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Napirendi javaslat  
 

1. Zárószavazás előkészítése:  

A nemzetbiztonsági ellenőrzés új szabályainak megállapításáról szóló 

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

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

 

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

szám)  

(Módosító javaslatok megvitatása)  

(Első helyen kijelölt bizottságként)   

 

3. Egyes törvényeknek a közigazgatási hatósági eljárásokkal, az egyes közhiteles 

hatósági nyilvántartásokkal összefüggő, valamint egyéb törvények módosításáról 

szóló törvényjavaslat (T/11111. szám)  

(Módosító javaslatok megvitatása)  

(Első helyen kijelölt bizottságként)  

 

4. Egyes, az elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos törvények módosításáról szóló 

törvényjavaslat (T/10906. szám)  

(Módosító javaslatok megvitatása)  

(Első helyen kijelölt bizottságként)  

 

5. Egyes rendészeti tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat (T/11103. 

szám)  

(Általános vita)  

 

6. A körözési nyilvántartási rendszerről és a személyek, dolgok felkutatásáról és 

azonosításáról szóló törvényjavaslat (T/11106. szám)  

(Általános vita)  
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7. Döntés képviselői önálló indítványok tárgysorozatba-vételéről, valamint együttes 

általános vita:  

a) A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény módosításáról szóló 

törvényjavaslat (T/11200. szám)  

(Dr. Cser-Palkovics András és Gulyás Gergely (Fidesz) képviselők önálló 

indítványa)  

b) Az országgyűlési képviselők választása kampányköltségeinek átláthatóvá 

tételéről szóló törvényjavaslat (T/11191. szám)  

(Dr. Cser-Palkovics András és Gulyás Gergely (Fidesz) képviselők önálló 

indítványa)  

 

8. Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-vételéről, általános vita:  

a) A bírósági végrehajtással kapcsolatos egyes törvények módosításáról szóló 

törvényjavaslat (T/11176. szám)  

(Dr. Vejkey Imre (KDNP) képviselő önálló indítványa)  

b) A családon belüli erőszak elleni fellépés érdekében a büntető törvénykönyvről 

szóló 2012. évi C. törvény kihirdetett szövegtől eltérő szövegű hatálybalépéséről 

szóló törvényjavaslat (T/10607. szám)  

(Dr. Schiffer András és Ertsey Katalin (független) képviselők önálló indítványa) 

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

törvényjavaslat (T/10807. szám)  

(Mirkóczki Ádám (Jobbik) képviselő önálló indítványa)  

 

9. 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  
Dr. Gruber Attila (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. Zsiga Marcell (Fidesz)  
Dr. Vejkey Imre (KDNP)  
Dr. Rubovszky György (KDNP)  
Dr. Lamperth Mónika (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) távozása után dr. Molnár Attilának (Fidesz)  
Gulyás Gergely (Fidesz) dr. Cser-Palkovics Andrásnak (Fidesz)  
Dr. Horváth Zsolt (Fidesz) megérkezéséig dr. Turi-Kovács Bélának (Fidesz) 
Dr. Mátrai Márta (Fidesz) dr. Vas Imrének (Fidesz)  
Dr. Molnár Attila (Fidesz) megérkezéséig Kozma Péternek (Fidesz)  
Dr. Vitányi István (Fidesz) megérkezéséig dr. Szakács Imrének (Fidesz)  
Dr. Vejkey Imre (KDNP) megérkezéséig dr. Papcsák Ferencnek (Fidesz) 
Dr. Rubovszky György (KDNP) távozása után dr. Vejkey Imrének (KDNP) 
Dr. Bárándy Gergely (MSZP) dr. Ipkovich Györgynek (MSZP)  
Dr. Botka László (MSZP) dr. Lamperth Mónikának (MSZP)  
 



- 7 - 

 

Meghívottak részéről  

Hozzászólók  
Dr. Répássy Róbert államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium) 
Dr. Zöld-Nagy Viktória helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium)  
Dr. Virág Rudolf helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium)  
Dr. Magyariné dr. Nagy Edit helyettes államtitkár (Belügyminisztérium) 
Dr. Szaló Péter helyettes államtitkár (Belügyminisztérium)  
Tasnádi László kabinetfőnök (Belügyminisztérium)  
Dr. Bodnár Bence főosztályvezető (Belügyminisztérium)  
Dr. Tóth Virág jogi referens (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium)  
Ertsey Katalin (független) országgyűlési képviselő  
Dr. Ese Ferenc alelnök (Hivatásos Tűzoltók Független Szakszervezete)  
 

Megjelentek  
Dr. Pálffy Ilona helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium)  
Csampa Zsolt (Fidesz) 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, az előterjesztésekhez érkezetteket, illetve 
a meghívott vendégeket, érdeklődőket. 

