónak. 

Másrészt azt is nyilvánvalóvá tettük, hogy természetesen lehet adott esetben hatása a 
büntetőjogi tényállásnak, egy ennél lényegesen komplexebb megközelítést igényelne ez a 
problémakör. Erre vonatkozóan mi előterjesztettünk egy határozati javaslatot az 
Országgyűlésben. Sajnálom, hogy azt a fideszes képviselőtársaim nem támogatták.  

Azt is tudom, hogy a büntetőjogi tényállás megfogalmazása szakmai szempontból 
nagyon sok kérdést vet fel, és igen nehéz kérdés. Hiszen olyan elemeket kell a büntető 
törvénykönyvbe foglalni törvényi tényállási elemként, aminek a bizonyíthatósága sok esetben 
nagy nehézségekkel jár. Tehát ügyesnek kell lennie a jogalkotónak ahhoz, hogy egy valóban 
alkalmazható és egyébként a kérdést kezelő tényállást tudjon megalkotni. 

Ebben a körben számos vita folyt és számos javaslat született. Én azt gondolom, ami 
most itt előttünk fekszik, az viszont gyakorlatilag nem több annál, mint ami a büntető 
törvénykönyvben eddig is jelen volt.  

Az egyeztetési folyamat vonatkozásában a magam részéről azt például 
nehezményezem, hogy államtitkár úr egyébként ki sem tért arra a bevezetőjében, hogy azok a 
civil szervezetek, amelyek az egyeztetésnek az első felében részt vettek ugyan a munkában, 
azok a civil szervezetek távoztak, és a továbbiakban nem vettek részt a munkában. Azért nem 
vettek részt a munkában, mert állításuk szerint – legalábbis ami a sajtóban megjelent – a 
kormány semmilyen módon nem vette figyelembe az ő javaslataikat, semmilyen módon nem 
építette be a gondolkodásába azt, amit ők javasoltak. De nem csak egyikét vagy másikét nem, 
hanem egyikét sem. És én azt gondolom, hogy ez, amikor egy ilyen témát tárgyalunk, 
kiemelést érdemel. Elindult valami annak idején, és a civil szervezetek nyitottak voltak a 
konzultációra. Őszintén sajnálom, hogy a kormány képtelen volt arra, hogy a 
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tárgyalóasztalnál tartsa őket, ugyanúgy, ahogy egyébként az antikorrupciós ügyben is 
képtelen volt a tárgyalóasztalnál tartani az antikorrupcióval foglalkozó civil szervezeteket. 

Az, ami itt javaslatként előttünk fekszik, még egyszer mondom, nem több annál, mint 
amit jelen pillanatban is tartalmaz a büntető törvénykönyv. Ugyanis az, hogy ha valaki a testi 
sértést vagy a kényszerítést vagy a személyi szabadság megsértését hosszú időn keresztül 
követi el, akár állapot-bűncselekmény lévén vagy folyamatos bűncselekmény lévén, ez 
egyrendbelinek minősül, de időben hosszabb távúnak minősül, akár folytatólagos egységbe 
kell majd később foglalni vagy halmazati cselekményként megállapítani, akkor az vagy eleve 
a büntetésitétel-keret megemelésével jár, mondjuk, halmazati cselekmény esetén, vagy pedig 
a bíróság nyomatékos súlyosító körülményként veszi figyelembe. Éppen ezért ennek a 
tényállási elemmé emelése, megmondom őszintén, az ég egy adta világán semmit nem fog 
változtatni a büntetéskiszabási gyakorlaton. 

Ami pedig szerintem szerkesztési probléma, én pontosan értem, hogy miért így 
oldották meg, az pedig az, hogy ha ezt a megoldást választják önök, sokkal egyszerűbb lett 
volna ezeknél a bűncselekményeknél minősített esetként feltüntetni az ilyen módon való 
elkövetést. Azaz úgy, ahogy más bűncselekmények esetén, azokban az esetekben, amikor 
fiatalkorú sérelmére követik el, gyermekkorú sérelmére követik el, időskorú sérelmére 
követik el azt az adott bűncselekményt, például a testi sértést is, akkor az minősített esetnek 
számít és annak minősül. Ami természetesen együtt jár a büntetésitétel-keretnek az 
alapesethez viszonyított megemelésével. Ehhez képest itt semmi másról nincs szó, mint hogy 
önök alkottak egy sui generis törvényi tényállást, amibe belevették, ha úgy tetszik, ezeknek a 
bűncselekményeknek ezeket a – meglátásom szerint helyes dogmatika szerint – minősített 
eseteit.  

Nos, itt jutunk el ahhoz, hogy igazából itt nincs másról szó, mint egy… – próbálok 
finomabb kifejezést találni… –, mint egy átverésről. Ugyanis önök azt csinálják, hogy föl 
lehet mutatni, hogy a határozati javaslatnak megfelelően megalkotják a családon belüli 
erőszaknak az önálló törvényi tényállását, de valójában semmi mást nem csinálnak, mint hogy 
ebbe a törvényi tényállásba valójában minősített eseteket foglalnak bele. Nem történik semmi 
más. A kényszerítését, a személyi szabadság megsértéséét, a testi sértését és a 
becsületsértését. Megjegyzem azt is, hogy azért a családon belüli erőszaknak ehhez képest 
még más esetei is előfordulhatnak. Például nem nagyon értem, hogy ha már itt tartunk, akkor 
az emberölés miért nem szerepel itt. Mert azt is lehet ugyanilyen módon, ugyanilyen sértetti 
kör sérelmére elkövetni. Magyarán szólva ott is lehetne egy minősített esetet erre alkotni; 
vagy ha már nem ezt csinálják, akkor beemelni ide az új sui generis tényállásba. 

Úgyhogy, tisztelt képviselőtársaim, összefoglalva azt tudom mondani, hogy ez a 
tényállás azért nem jó, mert semmivel nem hoz többet, mint amit a Btk. ma is tartalmaz. 
Dogmatikailag szerintem egy szerencsétlen megoldás, aminek az én meglátásom szerint 
kizárólag politikai okai vannak, mármint hogy önálló tényállás és nem minősített esetek 
rendszerét bővítik adott bűncselekményeknél, és nem találkozik egyébként az érintettek 
egyetértésével. Ez a három ok, ami szinte fölöslegessé teszi ennek a behozatalát. Értelemszerű 
az, hogy hátrányt nem fog okozni, tehát mi megtámogatjuk ezt a javaslatot szívesen, csak 
előrelépést sem fog hozni a mi meglátásunk szerint. 

Szóval, képviselőtársaim, azt gondolom, az egy legitim álláspont, ha valaki azt 
mondja, hogy nem kívánok önálló törvényi tényállást a családon belüli erőszakkal 
kapcsolatban beemelni a Btk.-ba. Parlamenti képviselőként szerintem ezt mi már nem tehetjük 
meg, akárkinek akármi a véleménye erről, mert a parlament hozott egy határozatot arról, hogy 
ennek benne kell szerepelnie. Akkor viszont én úgy gondolom, hogy ez a megoldás ennek a 
parlamenti határozatnak a megkerülésére alkalmas, semmi másra. 

Köszönöm szépen. 
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ELNÖK: Gaudi-Nagy Tamás képviselő úré a szó. 
 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Köszönöm szépen, elnök úr. Én is arra 

utalnék, hogy itt nagyon súlyos témakörök kerültek egy javaslatba, s többek között a 
hozzátartozók közötti vagy családon belüli erőszak ügyében eredményes népi kezdeményezés 
tárgyában megszületett országgyűlési határozat szelleme és betűje megkívánná azt, hogy ezt 
egy önálló javaslat formájában terjesztené elő a kormány. Tehát én úgy gondolom, nagyon 
rosszat tesz az ügynek, ha olyan más elemekkel együtt, egy ilyen salátatörvényben hozzák 
elénk, amelynek viszont vannak olyan más elemei, amelyek nagyon komoly és nagyon átfogó 
kritika alá vonhatók, mint például az internetes tartalom blokkolására vagy hozzáférhetetlenné 
tételére szolgáló jogsegély intézményének a megteremtése, amely a véleménynyilvánítás 
szabadságának a magyarországi korlátozását beteljesítő intézmény lenne. Én csak nagyon 
remélem, hogy nem a Zsidó Világkongresszus elmúlt időszakban hozott döntései vagy belső 
tárgyalásai, vagy ki tudja, milyen alkuk eredményezték azt, hogy hirtelenjében ezt most ide 
kell hozni a Ház elé. Ráadásul egy javaslatba csomagolva a hozzátartozó-bántalmazás 
témakörével, ami viszont egy nagyon széles társadalmi elvárást és követelést próbál 
teljesíteni, illetve nemzetközi egyezményekben foglalt kötelezettségnek próbál megfelelni. 
Tehát nagyon vitatható, és nagyon nem tudjuk támogatni azt, hogy ezt a több különböző témát 
egy javaslatban hozták elénk.  