Napirend-kiegészítésre teszek javaslatot. Egyrészről az 1. napirendi pontot javaslom b) 
ponttal kiegészíteni: a dohányzással összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 
törvényjavaslattal kapcsolatban van zárószavazás-előkészítési feladatunk. Az 5. napirendi 
pontnál az egyes rendészeti tárgyú törvények módosításáról szóló T/11207. számú 
törvényjavaslat kerülne megtárgyalásra, ez egy új változat a T/11103. számú helyett. 
Valamint javaslom kiegészíteni a napirendet az egyes ingatlanok Fővárosi Önkormányzat 
részére történő átadásával összefüggő törvénymódosításokról szóló törvényjavaslatnál a 
sarkalatosság kérdésében történő állásfoglalással. További kiegészítő javaslat nem érkezett.  

A helyettesítési rend tekintetében Vas Imre képviselő úr Mátrai Márta képviselő 
asszonyt, jómagam Gulyás Gergely képviselő urat, Szakács Imre képviselő úr Vitányi István 
képviselő urat, Lamperth Mónika képviselő asszony Botka László képviselő urat, Ipkovich 
képviselő úr Bárándy Gergely képviselő urat, Papcsák Ferenc alelnök úr pedig Vejkey Imre 
képviselő urat helyettesíti.  

Kérdezem, ki az, aki egyetért az így kiegészített napirendi javaslattal. (Szavazás.) 14 
igen. Ki nem ért egyet? (Szavazás.) 4 nem. A bizottság a napirendet elfogadta. 

Zárószavazások előkészítése 

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

Zárószavazások előkészítése következik 1. napirendi pontként: elsőként a 
nemzetbiztonsági ellenőrzés új szabályainak megállapításáról szóló törvényjavaslat.  

Az előterjesztő nyújtott be két javaslatot; Csampa képviselő úr, gondolom, 
értelemszerűen ezekkel a javaslatokkal egyetért.  

Kérdezem a Belügyminisztérium képviselőit, hogy a kormány vagy a tárca az 1. 
pontot támogatja-e. Kérem, hogy a jegyzőkönyv kedvéért mutatkozzon be. Köszönöm. 

 
TASNÁDI LÁSZLÓ (Belügyminisztérium): Tasnádi László kabinetfőnök. 
A tárca támogatja az 1. javaslatot. 
 
ELNÖK: A tárca tehát támogatja az előterjesztő által benyújtott javaslatot. 

Hozzászólási szándékot nem látok. Ki támogatja a módosító indítványt? (Szavazás.) 14 igen. 
Ki nem támogatja? (Szavazás.) 4 nem. Ki tartózkodott? (Szavazás.) 4 tartózkodás. A bizottság 
támogatta. 

A 2. javaslattal kapcsolatban kérdezem a tárca álláspontját. 
 
TASNÁDI LÁSZLÓ (Belügyminisztérium): A tárca támogatja. 
 
ELNÖK: Támogatja. Kérdezem, ki kíván hozzászólni. Lamperth Mónika képviselő 

asszonyé a szó. 
 
DR. LAMPERTH MÓNIKA (MSZP): Szeretném megkérni a kormány képviselőjét, 

illetve az előterjesztőt, hogy definiálja az „anarchista vagy egyéb szélsőséges szervezetet”. S 
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ha ez megtörtént, utána szeretnék majd még erről véleményt mondani, annak függvényében, 
hogy mit kapok válaszként.  

Köszönöm. 
 
ELNÖK: A tárcának adom meg a szót. 
 
DR. BODNÁR BENCE (Belügyminisztérium): Köszönöm, elnök úr. Bodnár Bence 

vagyok, Belügyminisztérium, főosztályvezető. 
A példálózó felsorolásnak az a lényege, hogy a szélsőséges politikai nézeteket valló 

politikai erőkhöz való tartozást a titkosszolgálatok tudomására hozza az eljárás alá vont, 
illetőleg az ellenőrzés alá vont. Ezek a történelmileg kialakult és úgymond bevett szélsőséges 
politikai rezsimeket testesítik meg. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. További hozzászólásra Lamperth Mónika képviselő 

asszonynak adom meg a szót. 
 
DR. LAMPERTH MÓNIKA (MSZP): Köszönöm szépen. Hát, én nem kaptam erre 

választ. Mert ha azt mondja a kormány tisztelt képviselője, hogy történelmileg kialakult, 
ismert, akkor ezt meg kellene próbálni definiálni, azok után, hogy a történelmileg ismert, 
kialakult szélsőségek egyébként nevesítve vannak előtte. Tehát a fasiszta, a nyilas, a 
kommunista nevesítve van. Ha utána mondja azt, hogy anarchista vagy egyéb szélsőséges 
szervezet, és ezt most egy módosító indítvánnyal akarják beletenni, akkor, nyilván az előbb 
említetteken túl, mit gondolnak még egyéb szélsőséges szervezeteknek?  

Nem véletlen, hogy nem kapok erre egzakt és korrekt választ. Mert hát elég, ha csak 
arra gondolunk, hogy amikor a HaHa fiatal aktivistái elmentek a Fidesz-székház elé, akkor 
Kocsis Máté, a Fidesz szóvivője azt találta mondani, hogy randalírozó, szélsőséges fiatalok. 
Na most, ha itt randalírozó és szélsőséges fiatalokat minősít egy fideszes szóvivő, akkor ez 
elbizonytalanítja a jogalkalmazót, hogy vajon ez elégséges-e, elégséges ok-e arra, hogy ha egy 
ilyen szóvivői megszólalás szélsőségesnek minősít egy csoportot, e definíció szerinti 
szélsőségesnek minősüljön, mondjuk, a HaHa.  

Tehát én azt gondolom, hogy teljesen felesleges ez a módosító indítvány. No pláne 
felesleges, hogy nem kaptunk kielégítő és korrekt választ a kérdésre. 

Úgyhogy én arra biztatom a képviselőtársaimat, hogy ezt ne szavazzák meg.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. További hozzászólási szándékot nem látok. Ki támogatja 

az előterjesztő által benyújtott módosító javaslatot? (Szavazás.) 16 igen. Kik nem támogatják? 
(Szavazás.) 4 nem. Kik tartózkodtak? (Szavazás.) 1 tartózkodás. A bizottság támogatta a 
módosító indítványt. 

Ezzel ezt a napirendi pontot lezárjuk. 

b) A dohányzással összefüggő egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat 
(T/10881. szám) 

Soron következik a zárószavazás előkészítésének b) pontja a dohányzással összefüggő 
egyes törvények módosításáról. 8 pontos az ajánlás.  

A /9. számú módosító javaslat tárgyalását a házelnök úr visszautasította, így 
értelemszerűen az ajánlás ezt a pontot nem tartalmazza.  

Az 1. pont tekintetében kérdezem az előterjesztőt, hogy támogatja-e. 
 
DR. PAPCSÁK FERENC (Fidesz): Támogatjuk. 
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ELNÖK: Alelnök úr jelzi, hogy támogatja. Kérdezem a kormány vagy a tárca 
álláspontját.  

 
DR. TÓTH VIRÁG (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Tárcaálláspontot tudok 

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

módosító indítványt? (Szavazás.) 17 igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) 4 nem. Ki 
tartózkodott? (Szavazás.) Ilyen nem volt. A bizottság tehát elfogadta. 

A 2. módosító indítványról kérdezem az előterjesztőt. 
 
DR. PAPCSÁK FERENC (Fidesz): Támogatjuk a 2-est. 
 
ELNÖK: Alelnök úr támogatja. Kérdezem a tárca álláspontját. 
 
DR. TÓTH VIRÁG (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A tárca támogatja. 
 
ELNÖK: A tárca is támogatja. Hozzászólási szándékot nem látok. Ki támogatja a 

módosító indítványt? (Szavazás.) 17 igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) 4 nem. Ki 
tartózkodott? (Szavazás.) 1 tartózkodás. A bizottság támogatta. 

A 3. javaslat Gulyás Gergely képviselő úr módosító indítványa. Kérdezem alelnök 
urat. 

 
DR. PAPCSÁK FERENC (Fidesz): Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Az előterjesztő támogatja. Kérdezem a tárca álláspontját. 
 
DR. TÓTH VIRÁG (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A tárca szintén támogatja. 
 
ELNÖK: A tárca is támogatja. Hozzászólási szándékot nem látok. Ki támogatja a 

módosító indítványt? (Szavazás.) 17 igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) 4 nem. Ki 
tartózkodott? (Szavazás.) 1 tartózkodás. A bizottság támogatta. 

A 4. pont Tóbiás József, Józsa István és Tóth Csaba képviselők javaslata. Előterjesztő? 
 
DR. PAPCSÁK FERENC (Fidesz): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Az előterjesztő nem támogatja. Kérdezem a tárca álláspontját. 
 
DR. TÓTH VIRÁG (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A tárca nem támogatja. 
 
ELNÖK: A tárca sem támogatja. Hozzászólási szándékot nem látok. Ki támogatja a 

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

Az 5. pont Gulyás képviselő úr javaslata. Előterjesztő? 
 
DR. PAPCSÁK FERENC (Fidesz): Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Az előterjesztő támogatja. Kérdezem a tárca álláspontját. 
 
DR. TÓTH VIRÁG (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A tárca támogatja. 
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ELNÖK: A tárca is támogatja. Hozzászólási szándékot nem látok. Ki támogatja a 

módosító indítványt? (Szavazás.) 17 igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) 4 nem. Ki 
tartózkodott? (Szavazás.) 1 tartózkodás. A bizottság támogatta. 

A 6. pont összefügg a 7-essel, Gulyás Gergely képviselő úr javaslata. Kérdezem az 
előterjesztő álláspontját. 

 
DR. PAPCSÁK FERENC (Fidesz): Az előterjesztő támogatja. 
 
ELNÖK: Támogatja. Kérdezem a tárca álláspontját. 
 
DR. TÓTH VIRÁG (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A tárca támogatja. 
 
ELNÖK: A tárca is támogatja. Hozzászólási szándékot nem látok. Ki támogatja a 6. és 

7. módosító indítványt? (Szavazás.) 17 igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) 2 nem. Ki 
tartózkodott? (Szavazás.) 2 tartózkodás. A bizottság támogatta a módosító indítványokat. 