Az tehát a kérésünk, hogy válasszák le ezt a hozzátartozók bántalmazásával 
kapcsolatos Btk.-módosítást, amelynek az irányával egyébként egyetértünk. Bár 
hozzátesszük, hogy tavaly az új Btk. vitájában az utolsó pillanatokig mi voltunk azok, talán 
még az LMP-vel együtt, akik kitartottunk amellett, hogy a kormány javaslata szerinti törvényi 
tényállás igenis támogatható. Ahhoz képest ez egy visszalépés. Aztán mi történt? Az történt, 
hogy az MSZP a Fidesszel együtt gyakorlatilag kiszavazta a Btk.-ból a családon belüli 
erőszak szankcionálását szolgáló javaslatokat. Most a szeptemberi népi kezdeményezéssel 
kapcsolatos vita után egy olyan társadalmi nyomás alakult ki, amely miatt foglalkozni kellett 
az üggyel, viszont az elénk került javaslat, tényleg úgy érzem, hogy bár egy jó irányba tett 
lépés, de sokkal több tényállást is tartalmazhatna, és sokkal inkább alkalmassá kellene tenni 
arra, hogy az egyébként valóban létező társadalmi jelenséget visszaszorítsuk, akár büntetési 
tételek sokkal drasztikusabb emelésével, illetve még olyan törvényi tényállások beemelésével, 
amelyek itt még nem jelennek meg; mondjuk, a gazdasági kiszolgáltatottság vagy akár a lelki 
bántalmazás szociológiai jelenségét is feldolgozzák. 

Emiatt arra kényszerítik a parlamenti pártokat, legalábbis azokat a pártokat, amelyek a 
véleménynyilvánítási szabadságot legalább olyan értékesnek tartják, mint mondjuk, a 
családon belül élő hozzátartozók erőszakmentes létezéséhez való emberi méltóságát, hogy ezt 
a javaslatot így, teljes egészében nem lehet támogatni. Kérem, hogy ne tegyék ezt, válasszák 
le a családon belüli erőszakkal kapcsolatos törvényi tényállást. Ez tulajdonképpen a népi 
kezdeményezés mögött álló százezrek és azóta kialakult társadalmi támogatottság semmibe 
vétele, ha ilyen aktuálpolitikai intézkedésekkel összevonják ezeket a kérdéseket. 
Hozzáteszem, a javaslatnak egyébként vannak még egyébként támogatható elemei, például a 
különös visszaesés szempontjából hasonló jellegű bűncselekménynek minősülne a vagyon 
elleni erőszakos cselekmény, vagy a számviteli fegyelem megsértése törvényi tényállásának a 
pontosítását jelentő javaslat, vagy a katona fogalmának a kibővítése a katasztrófavédelmi 
állományban szereplő dolgozókkal. Azonban amíg ez így nem kerül szétválasztásra, addig 
sajnos egy ilyen aktuálpolitikai, véleménynyilvánítási szabadságot korlátozó jogintézménynek 
a külföldön történő, külföldi jogsegély útján történő kikényszerítését célzó rendelkezés miatt 
ez be fogja árnyékolni ennek a nagyon fontos ügynek, a családon belüli erőszak ügyének a 
visszaszorítását.  
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Itt még most lehetőség volna arra, hogy ezen változtassanak. A többiben pedig a 
részletes véleményünket majd a vitában fogjuk elmondani. De a jelen pillanatban csak 
tartózkodni tudunk. 

 
ELNÖK: Schiffer András képviselő úré a szó. 
 
DR. SCHIFFER ANDRÁS (LMP): Köszönöm, elnök úr. Egyrészt szeretném én is 

jelezni azt, hogy teljesen érthetetlen és szerintem káros az a kodifikációs gyakorlat, hogy 
valamiért bejön, konkrétan egy anyagi jogi törvénynek a módosítása, és meglehetősen laza 
vagy éppenséggel semmilyen összefüggésben nem álló egyéb törvényeknek a módosítását 
csapják hozzá. Semmi szükség erre. Ha a minisztérium úgy látja, hogy akár a bűnügyi 
jogsegéllyel, akár más, döntően eljárási jogi területekkel kapcsolatban van jogalkotási 
kényszer, ezt egy külön törvényjavaslatban a Ház elé lehetne terjeszteni. 

Ami a történet lényegét illeti, Ertsey Katalin képviselőtársammal rövid időn belül 
másodjára is beterjesztettük a javaslatunkat a családon belüli erőszak visszaszorításáról. 
Ennek valamiért a tárgysorozatba-vétele sem került napirendre, hogy, hogy nem. Meg tudom 
erősíteni azt, hogy a mostani kormányzati előterjesztés visszalépés a tavalyi 
kormányjavaslathoz képest. Egyrészt nem tudom, mi az oka ennek a visszalépésnek, és nem 
tudom azt sem, hogy miért nem lehetett azt a törvényjavaslatot vagy azokat a 
törvényjavaslatokat, amelyeket Ertsey Katalinnal előterjesztettünk, tárgysorozatba venni, ami 
egy hatékonyabb védelmet, megelőzést biztosítana a hozzátartozók közötti, illetve családon 
belüli erőszakra. 

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

Én is csatlakozni szeretnék a Gaudi-Nagy Tamás által, illetve a Schiffer András által 
elmondottakhoz.  

Amikor a büntető törvénykönyv új tervezetét tárgyaltuk, akkor éppen a kormány is 
kiállt amellett, hogy mennyire fontos, hogy a családon belüli erőszak törvényi tényállásként 
megfogalmazásra kerüljön, illetve azt is hangsúlyozta, hogy ennek egy speciális alakzata, 
mégpedig a lelki-pszichikai bántalmazás, ennek a rendszeressége is mennyire veszélyes a 
családokra, és mennyire fontos, hogy a családvédelemben ezt meghatározzuk. Ha jól 
emlékszem, éppen a Szocialista Párt volt az, amelyik ezt még a leginkább támadta annak 
idején, hogy ezt ne vegyük bele a büntető törvénykönyvbe, mivel ez végrehajthatatlanná teszi 
ezt a szakaszt. Mindamellett úgy tűnt akkor számunkra teljesen egyértelműen, hogy mind a 
kormánypártok, mind pedig az ellenzéknek a nagyobbik része is támogatta ezt a fajta 
törvényjavaslatot. Illetve külsős, civil megnyilvánulások is egyértelművé tették azt, hogy akik 
a családon belüli erőszakkal foglalkoznak, nagyon örvendetesnek találták, hogy a lelki 
zsarolás, lelki bántalmazás is kerüljön be a büntető törvénykönyvbe. Mindamellett az utolsó 
változatból végül is kikerült; mi ezt nem is támogattuk, hogy ez kikerüljön. 

S ugyanúgy, miután visszakerült ismételten a családon belüli erőszak az Országgyűlés 
asztalára, és országgyűlési határozat formájában beszéltünk róla, akkor a hozzászólók is 
támogatták és várták azt, hogy ez valamilyen formában újra be fog kerülni abba a 
törvényjavaslatba, amelyet a kormány majd elő fog terjeszteni. Én egyértelműen úgy 
emlékszem, hogy ebben a vitában a hozzászólók ezt egyébként mind kormánypárti, mind 
ellenzéki oldalról megerősítették. S mindezért meglepetés az, hogy milyen visszalépés ez 
ahhoz képest, amit most kaptunk az asztalra: teljes mértékben hiányzik például az ezzel 
kapcsolatos bármilyen gondolat, elképzelés, tehát ez mintha lesöprésre került volna, 
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mindamellett, hogy mind a törvény, mind a határozat vitájában ez megfogalmazódott mint 
egy szükséges módosítás. Ez hiányzik és hiányoljuk ebből a tervezetből. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Ipkovich képviselő úré a szó. 
 
DR. IPKOVICH GYÖRGY (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Elnök Úr! 

Tisztelt Bizottság! Nem kívánom megismételni azokat a képviselőtársaim által elmondott 
aggályokat, amelyek a törvényhozás módjára vonatkoznak. Én inkább óva inteném 
képviselőtársaimat általában és nem konkrétan – nem ennél az ügynél vagy ennél a 
jogszabályalkotásnál, konkrétan a hozzátartozó bántalmazása című Btk.-tényállásnál –, hogy 
politikai üzenetek megfogalmazására használjunk olyan törvényeket, amelyeknek 
tulajdonképpen más a feladata.  