A 8. pont Tóbiás képviselő úr és képviselőtársai javaslata. Kérdezem az előterjesztő 
álláspontját. 

 
DR. PAPCSÁK FERENC (Fidesz): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Az előterjesztő nem támogatja. Kérdezem a tárca álláspontját. 
 
DR. TÓTH VIRÁG (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A tárca nem támogatja. 
 
ELNÖK: A tárca sem támogatja. Hozzászólási szándékot nem látok. Ki támogatja a 

módosító indítványt? (Szavazás.) 6 igen. A bizottság nem támogatta, egyharmadot sem 
kapott. 

Köszönöm szépen, ezt a napirendi pontot is lezártuk. 

Egyes büntető tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat (T/11105. szám); 
módosító javaslatok megvitatása, első helyen kijelölt bizottságként 

Soron következik az egyes büntető tárgyú törvények módosításáról szóló 
törvényjavaslat módosító javaslatainak megvitatása. 17 pontos az ajánlás.  

Tisztelt Bizottság! Kaptam egy levelet Ese Ferenc alelnök úrtól, a Hivatásos Tűzoltók 
Független Szakszervezetétől, hogy általánosságban szeretne a módosító indítványok előtti 
döntés előtt egy rövid hozzászólást tenni. Kérem, döntsön először a bizottság arról, hogy 
ehhez hozzájárul-e. (Szavazás.) Úgy látom, egyhangúlag döntött így a bizottság. 

Parancsoljon! Kérem, nem udvariatlanságból, hanem merthogy hosszú még a bizottság 
napirendje, erre figyelemmel tegye meg hozzászólását. Köszönöm szépen. 

 
DR. ESE FERENC (Hivatásos Tűzoltók Független Szakszervezete): Tisztelt Elnök 

Úr! Tisztelt Bizottság! Hogy ne húzzam sokáig az idejüket, a hivatásos tűzoltók az elmúlt 
másfél év alatt nagyon sok negatív hatását érezték a kormányzati átalakításoknak. Többek 
között elveszítették önálló szervezetüket, beolvadtak a katasztrófavédelmi szervezetbe. Ezt 
igazságügyi szinten definiálva körülbelül úgy néz ki, mint ha az igazságügyi párfogó 
szolgálatot, illetve a kirendelt ügyvédeket egy szervezet alá, az ügyészség alá rendelnénk, és 
azt mondanánk, ők az állam ügyvédei, és oldják meg. A hivatásos tűzoltók egyértelműen 
olyan rendvédelmi szervezet, amely nem az állami hatalmat, hanem az állami segítségnyújtást 
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definiálja a polgárok felé. Bár rendvédelmi szervezet, de nem fegyveres szervezet, és nem az 
állami erőszakot, hanem az állami segítségnyújtást definiálja.  

Ezzel kapcsolatban a második negatív élménye az állományunknak az új Btk. életbe 
léptetésével kapcsolatban történt meg. Hiszen gyakorlatilag 65 éves múltat megszegve, a 
hivatásos tűzoltókat büntetőjogilag katonának minősíti ez a törvény, és gyakorlatilag egy 
tőlük teljesen életidegen helyzetbe kerültek volna. Ezt még erősítette az igazságügyi 
bizottságnak a módosító javaslata a Btk. életbe léptetéséről szóló törvények kapcsán, amely 
általános hatáskörre terjesztette ki a korábbi, kimondottan veszélyelhárítási speciális 
hatáskörben történő módosítás helyett, és így gyakorlatilag minden hivatásos tűzoltó a katonai 
életviteli szabályok alá esne július 1-jétől. Ez a konkrét, készenléti jellegű beosztásukat 
betöltő, emberek segítségére szolgáló tűzoltói állománynak életidegen. Bár katonai 
rendszerben működnek, parancsnoki utasításokat kapnak, de nem elsősorban a parancsok 
kötik őket, hanem a szakmai hozzáértésük útján az embereknek történő segítségnyújtás. 

Amiért most szót kértünk, az viszont az, hogy tavaly gyakorlatilag a bizottsági 
módosító alapján történt ez az általánosság, és ismételten a kormány előterjesztésében a Btk.-
nak ezen pontja a hatálybalépés előtt meg van nyitva. A kormány a tavaly decemberi 
bizottsági döntéstől eltérően a vámosokat már ismételten ki kívánja venni a katonai eljárás 
hatálya alól. Tisztelettel az lenne a kérésünk, hogy a bizottság ezt fontolja meg, és bizottsági 
módosító indítvány formájában a készenléti szolgálatot ellátó tűzoltókat is vegye ki ezen 
büntetőjogi kategória alól. 

Ilyen szolgálat ellátásában nagyon csekély sorban van hatálya katonai rendszernek, 
parancsuralmi rendszernek. Ez kimondottan a katasztrófavédelmi helyzetben van, amikor 
viszont már minden más szervezet is a minősített időszak kapcsán ilyen rendszerben dolgozik.  

Úgyhogy tisztelettel ez lenne a kérésünk és az előterjesztésünk, hogy a bizottság 
ismételten fontolja meg, és a Btk. életbe lépése előtt bizottsági módosító indítványként ezt a 
szervezetet vegye ki a katonai büntetőeljárás hatálya alól. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Staudt Gábor képviselő úrnak adom meg a szót. 
 
DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik): Köszönöm szépen. A Jobbik nevében is 

mondhatom, hogy maximálisan egyetértek az itt elhangzottakkal. Gyakorta találkozunk mi is 
tűzoltókkal, és azt tapasztaljuk, hogy egyrészről a tűzoltókba vetett társadalmi bizalom 
messze a legmagasabb a különböző rendvédelmi szervek között, mégis, az anyagi, 
egzisztenciális, illetve mindenféle egyéb, munkakörülményi állami elismerésük ezzel 
egyáltalán nincs összhangban. S valóban igaz, hogy a katasztrófavédelem alá való 
beszervezés sem javított ezen a helyzeten.  

Én úgy gondolom, tekintettel az elmúlt évek eseményeire, ez a minimum, hogy ez a 
bizottság ennek a kérésnek helyt ad, és az az egyébként jogilag teljesen indokolhatatlan 
helyzet, hogy tulajdonképpen katonának minősülnek a tűzoltók, ez feloldásra kerülhet. Annál 
is inkább, mert legtöbbször a híradásokból is meg a személyes elbeszélésekből is arra lehet 
következtetni és azt kell látni, hogy a tűzoltók sérelmére szoktak elkövetni különböző 
cselekményeket, többek közt olyan szituációkban, amikor ők egyébként mentési 
tevékenységet folytatnak. Ha viszont fenntartanánk a katona minősítést, akkor – ezt most 
idézőjelben mondom – lássuk el őket fegyverrel is, hogy legalább meg tudják magukat 
védeni, ha már mentés közben gyakran bizonyos honfitársaink úgy gondolják, hogy adott 
esetben mondjuk, eltulajdonítanak ezt-azt a tűzoltóautókból, a tűzoltóktól, vagy esetleg őket 
hibáztatva rájuk támadnak. Tehát ezt a helyzetet oldjuk fel. De elsődlegesen javaslom, hogy 
valóban kerüljön ki a katonai jogállás alól a tűzoltóság intézménye. 

Köszönöm. 
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ELNÖK: Lamperth Mónika képviselő asszonyé a szó. 
 
DR. LAMPERTH MÓNIKA (MSZP): Tisztelt Elnök Úr! Képviselőtársaim! Én azt 

mondom, hogy ami érveket hallottunk a szakszervezet részéről, azok méltánylást érdemlő 
érvek és indokok. De hogy itt most az egyszer ne az a szokásos menetrend legyen, hogy 
valaki mond valamit, a kormánypárti képviselők közben beszélgetnek, nem reagálnak, választ 
nem adnak, majd szavaznak, és senki nem tudja meg, hogy igazából milyen érvek alapján 
hoznak valamilyen döntéseket, legalább azzal tiszteljék meg a tűzoltókat, hogy elmondják, 
hogy önök ezt hogyan gondolják.  

Ha az önök számára is hasonlóan méltánylást érdemlő érvek hangzottak el, akkor 
mondják el azt. Ha pedig nem, akkor meg azt mondják el, hogy miért hoznak így döntést. 
Mert azt gondolom, ez a legkevesebb, amit a tűzoltók megérdemelnek.  

Köszönöm. 
 
ELNÖK: További hozzászólási szándékot nem látván, a kormány nevében államtitkár 

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

Elnök úr, én nem tudom, miről kell nyilatkoznom, mert ha jól értem, módosító javaslat 
nincsen. Amennyiben módosító javaslat megfogalmazásra kerül, akkor nyilatkozom róla. 

Azért elöljáróban azt szeretném jelezni, hogy a törvénynek, az új Btk.-nak ez a 
rendelkezése, mármint hogy kik tartoznak a katona büntetőjogi fogalma alá, ez változott, tehát 
az elfogadás óta egyszer már változott. Az elfogadáskor még például a rendőrök közül is csak 
azok a rendőrök tartoztak volna a Btk. szerinti katonai bűncselekmények alá, akik 
csapaterőben, gyakorlatilag akció közben számítanak rendőrnek, és mondjuk – nagyon 
leegyszerűsítve –, az irodai dolgozók nem tartoztak volna katonai büntetőeljárás hatálya alá. 
De az Országgyűlés módosította, és a rendőröket is teljes egészében, az összes rendőrt 
visszahozta a katonai büntetőeljárás hatálya alá.  

Megjegyzem, hogy a mostani törvényjavaslat – azért, hogy korrekt legyek – 
mégiscsak ismer egy kivételt: a NAV adónyomozóit veszi ki ebből a körből. Eredetileg a 
NAV adónyomozói sem voltak a régi Btk. hatálya alatt katonai büntetőeljárás alá tartozók. 
Most ez a törvény újból kivenné a NAV-nyomozókat, és a civil eljárás alá tartoznának. 