Valóban lényeges problémát kezel ez a tényállás, de önmagában nem alkalmas ennek 
a problémának a kezelésére. Mégpedig azért nem alkalmas, mert ez egy olyan sajátos 
élethelyzetet szabályoz, amikor a bántalmazó és a sértett nemcsak függő viszonyban van, 
nemcsak félelmi viszonyban vannak egymással, hanem nagyon sok esetben egzisztenciálisan 
a sértettet a bántalmazó tartja el. És a büntetőeljárások megindításának egyik fő akadálya az a 
félelem, hogy az eredményes büntetőeljárás esetén a család fenntartója kikerül ebből a körből, 
és tulajdonképpen egzisztenciálisan lehetetlenülnek el a családtagok. 

Tehát ha már kezeljük ezt a problémát, azt nem csak a büntető törvénykönyvvel, 
hanem esetleg szociális jogszabályok alkotásával vagy más egyéb olyan dolgokkal kellene 
összekapcsolni, ami valóban kezeli ezt a tényleges problémát. Hiszen ettől én, megmondom 
őszintén, miután a büntetőjogot most már olyan harminc éve gyakorolgatom, gyökeres 
változást nem igazán várok a büntetőeljárások folyamán. Hiszen nem oldja el azokat a 
görcsöket és azokat a félelmeket, amit a családon belüli erőszak általában jelenteni szokott az 
elkövetők és a sértettek között. Aki foglalkozott valaha is szociálpolitikával vagy ezzel 
kapcsolatos dolgokkal, az pontosan látja, hogy erős a félelem, az egzisztenciális félelem is 
egy eredményes büntetőeljárás lefolytatásától, abban a körben is, amelyik elszenvedi ezeket a 
bántalmazásokat. És úgy ítélik meg, hogy inkább három-négy pofon vagy bántalmazás, mint 
egy egzisztenciális ellehetetlenülés egyébként a családfenntartó kiemelésével ebből a körből.  

Ezt szerintem valahogyan kezelni kellene, és önmagában a Btk. módosítása ezt nem 
kezeli. Félmegoldásokat meg ne csináljunk; főleg ne olyan módon, ahogy képviselőtársaim az 
imént mondták, hogy ilyen ad hoc jelleggel, ilyen „vak komondor” eljárás keretében. 
(Szórványos derültség.)  

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Turi-Kovács Béla képviselő úré a szó. 
 
DR. TURI-KOVÁCS BÉLA (Fidesz): Köszönöm szépen. Én azt gondolom, Ipkovich 

képviselő úr szinte az összes érvet elmondta, amely érv amellett szól, hogy majdnem 
lehetetlen családok belső ügyeibe államhatalmi eszközökkel beavatkozni. És azt hiszem, itt 
van az egésznek a kulcsa. Addig megy el az állam ebben a pillanatban, ameddig elmehet, azaz 
a büntetőjogilag értékelhető esetekben segítséget kíván nyújtani, oly módon, hogy visszatartja 
azokat, akik ezeket az anomáliákat elkövetik. 

Nekem tehát meggyőződésem, hogy ami itt elhangzott, az már kiegészítést sem 
nagyon igényel. E pillanatban a büntetőjogi eszköz az egyetlen, amivel föl lehet lépni; az 
összes többi, azt kell mondanom, csak politikai előadás. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Még Bárándy képviselő úr kért szót, képviselő úré a szó. 
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DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr, csak nagyon 

röviden. 
Gaudi képviselő úr fölszólalásával kapcsolatban szeretném nagyon egyértelművé 

tenni, hogy mi támogatjuk ezt a javaslatot, és a korábbi nem szavazatunk sem a téma 
elutasítására vonatkozott, hanem a javasolt normatív rendelkezést nem tartottuk megfelelőnek. 
Egyébként a Fideszhez hasonlóan mi is igennel szavaztunk a népi kezdeményezés vitájában a 
vonatkozásban, hogy legyen ilyen tényállás. 

Én éppen azt emeltem ki, ha nem lett volna egyértelmű, vagy legalábbis valaki 
számára nem lett volna ez egyértelmű, hogy ez a szabályozás, amelyik itt fekszik előttünk, ez 
bár alkalmazható, tehát olyan probléma nincs vele, és ezért biztos, hogy támogatni is tudjuk, 
tehát igennel tudunk rá szavazni; olyan probléma nincs vele, hogy a bíróságok ne tudnák ezt 
alkalmazni. Olyan probléma van vele, hogy egyébként rengeteg olyan elem kimaradt belőle, 
ami ebben a témakörben a meglátásunk szerint értékelendő lenne, és ezekre egyébként 
vonatkoztak is civil javaslatok. Én sem osztottam egyébként mindegyiket, ezt hozzá kell 
tennem, sőt, talán ha súlyozni kell, akkor lehet, hogy a többségét nem osztottam azoknak, 
amik voltak. De én azt gondolom, voltak előremutató javaslatok a civil ötletek között. Ez 
tehát a dolognak a lényege, és amit Ipkovich képviselő úr is mondott, hogy egy ennél 
lényegesen komplexebb megközelítést érdemelt volna. 

S ha már műfaji kérdésbe ment bele egyébként Gaudi képviselőtársam és Schiffer 
képviselőtársam is, hogy nem így kellett volna előterjeszteni, akkor én sokkal 
szerencsésebbnek láttam volna a magam részéről egy olyan előterjesztést, ahol a családon 
belüli erőszakkal kapcsolatban több jogszabály változására tesz javaslatot a kormány, aminek 
egy része a büntető törvénykönyv módosítása, egy ennél nagyobb része pedig más 
jogszabályok módosítására vonatkozott volna. Tehát én sem így terjesztettem volna elő, ha én 
lennék az államtitkár úr helyében (Dr. Vas Imre nevet.), hanem az egyéb büntetőjogi 
javaslatoktól leválasztva, kifejezetten specifikusan – nem tudom, mi ilyen megmosolyogtató – 
a családon belüli erőszakkal kapcsolatos témakörbe helyeztem volna el az egyébként 
büntetőjogi tárgyú tényállást. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: A vitát lezárom, és előterjesztőként megadom a szót államtitkár úrnak. 

Dr. Répássy Róbert reflexiói 

DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 
Köszönöm szépen. Megfogadtam, hogy nem fogok minden felvetésre reagálni, nemcsak az 
idő miatt, hanem azért, mert nem tudnak rám válaszolni a képviselő urak, és méltánytalan 
lenne. De azért Bárándy képviselő úr részére azt a, hogy mondjam…, óvatos 
figyelmeztetésemet hadd mondjam el, hogy nyolc évig kormányoztak, nyolc évig önök 
határozták meg az igazságügyi politikát, a büntetőpolitikát, és nem emlékszem olyan 
büntetőjogi javaslatokra, amelyben önálló tényállásként szerették volna a hozzátartozók 
közötti erőszak tényállását megállapítani. Tehát valószínűleg azért némi hiányosság ebben a 
két kormányzati ciklusban is volt.  

Ehhez képest ez a javaslat a civil kezdeményezésnek megfelelően… Most ne vitassuk 
azt, mert nem szeretnék belemenni abba a vitába, hogy ez a civil kezdeményezés egyébként a 
büntetőjog dogmatikájával összhangban áll-e; nyilván mást mondanak erre a civilek, meg 
mást azok, akik értenek a büntetőjoghoz. Tehát amit mondott Bárándy képviselő úr, hogy 
olyan bűncselekményeket használ föl a tényállás, amelyek egyébként is büntetendőek a 
magyar büntetőjog szerint: igen, ezt minden egyes alkalommal ebben a vitában mindig 
elmondták azok, akik a büntetőjog oldaláról közelítették meg. De mégis, a civileknek igazuk 
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van abban, hogy egy önálló tényállás felhívja a figyelmet ennek a bűncselekménynek a 
súlyosságára; egy önálló tényállás nagyobb, elvileg nagyobb büntetőjogi védelmet tud adni az 
áldozatoknak vagy a potenciális áldozatoknak. És a törvénytervezetben megfogalmazott 
megoldás igenis tartalmaz új büntetőjogi elemeket, új tényállási elemeket. Ilyen például a 
hozzátartozói viszony, amely, szakzsargonnal szólva, felminősíti ezeket a cselekményeket; 
tehát a hozzátartozói viszony vagy a volt hozzátartozói viszony minősíti ezeket a 
cselekményeket, és a rendszeres elkövetés, ami legalább két bizonyított bűncselekményt 
jelent. Ezek a tényállási elemek teszik súlyosabban büntetendővé ezt a bűncselekményt.  

Tehát azt kell hogy mondjam, hogy dogmatikailag illeszkedik ez a tényállás az 
általunk ismert büntetőjogi dogmatikába, azzal együtt is, hogy nem új bűncselekményekről 
beszélünk, hanem azokat egy speciális alany irányában elkövetett, speciális alany sérelmére 
elkövetett, ráadásul speciális elkövető által elkövetett és ismételt elkövetés esetén bünteti 
súlyosabban majd az új Btk.  

Hogy miért került egy csomagba ez a törvényjavaslat az egyéb büntetőjogi tárgyú 
törvényekkel: azért, mert az a kormány szándéka, hogy a július 1-jén hatályba lépő új büntető 
törvénykönyvvel egyidejűleg lépjen hatályba ez az új tényállás. Tehát azt szerettük volna, ha 
már az új Btk. tartalmazza ezt a tényállást. 

Összefoglalva: kétségtelenül igaz, hogy nem tudtunk minden egyes civil szándékot a 
büntetőjog nyelvén kielégíteni, nem tudtunk minden egyes civil javaslatot figyelembe venni. 
De alapvetően a népi kezdeményezés is arra irányult, hogy egy önálló törvényi tényállásban 
büntesse az Országgyűlés a hozzátartozók közötti erőszakot. Ezt a javaslat megvalósítja. Nem 
értek egyet azzal, hogy ezt csak formálisan valósítja meg, és nem hoz új tényállási elemeket, 
hanem ahogyan elmondtam, vannak új tényállási elemek, és ezért is büntethető súlyosabban. 
Hozzáteszem, teljesen elfogadható az a büntetőpolitikai, vagy ha úgy tetszik, jogfilozófiai 
megközelítés, hogy a hozzátartozók közötti bizalmi viszonynak ilyen súlyos megsértése 
indokolhatja a fokozottabb büntetőjogi felelősséget. Tehát azért emögött egy filozófiai és 
büntetőpolitikai megfontolás áll, nem pusztán politikai okokból, hanem kifejezetten 
dogmatikai okokból is súlyosabban minősülhet ez a cselekmény. 

Még egy utolsó mondat: a lelki bántalmazással kapcsolatos, egyébként tényleg a 
kormány által megfogalmazott tényállás azért nem került bele ebbe a szövegbe, mert azt nem 
egészen egy évvel ezelőtt az Országgyűlés nagy többséggel elutasította. Tehát azt gondoltuk, 
hogy egyszer már elutasított törvényt nem biztos, hogy vissza kell ide hoznunk. Amennyiben 
természetesen bármelyikük előterjeszti azt a tényállást, én a magam részéről ígéretet teszek rá, 
hogy támogatni fogjuk. Csak zárójelben jegyzem meg, hogy a civil szervezetek egy része nem 
támogatta ezt a bizonyos lelki bántalmazás tényállást; itt nem részletezendő okokból nem 
támogatta. De ilyen megfontolásból nem tartalmazza a tényállás ezt a vétséget. A súlyosabb 
tényállásokat pedig azért nem tartalmazza, például az emberölést, mert azok önállóan 
szerepelnek a Btk.-ban, és azoknak a minősítő körülményei között számos olyan van, amely 
megfelel a hozzátartozók közötti bántalmazásnak: ilyen a 14 éven aluli gyermek sérelmére 
elkövetett vagy az aljas indokból elkövetett bűncselekmény. 

Köszönöm szépen a figyelmüket. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Vitányi István képviselő úr helyettesíti Szakács Imre képviselő 

urat. 

Szavazás az általános vitára alkalmasságról 

Kérdezem, ki az, aki általános vitára alkalmasnak tartja a törvényjavaslatot. 
(Szavazás.) 20 igen. Ki az, aki tartózkodott? (Szavazás.) 4 tartózkodás. A bizottság általános 
vitára alkalmasnak tartotta. 
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Varga István képviselő úr lesz a bizottság előadója. Kérdezem, kisebbségi véleményt 
kívánnak-e ismertetni. (Jelzésre:) Gaudi-Nagy Tamás képviselő úr fogja azt elmondani. 

Köszönöm. 

a) Egyes törvényeknek a közigazgatási hatósági eljárásokkal, az egyes közhiteles 
hatósági nyilvántartásokkal összefüggő, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/11111. szám); b) Egyes, az elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos 
törvények módosításáról szóló törvényjavaslat (T/10906. szám); együttes általános vita, 
első helyen kijelölt bizottságként 

Soron következik az egyes törvényeknek a közigazgatási hatósági eljárásokkal, az 
egyes közhiteles hatósági nyilvántartásokkal összefüggő, valamint egyéb törvények 
módosításáról szóló T/11111. számú törvényjavaslat, valamint – együttes tárgyalásként – az 
egyes, az elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos törvények módosításáról szóló 
törvényjavaslat T/10906. számú törvényjavaslat.  

Helyettes államtitkár asszonyt köszöntöm. Kérdezem, van-e szóbeli kiegészítése. 

Dr. Zöld-Nagy Viktória szóbeli kiegészítése 

DR. ZÖLD-NAGY VIKTÓRIA helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium): Köszönöm, egy rövid szóbeli bemutatást tartanék, hiszen egyrészt két 
törvényjavaslat együttes tárgyalásáról van szó, másrészt a T/11111. számú törvényjavaslat 
egy meglehetősen hosszú, sok törvényt módosító törvényjavaslat, de alapvetően mindegyik a 
hatósági eljárások egyszerűsítésével, az adminisztratív terhek csökkentésével kapcsolatos 
szabályokat tartalmazza. 

Külön kiemelem a közhiteles hatósági nyilvántartásokra vonatkozó részt. Alapvetően 
ez az, ami a legtöbb törvénymódosítást indokolja a javaslatban. 698 hatósági nyilvántartást 
vizsgáltunk felül a tárcákkal, és ezek közül 438 lenne közhiteles hatósági nyilvántartás.  

Ezen kívül a Ket.-ben keretjelleggel vezetnénk be szabályokat a kormányablakok 
ügyintézésével kapcsolatos eljárásokra, a telefonos ügyintézési, ügykezdeményezési 
lehetőségekre; az Egyenlő Bánásmód Hatóság eljárására vonatkozó szabályokat rendeznénk; 
valamint a már 2011 decemberében elfogadott, az elektronikus ügyintézésre vonatkozó 
szabályokat pontosítanánk; illetve az elektronikus ügyintézéssel összefüggő néhány új elemet 
vezetne be ez a törvényjavaslat, ilyen például a központi érkeztetési ügynöknek vagy a 
központi kézbesítési ügynöknek a szabályozása. 

 
ELNÖK: Nagyon szépen köszönöm. Hozzászólási szándékot jelez Bárándy képviselő 

úr, megadom a szót. 

Hozzászólások, reflexiók 

DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Bizottság! 
Kérdésem lenne, méghozzá az a) pontban foglalt javaslat 47. §-ával kapcsolatban. Az a 
kérdésem, hogy eddig az Egyenlő Bánásmód Hatóság vizsgálhatta az ügyészség döntéseit, 
most ez a javaslat ezt megszüntetné, azaz az ügyészségi döntéseket nem vizsgálhatná. 
Szeretném megkérdezni, mi annak az oka, hogy eddig ez benne volt a lehetőségek között, az 
Egyenlő Bánásmód Hatóság lehetőségei között, kiterjedhetett erre a vizsgálat köre, és a 
javaslat ezt meg kívánja szüntetni. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: További hozzászólást nem látván, államtitkár asszonynak adom meg a szót 

válaszadásra. 
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DR. ZÖLD-NAGY VIKTÓRIA helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium): Köszönöm szépen. Ez a pont a törvényjavaslatban alapvetően abból indult ki, 
hogy az Egyenlő Bánásmód Hatóságnak a jogállása megváltozott. Míg korábban az ő 
jogállását kormányrendelet tudta szabályozni, most mint autonóm jogállású államigazgatási 
szerv ezt törvényi szintre kellett emelnünk. S mint autonóm államigazgatási szerv, a saját 
működési szabályait, jogállását ő maga szabályozza, de ezt egy törvényjavaslatban kell 
megtenni. 

Tehát mindaz, ami az Egyenlő Bánásmód Hatóságra vonatkozó eljárási szabályozás, 
az az EBH-nak a saját magára vonatkozó saját szabályozása. Ebben a tekintetben a 
kormánynak külön szabályozási lehetősége vagy javaslata nincs. 

 
ELNÖK: Bárándy Gergely képviselő úr kért szót. 
 
DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Akkor lehet, hogy 

én tévedek ebben, államtitkár asszony? Tegye meg, hogy felvilágosít e vonatkozásban. Mert 
én úgy tudom, hogy az Egyenlő Bánásmód Hatóság eddig az ügyészségi döntéseket 
vizsgálhatta. Eddig, ami kizárt volt, az az Országgyűlés, a köztársasági elnök, a bíróságok, s a 
többi, ami szerepel egyébként a felsorolásban. De én úgy tudom, az ügyészség nem tartozott 
ebbe a körbe. 