Még egy mondat, elnök úr, hogy ne szaporítsam a szót. Azért kérem, gondolkodjanak 
el, hogy mik azok a katonai bűncselekmények. Például alárendelt megsértése. Vajon ettől a 
szakszervezet miért ódzkodik, ezt nem tudom, hogy az alárendeltet így védje, mondjuk, a 
büntetőjog? Nyilván a szakszervezet inkább arra gondol, hogy az elöljáró megsértése az, ami 
kellemetlen a számára, de hát a jogok és a kötelezettségek egyensúlyban állnak egymással.  

 
ELNÖK: Köszönöm.  
Soron következik első módosító indítványként az ajánlás 1. pontja szerint Dorosz 

Dávid és Szabó Timea képviselők javaslata. Kérdezem a kormány vagy a tárca álláspontjáról 
államtitkár urat. 

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

Elnök úr, tárcaálláspontot tudok mondani a módosító javaslatokról: nem támogatjuk a 
módosító javaslatot. 

 
ELNÖK: A tárca nem támogatja. Molnár Attila képviselő úr Gruber Attila képviselő 

urat helyettesíti, Turi-Kovács Béla képviselő úr pedig Horváth Zsolt képviselő urat. 
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 Hozzászólási szándékot nem látok. Ki támogatja a módosító indítványt? (Szavazás.) 
4-en támogatják. A bizottság nem támogatta, egyharmadot sem kapott. 

A 2. pont Gaudi-Nagy Tamás, Gyüre Csaba és Németh Zsolt képviselők javaslata. 
Kérdezem a tárca álláspontját. 

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

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

módosító indítványt? (Szavazás.) 2 igen. A bizottság nem támogatta, egyharmadot sem 
kapott. 

A 3. pont Staudt Gábor, Gaudi-Nagy Tamás és Gyüre Csaba képviselők javaslata, 
összefüggésben a 17-essel. Kérdezem a tárca álláspontját. 

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

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

módosító indítványt? (Szavazás.) 2 igen. A bizottság nem támogatta, egyharmadot sem 
kapott. 

A 4. pont Bárándy Gergely és Lendvai Ildikó képviselők javaslata. Itt először a 
házszabályszerűségről kérem, hogy nyilvánítson véleményt a bizottság. Túlterjeszkedés 
állapítható meg a javaslatnál. Ehhez van-e hozzászólás? (Nincs.)  

Kérdezem, házszabályellenesnek minősíti-e a bizottság a javaslatot. Aki igen? 
(Szavazás.) 17 igen. Ki az, aki szerint nem házszabályellenes? (Szavazás. – Nincs ilyen.) Ki 
tartózkodott? (Szavazás.) 3 tartózkodás mellett a bizottság házszabályellenesnek találta a 
javaslatot. 

Az 5. pont Bárándy Gergely és Lendvai Ildikó képviselők javaslata. Ugyanez az 
indítvány, tehát házszabályellenesnek javaslom nyilvánítani, tekintettel arra, hogy 
túlterjeszkedő a javaslat.  

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

Nem támogatjuk, de hadd indokoljam, elnök úr. Itt arról van szó, hogy egy koncepcionális 
különbség van a javaslat… (Jelzésre:) Házszabályellenes – jó. 

 
ELNÖK: Ha házszabályellenes, akkor el sem jutunk idáig; természetesen, ha így dönt 

a bizottság. Ezzel kapcsolatban a vitát megnyitom. Hozzászólási szándékot nem látok. 
Kérdezem, ki az, aki szerint túlterjeszkedés okán házszabályellenes az 5. javaslat. (Szavazás.) 
17 igen. Ki az, aki szerint nem? (Szavazás.) 1 nem. Ki tartózkodott? (Szavazás.) 2 
tartózkodás. A bizottság házszabályellenesnek találta a javaslatot. 

A 6. pont Bárándy Gergely és Lendvai Ildikó 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.) 5 igen. A bizottság nem támogatta, egyharmadot sem 
kapott. 

A 7. pont Ertsey Katalin képviselőtársunk javaslata. Kérdezem a tárca álláspontját. 
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DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Elnök úr, nem támogatjuk, de ha a képviselő asszony kívánja, akkor megindokoljuk – 
merthogy jelen van a módosító indítvány beterjesztője. 

 
ELNÖK: Ha jól látom, képviselő asszony jelzi, hogy igen. Államtitkár úré a szó. 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! A módosító indítvány célja, hogy kibővítse azokat a 
magatartásokat, amelyeket büntetne ez az új büntetőjogi tényállás. Nekünk az az 
álláspontunk, hogy itt számos olyan magatartás kerül megfogalmazásra, amely más 
büntetőjogi tényállás alapján már büntetendő. Tehát nem az irányokkal nem értünk egyet, 
hanem a büntetőjogi megoldással nem értünk egyet, mert szerintünk az eredeti koncepcióba 
nem fér bele az, hogy összevonjunk még további bűncselekményeket, már létező 
bűncselekményeket.  

Ez természetesen nem minden magatartásra igaz, kétségtelenül van benne olyan 
magatartás, amely most nem büntetendő. Kérdés, hogy azoknak a megfogalmazásai majd a 
jogalkalmazás során mennyire értelmezhetőek. Tehát vannak olyan megfogalmazások, 
amelyek nehezen értelmezhetőek. 