Most e vonatkozásban persze, őszintén szólva, nekem – idézőjelbe teszem, amit 
mondok, de – nagyjából mindegy az, hogy törvény vagy más jogszabály szabályozza ezt a 
kérdést; ha törvényben kell, akkor törvényben érdemes szabályozni természetesen. De 
tartalmi szempontból kérdezem, hogy tévedek-e egyrészt én abban, hogy eddig az ügyészség 
döntéseit vizsgálhatta az Egyenlő Bánásmód Hatóság, és most meg nem vizsgálhatja. Tehát 
hogy ez egy új elem, ami bejön. És ha ez új elem, akkor viszont tartalmi szempontból 
kérdezem, hogy miért hozza be a kormány ezt az új elemet, vagy miért javasolja behozni ezt 
az új elemet; miért nem vizsgálhatja a hatóság továbbra is az ügyészségi döntéseket? 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Tekintettel arra, hogy ez a kérdés utáni, második kör volt, a vitát 

lezárva adom meg a szót államtitkár asszonynak válaszadásra. 
 
DR. ZÖLD-NAGY VIKTÓRIA helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Köszönöm szépen. Volt ilyen lehetőség valóban korábban az EBH 
működésében, de addig közvetlenül a kormány irányítása alatt működő államigazgatási 
szervről beszéltünk. Most ez egy autonóm jogállású államigazgatási szerv, tehát ez nem a 
kormány koncepciója, hanem ez a hatóságnak a saját magára vonatkozó javaslata, amit ezzel a 
törvényi szabályozással tudunk megteremteni. De alapvetően mint autonóm jogállású 
államigazgatási szervnek nem a kormány javaslatától függ a működése.  

Tehát ez a saját javaslata, ebben a kormánynak nincs javaslattételi jogköre. 

Szavazás a T/11111. számú törvényjavaslat általános vitára alkalmasságáról 

ELNÖK: Határozathozatal következik.  
Kérem, hogy először a T/11111. számú javaslatról döntsön a bizottság, hogy általános 

vitára alkalmasnak tartja-e a javaslatot. (Szavazás.) 17 igen. Ki az, aki nem tartja általános 
vitára alkalmasnak? (Szavazás. – Nincs ilyen.) Ki tartózkodott? (Szavazás.) 7 tartózkodás. A 
bizottság általános vitára alkalmasnak tartotta. 
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Szavazás a T/10906. számú törvényjavaslat általános vitára alkalmasságáról 

S kérem, hozzon döntést a bizottság a T/10906. számú törvényjavaslat általános vitára 
alkalmasságáról. Ki ért ezzel egyet? (Szavazás.) 17 igen. Kik tartózkodtak? (Szavazás.) 7 
tartózkodás. A bizottság általános vitára alkalmasnak találta. 

Államtitkár asszony, köszönöm szépen az előterjesztés képviseletét.  
Molnár Attila képviselő úr lesz a bizottsági előadó. Kérdezem, kisebbségi véleményt 

kívánnak-e mondani. (Jelzésre:) Egyelőre nem – majd az általános vitában elhangzik. 
Köszönöm. 

Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-vételéről 

a) Az egyes törvényeknek a választott közhatalmi szervek folyamatos működőképességét 
biztosító módosításáról szóló törvényjavaslat (T/10644. szám) 

Tárgysorozatba-vételi döntések következnek, elsőként Lengyel Szilvia független 
képviselő önálló indítványa T/10644. számon: az egyes törvényeknek a választott közhatalmi 
szervek folyamatos működőképességét biztosító módosításáról szóló törvényjavaslat. 
Képviselő asszony nincs jelen. 

Schiffer képviselő úrnak adom meg a szót. 

Hozzászólások, reflexiók 

DR. SCHIFFER ANDRÁS (független): Köszönöm szépen, elnök úr. Képviselő 
asszony betegsége miatt nem tud itt lenni. 

Arról van itt szó, hogy Siklós egy körzetében, konkrétan Máriagyüdön kiderült, hogy a 
fideszes alpolgármester, aki a körzet képviselője, huzamosabb ideje külföldön tartózkodik 
munkavégzés céljából, nem is kívánja érdemben ellátni a feladatait, viszont lehetetlenség 
visszahívni. Szeretnénk megteremteni a lehetőségét annak, hogy ha egy önkormányzati 
képviselő, egy alpolgármester, esküjét megszegve nem látja el a teendőit, akkor a 
választópolgárok megtehessék a megfelelő lépéseket, hogy ne maradjon, most konkrétan 
Máriagyüd Siklós város képviselő-testületében képviselet nélkül. 

Itt tehát a kérdés az, hogy önök egyáltalán fontosnak tartják-e, hogy reagáljunk arra, 
ha egy képviselő, egyébként pártállástól függetlenül, egy alpolgármester megszegi az esküjét, 
nem látja el a feladatait, kívánják-e azt, hogy a választópolgárok számára biztosítva legyen az 
a lehetőség, hogy akkor a megfelelő eszközökkel élni tudjanak. 

 
ELNÖK: Vas Imre képviselő úrnak adom meg a szót. 
 
DR. VAS IMRE (Fidesz): Köszönöm szépen. Jelenleg van olyan szabály, hogy ha egy 

önkormányzati képviselő egy évig nem vesz részt a testület ülésén, akkor megszűnik a 
mandátuma. Ezt, ugyan némi megszorítással, két hónapra akarja a képviselő asszony 
módosítani. 

Felhívom arra a képviselőtársaim figyelmét, hogy az önkormányzati törvény szerint 
hat ülést kötelező évente tartani. Tehát abban az esetben, ha egy önkormányzati képviselő egy 
ülésre nem megy el, és a következő ülésig eltelik két hónap, akkor már a Lengyel Szilvia által 
javasolt eljárás megindítható lenne, ami, én úgy gondolom, nem helyes, hogyha valaki, 
mondjuk, egy testületi ülésre nem megy el. 

Másrészt arra is felhívom a figyelmet, hogy az önkormányzati képviselőnek nemcsak a 
képviselő-testületi ülésen van feladata, hanem általában bizottsági tagok is az önkormányzati 
képviselők, és egyébként más feladatuk is van, általában a választókkal való kapcsolattartás is 
a feladatuk. 

Köszönöm. 
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ELNÖK: Köszönöm. További hozzászólási szándék? Gaudi-Nagy Tamás képviselő 

úr! 
 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Én úgy látom, hogy a javaslat nem két hónap 

utáni mandátummegszüntetést céloz meg, hanem ez hat hónap, tehát felezni szeretné ezt az 
időt. (Dr. Vas Imre: De két hónap után már…) Két hónap után indulna be az a speciális 
eljárás, amellyel a helyi közösség lényegében számon kérheti a képviselőt, hogy miért nem 
teszi a dolgát. 

Egy ilyen szellemiségű javaslat szerintem a helyi közösségnek a demokráciához való 
hozzáférését vagy képviseleti jogát erősíti, a társadalmi ellenőrzést erősíti. Minden ilyen 
javaslatot mi támogatunk, ami a politikai elitnek a társadalom érdekével szembehelyezkedésre 
alkalmas magatartása fölött vagy magaviselete fölött egyfajta kontrollt gyakorol.  

Szerintünk tehát jó ez a javaslat, és igenis, az egy évet nem kellene kivárni, ha valaki 
teljesen inaktív egy testületben, csökkenjen ez hat hónapra vagy akár még rövidebb időre is. 
De nem két hónapról van szó. 

 
ELNÖK: Köszönöm. További hozzászólási szándékot nem látok. Schiffer képviselő 

úrnak adom meg a szót. 
 
DR. SCHIFFER ANDRÁS (független): Köszönöm szépen. Arról van szó, hogy ez a 

javaslat a helyi közösségek önrendelkezési szabadságát kívánja hatékonyabban biztosítani. 
Valóban, arra is eszköz, amire Gaudi képviselőtársam is utalt, hogy a helyben élőknek, az 
embereknek legyen hatékonyabb eszköze arra, hogy a helyi elitet el tudják számoltatni.  

Én nagyon remélem, hogy Vas Imre képviselőtársam nem kíván falazni annak a 
siklósi fideszes politikusnak, aki nem más közfeladatát látja el, Vas képviselőtársam, tehát 
ezeket a cinikus szövegeket nyugodtan mellőzhetjük. Ez az úriember elment külföldre 
dolgozni. Semmiféle kapcsolatot nem tart a választóival, és elég szégyenletes lenne, hogy ha 
már eddig a Fidesz nem reagált erre a helyzetre, ha továbbra is, itt a parlamentben is falazni 
akarnak, megfosztva ezzel a máriagyüdi polgárokat a képviselettől. 