Plusz van még egy oka, hogy benne van ahhoz hasonló tényállás, mint amit egyszer 
már az Országgyűlés nagy többséggel elutasított: ez a bizonyos lelki bántalmazás kérdése. A 
kormány eredeti javaslatában ez szerepelt, de ha az Országgyűlés nem változtatja meg az 
álláspontját, akkor ebbe az irányba nem érdemes tovább elmenni. Ha az Országgyűlésben van 
szándék erre, a kormány örömmel támogatja. De ebben a módosító javaslatban ennél sokkal 
többről van szó, tehát itt csak az egyik eleme ennek a módosító javaslatnak a lelki 
bántalmazás. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ertsey Katalin képviselő asszonynak mint a módosító 

indítvány benyújtójának adom meg a szót. Parancsoljon! 
 
ERTSEY KATALIN (független): Köszönöm szépen, elnök úr. Az államtitkár úrral 

már formálódott valamiféle megértés. Én arra szeretném ez ügyben a tisztelt képviselőtársaim 
figyelmét felhívni arra, itt pontosan az a cél, hogy ne az eddig már a Btk.-ban szereplő 
dolgokat egy másfajta kontextusba helyezve, magasabb büntetési tétellel büntessük, hanem 
az, hogy kerüljenek be olyan elkövetési formák, amelyeket nem kategorizáltunk ez alá. Tehát 
pont a lényegre világít rá az államtitkár úr érvelése, amennyiben azt kellene megfogni végre, 
ami nem szerepel már a Btk.-ban, és erre irányul a javaslat.  

A lelki bántalmazás ilyen kategória, amit a kormány próbált bevinni. Én azt kérem, 
gondolják át, nyilván nehéz, de egy olyan helyzetben levő nőnél, akit akár gazdasági 
elnyomással vagy más módon lelki terror alatt tart valaki, ez egy létező dolog. Valahogy a 
valóságra kellene reflektálni. 

A másik, amit említett államtitkár úr: a gazdasági elnyomás azért volt a múltkor a 
KIM szakértői által visszautasítva, mert a tulajdonjog körül próbál kereskedni. Itt megint csak 
azt kérem, hogy a valóságot vegyék figyelembe. Itt nem arról van szó, hogy egy 
tulajdonjogról nem tud megállapodni egy válófélben levő pár, hanem arról van szó, hogy a 
férfi nem engedi dolgozni a nőt, elveszi a fizetését, és ezzel olyan szinten kirekeszti a 
társadalomból és elszigeteli, ami egy gazdasági elnyomás fogalmával fogható meg, de nincs 
köze a válás során való osztozkodáshoz a vagyontárgyak kapcsán.  

Én azt remélem, és folytatnánk tovább az egyeztetést, hogy valamilyen formában a 
tartalmat sikerül megfogni. Én boldog leszek attól, ha a bizottság vagy a kormány, bárki ezt a 
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módosítót benyújtja. Mi a megoldásban vagyunk érdekeltek, és azt gondolom, itt van az a 
pillanat, amikor húsz év után végre sikerülhet megfogni a családon belüli erőszak lényegét, és 
ebben kérem a támogatásukat. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Schiffer képviselő úré a szó. 
 
DR. SCHIFFER ANDRÁS (független): Csak annyiban egészíteném ki, hogy 

államtitkár úrnak természetesen abban formailag igaza van, hogy a módosításban szereplő 
némely cselekmény már más büntetőjogi tényállásokban kezelve van. Csakhogy ez nem egy 
ismeretlen megoldás a büntető törvénykönyvben; ebből jönnek létre a látszólagos halmazatok. 
És van indoka annak – és úgy gondolom, ez nem egyedülálló ennél a módosításnál –, amikor 
egy másik tényállást azért kreálnak meg egy korábbi tényálláshoz képest a büntetőjogban, 
hogy ugyan a korábbi tényállás is formailag ugyanazt a magatartást büntetni rendeli, de 
éppenséggel a jogalkalmazás érzékenyítése érdekében fontos az, hogy ez egy külön 
tényállásba kerüljön. Tehát ez nem egy ismeretlen megoldás a büntetőjogban. 

Úgyhogy én csak arra kérem államtitkár urat, hogy pusztán emiatt ne utasítsák el a 
javaslatot, mert van indoka annak, amikor egyfajta cselekményt már ugyan büntetni rendel a 
Btk. egy tényállásban, viszont mégis létrejön egy speciális tényállás, ami ugyanazt a 
cselekményt is, egyébként más cselekményekkel együtt büntetni rendeli. Ennek van fontos 
jogpolitikai indoka. 

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

Elnök Úr! Ezek a viták nem ismeretlenek előttünk, hiszen az elmúlt fél évben, amikor a civil 
szervezetekkel egyeztetett Balog miniszter úr és a KIM, ezek a megközelítések mindig 
előkerültek. Szeretném elmondani, hogy mi volt a mi álláspontunk. 