Szavazás a tárgysorozatba-vételről 

ELNÖK: Kérdezem, ki támogatja a javaslat tárgysorozatba-vételét. (Szavazás.) 8-an. 
Kik tartózkodtak? (Szavazás.) 16 tartózkodás mellett a bizottság nem vette tárgysorozatba a 
javaslatot. 

b) Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/10699. szám) 

Következik az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény módosításáról szóló 
T/10699. számú törvényjavaslat, dr. Oláh Lajos képviselő úr önálló indítványa.  

Képviselő úrnak adom meg a szót. 

Dr. Oláh Lajos szóbeli kiegészítése 

DR. OLÁH LAJOS (független): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Bizottság! 
Képviselőtársaim! Egy problémára szeretném felhívni az önök figyelmét. Nevezetesen arról 
van szó, hogy az írásbeli kérdések, illetve általában a kérdések, interpellációk esetében is a 
miniszterek, illetve az őket helyettesítő államtitkárok gyakran úgy értik, hogy nekik válaszolni 
kell a kérdésre, nem pedig megválaszolni, mint ahogy erről a jogszabály erről beszél és amint 
ezt írja. 
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Az elmúlt időszakban egyre több kérdésnél megfigyelhető, hogy a válaszoknak köze 
sincs a feltett kérdésekhez. Ezért ilyen válaszok után kétszer is a házelnökhöz fordultam azzal 
kapcsolatosan, hogy hát nézze már meg a kérdést, illetve az erre adott választ. Házelnök úr 
erre azt válaszolta, hogy érti a problémát, levélben fordul a miniszterhez, tájékoztatja arról, 
amit jeleztem felé, ugyanakkor nem nagyon tud mit csinálni, mert semmiféle jogi 
felhatalmazása nincs ezzel kapcsolatosan. 

Ez a javaslat erre teremtene egyfajta lehetőséget, és arra kérem a bizottság tisztelt 
tagjait, hogy támogassák ezt a javaslatot, hogy végre a miniszterek, illetve az őket helyettesítő 
államtitkárok is érezzék, hogy nem válaszolni, hanem megválaszolni kell a kérdéseket. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Hozzászólásra Bárándy képviselő úrnak megadom a szót. 

Hozzászólások, reflexiók 

DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Bizottság! 
Csak visszautalnék talán két vagy három bizottsági üléssel ezelőtti napirendre, ahol egy másik 
képviselőcsoport előterjesztése alapján ügyrendi állásfoglalást fogadott el a bizottság arról, 
hogy hogyan kell érdemben, illetve sajnos azt tudom mondani eredményét tekintve, hogy 
hogyan nem kell érdemben válaszolni a minisztereknek és államtitkároknak a képviselői 
kérdésekre. 

Én azt gondolom, érdemes volna a kormánytöbbségnek elgondolkodnia azon, mi 
ennek az oka, hogy sorozatban kerülnek elő ilyen indítványok, és kötve hiszem azt, hogy a 
Demokratikus Koalíció és a Jobbik képviselői egyeztettek volna ebben az ügyben 
(Derültség.), amikor benyújtották a javaslataikat. Azaz képviselőcsoportoktól függetlenül, 
úgy tűnik, mindannyian ugyanúgy látjuk ezt a problémát, azt, hogy vannak olyan 
államtitkárok, akik nemegyszer nemhogy választ nem adnak, hanem valóban a kérdést 
benyújtó képviselőt személyében sértő válaszokat tesznek közzé és küldenek vissza a 
képviselő számára. Én azt gondolom, hogy ez tarthatatlan. Az, hogy az alkotmányügyi 
bizottság másként döntött ebben ügyrendi állásfoglalás vonatkozásában, azt gondolom, 
semmiképpen sem kell hogy megakadályozza, hogy a legkirívóbb ilyen esetekben, amikor 
gyakorlatilag már a kérdést benyújtó képviselő személyét érik a sértések a kormány 
képviselői részéről, ott valamilyen szankcióval járhasson el az Országgyűlés elnöke. Azt 
gondolom, tekintettel az új országgyűlési törvény rendelkezéseire, ez pontosan beleillene a 
képbe.  

Önök nagyon sokszor hangoztatják a kettős mércét más vonatkozásban. Úgy tűnik, 
hogy az Országgyűlés ülésein és az országgyűlési műfajokban önök azok, akik minden 
területen alkalmazzák ezt a kettős mércét. Azaz ha egy képviselőt meg lehet róni, meg lehet 
bírságolni azért, ha olyat mond, ami nem illő és nem méltó, akkor én úgy gondolom, a 
kormány tagja vonatkozásában is megteheti ezt az Országgyűlés. Természetesen csak abban 
az esetben, ha valamilyen parlamenti műfaj keretébe tartozó esemény kapcsán hangzik el 
vagy írja le a sértő megnyilvánulást. 

Tisztelt Képviselőtársaim! Én azt gondolom, hogy ha önök komolyan gondolják azt, 
hogy valójában a kettős mérce alkalmazása nem helyes, akkor azokon a területeken is 
bizonyságát mutathatnák vagy adhatnák annak, hogy ezt így gondolják, ahol egyébként önök 
ezt megtehetik. 

Úgyhogy én arra biztatom önöket, hogy okulva az elmúlt időszakok eseményeiből, és 
látva azt, hogy úgy tűnik, az ellenzéki képviselőcsoportok egymástól függetlenül is komoly 
problémának látják ezeket a megnyilvánulásokat, támogassák a benyújtott javaslatot. 

Köszönöm szépen. 
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ELNÖK: Papcsák alelnök úrnak adom meg a szót, utána Gaudi-Nagy Tamásnak. 
 
DR. PAPCSÁK FERENC (Fidesz): Köszönöm szépen a lehetőséget, elnök úr. Tisztelt 

Bizottság! Nagyon röviden szeretnék csak reflektálni. Azt gondolom, az interpelláció és a 
kérdés egy politikai műfaj, tehát nyilvánvalóan a miniszter és az államtitkár eldöntheti, hogy 
milyen választ ad. A parlament pedig nyilván eldönti, hogy milyen reakcióval fogja illetni, 
tehát a szavazás az, ami megítéli, megítélteti. 

A másik, hogy jogilag teljesen nonszensz, amit képviselőtársunk fölvetett, mert hiszen 
nem áll függelmi viszonyban az Országgyűléssel az államtitkár és a miniszter. A 
miniszterelnök az egyetlen kapcsolódási pont, tehát nyilvánvalóan nem bírságolhatja meg az 
egyébként a munkáltatói jogok tekintetében a miniszterelnök hatáskörébe tartozó minisztert, 
államtitkárt az Országgyűlés elnöke, mert hiszen ez egy külön hatalmi ág, és azt gondolom, 
ezt azért érdemes figyelembe venni. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Gaudi-Nagy Tamás képviselő úré a szó. 
 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Egyrészt röviden szeretném előrebocsátani, 

hogy tényleg vannak ilyen érdekes jelenségek az Országgyűlés munkájában, hogy vannak 
olyan képviselők, akik úgymond néha előkerülnek és javaslatokat terjesztenek elő. Oláh 
Lajost általában csak Gyurcsány Ferenccel az oldalán szoktam látni szambázni az 
Országgyűlés folyosóin néha. (Derültség.) Tehát ez jó, hogy most egy kis szakmai munkát is 
elkezdett végezni.  

Egyébként tartalmilag a cél, amelyet megirányzott, nagyjából valóban egyezik azokkal 
az ellenzéki felvetésekkel, amelyekre már régóta mi is hivatkozunk; itt elhangzottak már az 
erre való utalások, hogy a kérdések, interpellációkra adott válaszok nem mozognak olyan 
körben, amelyek valóban elvárhatóan teljesítenék a válaszadás követelményeit. 

Az, amit Papcsák Ferenc mond, hogy más hatalmi ágba tartozó személyekkel szemben 
bírságot lehet-e alkalmazni vagy sem, azért szerintem az áttörhető azon a ponton, hogy 
mégiscsak az Országgyűlés intézményrendszeréhez kapcsolódó és az Országgyűlés 
ellenőrzési jogait érvényesítő képviselőkkel szembeni lekezelés vagy negligálás vagy egyfajta 
nemtörődömség az, ami sok esetben megjelenik. Valahogy tehát mindenképpen meg kell 
találni azt a megoldást, amivel rá lehet bírni a kormányzat képviselőit, hogy érdemi 
válaszokat adjanak. És persze én egyúttal a Demokratikus Koalíciót is arra biztatnám, hogy 
azért a jogkövetésre is próbálják rábírni például Gyurcsány Ferencet, aki nem jelent meg a 
2006-os vizsgálóbizottság ülésén az országgyűlési bizottság elnökének felhívása ellenére sem, 
azt vitatva, hogy ott valamifajta legitimációs probléma van. Úgyhogy azért jó, ha mindenki 
kicsit önkritikus. 

Mi igazából csak azért támogatnánk ezt a javaslatot, hogy a probléma lényegében 
viszont van olyan pont, amelyet mi is tudunk támogatni.  

 
ELNÖK: Az utolsó hozzászólási szándékot Bárándy képviselő úr jelezte. Képviselő 

úré a szó. 
 
DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr, nagyon röviden. 

Egyrészt én azt gondolom, és én is azért emeltem ki, hogy azoknál a megnyilvánulásoknál 
lehet csak ilyen szankciót kérni vagy alkalmazni, ami az Országgyűlés működésével 
kapcsolatos. Tehát amikor az Országgyűlés épületében szólal föl egy miniszter vagy egy 
államtitkár, amikor az országgyűlési képviselők jogállásáról szóló törvény alapján válaszol, 
mondjuk, egy kérdésre, akkor nyugodtan lehet a házelnöknek bírságolási jogot adni. 
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Megjegyzem, ha analógiával élnék, tisztelt képviselő úr, akkor talán azt ön is elismeri, hogy 
mondjuk, a kormány és a bíróságok két önálló hatalmi ágat képeznek, ugyanúgy, ahogy a 
kormány és az Országgyűlés, de ha mondjuk, tanúként nem jelenik meg egy miniszter a 
bíróság ülésén, akkor a bíró simán megbírságolhatja, és elő is vezettetheti, jól mondja, 
képviselő úr. Ugyanis a bíróság működésével kapcsolatosan fogja ezt alkalmazni, ahogy a 
házelnök is az Országgyűlés működésével kapcsolatban alkalmazná ezt. Nyilvánvalóan nem a 
miniszterek elmozdításáról vagy valami hasonlóról beszélünk, hanem egyszerűen a 
bírságolásról, ami ilyen esetben, én azt gondolom, lehetséges.  

S azt is megjegyezném, hogy azok a sértő megnyilvánulások, amelyekre, azt 
gondolom, többen gondolunk, olyan államtitkároktól szoktak alapvetően érkezni, föl lehet 
sorolni azt a két-három államtitkárt, akik egyébként egyúttal országgyűlési képviselők is. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Oláh képviselő úrnak adom meg a szót előterjesztőként. 
 
DR. OLÁH LAJOS (független): Köszönöm a szót, elnök úr. Könnyes szemmel 

veszem tudomásul Gaudi képviselőtársamnak a támogató hozzászólását. (Derültség.) Egyúttal 
tudomásul veszem, hogy nem adhat mást, csak mi lényege, tehát gyakorlatilag ez így rendben 
is van. 

Bárándy képviselőtársam nagyjából megválaszolt néhány másik felvetésre. Azért azt 
szeretném jelezni, hogy nem minden egyes képviselői kérdés esetén van szavazás utána, tehát 
amikor ez a lehetősége meg is van a képviselőknek, hanem egyszerűen csak válasz érkezik. 
Ezek jelentős részében egyébként a kérdéshez semmi köze nincs a válasznak. Tehát azért is 
javasolnám, hogy érdemes lenne ezt egyszer valóban végiggondolni. Ha más javaslata van 
egyébként a kormánypárti képviselőknek, akiknek egyébként azért is érdemes ezt komolyan 
venni, mert 2014-től ellenzéki képviselőként érinteni fogja őket ez a téma (Derültség.), tehát 
ha van más javaslat, akkor azt gondolom, hogy örömmel állunk ez elé, és akkor terjesszék be. 

Köszönöm szépen. 

Szavazás a tárgysorozatba-vételről 

ELNÖK: Kérdezem, ki támogatja a javaslat tárgysorozatba-vételét. (Szavazás.) 7 igen. 
Ki nem támogatja? (Szavazás.) 16-an nem támogatják. A bizottság nem vette tárgysorozatba. 

c) Az állambiztonsági múlt átláthatóvá tételéről szóló törvényjavaslat (T/10768. szám) 

A 7/c pont következik: a T/10768. számú, az állambiztonsági múlt átláthatóvá tételéről 
szóló törvényjavaslat. Schiffer képviselő úrnak adom meg a szót. 

Dr. Schiffer András szóbeli kiegészítése 

DR. SCHIFFER ANDRÁS (független): Köszönöm, elnök úr. Harmadik alkalommal 
hoztam ide a Ház elé ezt a javaslatot, és természetesen nem változatlan formában. Én azt 
gondolom, egy olyan ügyről van szó, ami egyszer egy legalább húszéves adósság, másrészt 
pedig szerintem teljesen fölösleges itt folyamatosan próbálkozni a szőnyeg alá sepréssel. 
Ebből sem a Fidesznek, sem másnak előnye nem származik. 

Két ponton az elmúlt hónapokban igyekeztem, igyekeztünk tekintetbe venni 
különböző, nem hivatalosan elhangzott kormánypárti aggályokat. Az egyik változás a korábbi 
javaslathoz képest, hogy azok a személyek, akik megrendelőként léptek föl 1989 előtt az 
állambiztonsági hálózatok tekintetében… (Folyamatos zaj.)  

 
ELNÖK: Kérem, hogy figyelmesen hallgassuk meg képviselő urat! 
Képviselő úré a szó. 
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DR. SCHIFFER ANDRÁS (független): Köszönöm szépen, elnök úr. Tehát azok a 

személyek, akik megrendelőként léptek föl, az ő esetükben bevezetjük a pártállami 
hatalomgyakorló fogalmát, és egyértelművé tesszük azt, hogy ez a törvényjavaslat elsősorban 
éppen hogy nem a bezsarolt, beszervezett kis spiclikre vonatkozik, hanem azokra, akik vagy 
hivatásos tisztként, vagy megrendelőként ezeket a hálózatokat mozgatták. Tehát egyrészt ez a 
javaslat most már kétséget kizáróan céloz azokra a személyekre, akik pártállami 
hatalomgyakorlóként mozgatták a szálakat.  

A másik aggály pedig, ami megfogalmazódott kormányoldalról nem hivatalosan, hogy 
a korábbi javaslatok tekintetében volt egy olyan félelem, miután az LMP továbbra is a teljes 
aktanyilvánosság pártján áll, laikus személyek adott esetben nem tudják a nyilvánosságra 
kerülő mozaikokat helyesen összerakni, és volt egy olyan félelem a Fidesz–KDNP oldalról, 
hogy adott esetben itt néhány kutató lehet az, aki, teszem azt, számukra nem kedves ’89 utáni 
politikai személyiségek esetében úgymond részrehajló mozaikot fog kirakni ezekből az 
elemekből. Ez a törvényjavaslat ezt az aggályt is igyekszik figyelembe venni. Tehát miközben 
továbbra sem tágítunk a teljes aktanyilvánosságtól, tehát továbbra is azt gondoljuk, hogy egy 
diktatúra titkai nem lehetnek a demokrácia titkai, ez a javaslat előírja azt, hogy ha és 
amennyiben az alaptörvényi rendelkezésnek megfelelve a parlament fölállítja a Nemzeti 
Emlékezet Bizottságát, azokkal a személyekkel kapcsolatban, akik vagy a Nemzeti 
Kerekasztal-tárgyaláson részt vettek, vagy 1990 májusát követően az új magyar 
demokráciában vezető párttisztséget, állami tisztséget láttak el, ezekkel a személyekkel 
kapcsolatban, függetlenül attól, hogy minden adat nyilvános, az ő személyükre vonatkozó 
állambiztonsági adatokat a Nemzeti Emlékezet Bizottsága rendezze. Ez kihúzza annak az 
aggálynak a méregfogát, hogy adott esetben itt ki van szolgáltatva a közelmúlt annak, hogy 
néhány kutató hogyan állítja össze ezeket az eddig rejtve maradt biográfokat.  

Tehát hangsúlyozom még egyszer: továbbra is teljes aktanyilvánosságot akarunk. Ez a 
javaslat a teljes aktanyilvánosságot megteremti. De lehetőséget szeretnénk adni arra, hogy 
egyrészt a ’89-es átmenet, illetve a ’90 utáni új magyar demokrácia főszereplői esetében 
legyen egy proaktív állami munka azzal kapcsolatban, hogy az eddig rejtett múlt feltárásra 
kerüljön, másrészt ez a javaslat kifejezetten bevezeti a pártállami hatalomgyakorló fogalmát. 
Tehát egyértelművé tesszük, hogy ennek a javaslatnak a célkeresztjében nem a kis spiclik, a 
III/III-as besúgók állnak, hanem azok, akik hivatásosan szolgálták a kommunista 
állambiztonságot, illetve akik az állambiztonsági hálózatokat mozgatták, és azok a személyek, 
akik egyébként az itt megszerzett informális tőkét gazdasági, kulturális vagy éppen politikai 
hatalommá konvertálták 1989-et követően. 

Én azt gondolom, hogy ennek a feltárása valamennyi pártnak alapvető érdeke. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Gaudi képviselő úré a szó. 

Hozzászólások, reflexiók 

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Teljes mértékben támogatjuk a javaslatot, 
mert valóban, ez tűrhetetlen, hogy 23 évvel az úgynevezett rendszerváltozás után még mindig 
titkosak az akták, még mindig nem tudjuk, hogy kik mozgatták az ügynökhálózatot, még 
mindig nem tudjuk, kik azok, akik beépültek a rendszerváltozásnak nevezett időszakban az 
akkor alakult ellenzéki pártokba, kik voltak azok, akik visszaéltek az államhatalmi 
pozíciójukkal, és olyan gazdasági, kulturális előnyöket szereztek, amelyeket mai napig 
kamatoztatnak. Ez a javaslat egyébként abba a csomagba illeszthető, amely ki kell hogy 
egészítse például az MSZMP és az MSZP vagyonelszámoltatásának a kérdéskörét, vagy pedig 
az éppen ma tárgyalt, 11105. számú javaslattal is ügyészségi hatáskörbe kerül a kommunista 
diktatúrában elkövetett egyes bűncselekmények üldözésének a kérdése. Erről törvény kellene 
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hogy szülessen, ez sem születik meg, nem állt fel a Nemzeti Emlékezet Bizottság. Tehát 
tegyük már meg azokat a lépéseket, amelyek tényleg a teljes rendszerváltozás fogalmához 
egyáltalán alapvetően szükségesek! Egyszerűen nem lehet ennek ellenérdekeltje; aki pedig 
ellenérdekeltje, az ne hivatkozzon arra, hogy itt védeni kívánjuk a megfigyelteket, védeni 
kívánjuk a kiszolgáltatottakat, mert nyilván aki védi az akták titkosságát, az gyakorlatilag 
azokat védi, akik ennek a rendszernek, az ügynökrendszernek az irányítói voltak, és akik 
netán még a mai napig pozícióban vannak vagy meghatározó helyzetben vannak. Ennek véget 
kell vetni, ez a társadalomnak egy nagyon-nagyon régi akarata és követelése.  

 
ELNÖK: Turi-Kovács Béla képviselő úré a szó. 
 
DR. TURI-KOVÁCS BÉLA (Fidesz): Én is azt gondolom, hogy a megoldás nemigen 

halasztható. A megoldást meg kell találni. Éspedig olyan megoldást kell találni, ami az én 
meglátásom szerint ezt a fajta különbségtételt, hogy hatalomgyakorlók meg kis spiclik, ha 
megteszi is, semmiképpen nem oly módon, hogy a kis besúgók esetében valamiféle teljes 
megbocsátás következzék. Sokkal több fájdalmat okoztak és közvetlen fájdalmat okoztak 
azok, akik közvetlenül, és azt kell mondanom, sokszor családok életébe beavatkozva végeztek 
olyan tevékenységet, amire utóbb ugyan könnyű rámondani, hogy őket kényszerítették erre, 
de azt ki kell mondani, hogy nagyon sok embert, akit szerettek volna kényszeríteni, mégsem 
lehetett kényszeríteni. Ezért ezt ilyen módon fölmenteni egy teljes körű megoldás esetén, én 
nem tudom elfogadni. Ez az egyik alapos kifogásom. 

A másik, amit én nagy nyomatékkal figyelembe ajánlanék: különösen így van ez 
akkor, amikor az úgynevezett nem tényleges hatalmat gyakorló – nevezzük nevén: – kis spicli 
a rendszerváltást követően hirtelen valami hallatlan politikai aktivitásra tesz szert. 
Médiacsászár, minden egyéb lehet belőle. Ilyenkor az ember mélyen elgondolkodik, hogy 
vajon nem kell-e hasonlóképpen értékelni a korábbi tevékenységét is, azaz kellő súllyal. 

Összességében az a véleményem, hogy az ügyben a megoldást meg kell találni, és ezt 
a megoldást meggyőződésem szerint halasztani már nemigen lehet. Ezért vagy egy olyan 
javaslattal kell előállni a többség részéről, amely teljes körű támogatást élvez, vagy pedig a 
lehetséges javaslatok közül kell választani. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Magunk is ezt a javaslatot várjuk természetesen. 
További hozzászólási szándékot nem látva, Schiffer képviselő úrnak adom vissza a 

szót. 
 
DR. SCHIFFER ANDRÁS (független): Köszönöm szépen. Először Turi-Kovács Béla 

képviselőtársamra reagálnék. Lehet, hogy itt van köztünk egy félreértés. Én azt vezettem elő – 
szó nincs itt megbocsátásról. Először is azt szeretném tisztázni, mi ezt elmondtuk már korábbi 
parlamenti vitában, hogy az LMP számára az első az, hogy legyenek nyilvánosak a ’89 előtti 
információk; utána lehet adott esetben arról tárgyalni, hogy különböző cselekedeteket milyen 
szankció kövessen. Szó nincs se felmentésről, semmiről – mi nyilvánosságot szeretnénk. 
Nyilvánosságot szeretnénk a spiclik esetében is. Én pusztán arra a kifogásra, felvetésre 
reagáltam, ami elhangzott plenáris vitában is a Fidesz-frakció részéről, hogy ne csináljunk 
úgy, minthogyha ebben a rendszerben a főszereplők ezek a spiclik lettek volna. 

Természetesen Turi-Kovács képviselőtársamnak igaza van, mert nagyon sok egyéni 
tragédiát és fájdalmat természetesen a besúgók okoztak. De az önök részéről, tehát a Fidesz-
frakcióból merült föl, én azt gondolom, nem alaptalanul az, hogy ugyanakkor térítsük el egy 
picit a fókuszt ahhoz képest, ahogyan ’90 után folyt erről a kérdésről a vita, oda, hogy viszont 
kik voltak azok, akik ezeket a hálózatokat fönntartották, működtették.  
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Tehát nem megbocsátásról van szó. Egyáltalán itt a szankciók kérdését, akár csak az 
erkölcsi szankciók kérdését nem kezeli ez a törvényjavaslat. Mi pusztán nyilvánosságot 
szeretnénk, és azt szerettem volna tisztázni, hogy mi nyilvánosságot természetesen szeretnénk 
az egyes ügynökök esetében is. Itt jegyzem meg, hogy például a bezsarolt emberek esetén a 
különböző érzékeny személyes információk már az első javaslat alapján is továbbra is 
titokban maradnának. De szeretnénk azt is átláthatóvá tenni, hogy kik mozgatták a 
hálózatokat.  

És itt utalnék Gaudi képviselőtársamra, hogy ez ugye azért fontos a mai napig, mert itt 
nyilván minél magasabb grádicson állt valaki a korábbi hálózatban, annál inkább valószínű 
az, hogy fölbukkant az új magyar demokráciában, mint valami megfejtő. És ne legyen 
illúziónk, azok az ügyek, mint például a Portik–Laborc-ügy, a hasonló ügyek újra és újra 
fognak termelődni, ha nem látunk tisztán abban, hogy akik szereplői voltak a régi 
állambiztonsági hálózatoknak, és főleg igen nagy, olyan információs bázissal rendelkeztek, 
amivel mások, akik újonnan beléptek naiv hittel az új magyar demokráciába, nem 
rendelkezhettek, ezeknek a személyeknek a befolyása, könnyen lehet, hogy töretlen maradt 
1990 után.  

Létérdek, hogy ezeket az informális hálózatokat felfedjük. Ez nem pusztán 
történetkutatásról szól, nem pusztán morális igazságtételről szól, bár arról is; arról szól, hogy 
egyébként ennek a társadalomnak az önvédelmi reflexei hogyan tudnak újjáépülni.  

Szavazás a tárgysorozatba-vételről 

ELNÖK: Köszönöm. Kérdezem, ki támogatja a javaslat tárgysorozatba-vételét. 
(Szavazás.) 7 igen. Ki tartózkodott? (Szavazás.) 16 tartózkodás mellett a bizottság nem vette 
tárgysorozatba.  

Köszönöm, ezt a napirendi pontot lezártuk.  
Az „egyebek” tekintetében nem látok hozzászólási szándékot, így ezt a napirendi 

pontot és a bizottsági ülést is berekesztem. 
Holnap reggel fél 9-kor lesz legközelebb bizottsági ülésünk. Köszönöm szépen. 

Mindenkinek szép napot kívánok! 
 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 13 óra 12 perc)  
  

Dr. Cser-Palkovics András 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Prin Andrea 