Az volt az álláspontunk, hogy feleslegesen ne duplikáljunk tényállásokat. Tehát amit 
szakmai nyelven látszólagos halmazatnak nevez Schiffer képviselő úr, az azt jelenti, hogy egy 
magatartással kettő vagy akár három bűncselekményt is megvalósít valaki. Nyilván ezek 
kerülendők, tehát azért fogalmaztunk meg olyan büntetési tételt, ami már súlyosabban 
büntetendő, ha a hozzátartozók közötti bántalmazás megvalósul. 

Az egyéb irányokat, ami más magatartásokat büntetne, személy szerint azt gondolom, 
a tárcánk csak üdvözölné, ha visszakerül a lelki bántalmazás vagy a lelki terrorizálás 
problémája. Hozzáteszem, mert szeretném erre felhívni a figyelmüket, hogy az egyeztetések 
során az Országos Bírósági Hivatal ellenezte, mivel jogalkalmazási problémákat látott ennek 
a megállapíthatóságával kapcsolatban. Tehát szakmailag ez egy nehezen megfogható 
bűncselekmény-kategória. Ezzel együtt is mi ezt az irányt elfogadhatónak tartjuk. 

S további megjegyzésem, hogy itt a vagyoni jellegű magatartások, tehát amikor egy 
gazdasági helyzettel él vissza az egyik hozzátartozó, ezeket abban az irányban tudnánk 
elképzelni, amelyek az uzsorához hasonló magatartások; tehát olyan mértékig kihasználja a 
kiszolgáltatott helyzetét, hogy ez akár büntetendő legyen. A hozzátartozók között ez 
elképzelhető, ennek van értelme, hogy ez szigorúbban legyen büntetendő.  

De összességében ezt a módosító javaslatot ebben a formában nem tudjuk támogatni. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Kérdezem, ki az, aki egyetért a módosító indítvánnyal. 

(Szavazás.) 6-an támogatják. A bizottság nem támogatta, egyharmadot sem kapott. 
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A 8. pont szintén Ertsey Katalin képviselő asszony javaslata. Kérdezem a tárca 
álláspontját. 

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

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

módosító indítványt? (Szavazás.) 7 igen. A bizottság nem támogatta, egyharmadot sem 
kapott. (Dr. Gaudi-Nagy Tamás belép az ülésterembe.)  

A 9. pont Gaudi-Nagy Tamás, Gyüre Csaba és Németh Zsolt képviselők javaslata. 
Kérdezem a tárca álláspontját. 

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

Nem értünk egyet a módosító javaslattal. 
 
ELNÖK: A tárca nem támogatja. Hozzászólási szándék nincs… (Dr. Gaudi-Nagy 

Tamás: De van!) Gaudi képviselő úr, éppen leülvén (Derültség.), már jelezte is, hogy 
hozzászólni kíván. Képviselő úré a szó. 

 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Elnézést kérek, éppen az emberi jogi bizottság 

üléséről érkeztem át, ahol szintén napirenden volt a büntető törvénykönyv módosításával 
kapcsolatos több javaslatunk, és figyelemmel arra, hogy a nevemet hallottam (Derültség.), 
ezért élek a szólás lehetőségével. 

Eléggé jelentős ez a 9. javaslat, mégpedig azért, mert azt észleltük munkatársaimmal, 
hogy a hozzátartozó bántalmazása önálló törvényi tényállás, amellyel ugye a népi 
kezdeményezés célját kívánják úgymond beteljesíteni vagy elérni, a büntetési tételeit tekintve 
gyakorlatilag enyhébb jogkövetkezményeket érvényesít, mint a nem hozzátartozók közötti 
bántalmazás tekintetében. Elmondom, miért gondolom ezt így, és miért nyújtottuk be ezt a 
súlyosítási javaslatot. Ha két, nem hozzátartozói minőségben álló személy, egyik a másik 
sérelmére tettleges becsületsértést követ el, két alkalommal, akkor a halmazati szabályok 
szerint, mivel az alapeset két év, a halmazati szabályok szerint hároméves börtönbüntetéssel 
fenyegetett cselekményt követnek el. Ha ugyanezt a cselekményt hozzátartozók követik el 
egymás terhére, egyik hozzátartozó a másik hozzátartozó terhére, de mondjuk, rendszeresen, 
nyolc-tíz alkalommal, akkor is három évet kap. Úgyhogy én ezt egyszerűen megdöbbentőnek 
tartom, és kérem, hogy ebben legyenek partnerek, hogy ezt korrigáljuk. Mert így maga a népi 
kezdeményezés által kitűzött cél nem teljesül. Tehát gyakorlatilag enyhébben büntetjük a 
hozzátartozók közötti bántalmazást, a rendszeres bántalmazás enyhébb büntetési tételt kap, 
enyhébb minősítést kap ezáltal, mint a nem hozzátartozók közötti bántalmazás. Ez egy 
kritikus hibája a javaslatnak, a törvényi tényállás egyéb elemei mellett, de legalább a büntetési 
tételben zárkózzon fel, és adjon egy valós, kiemelt büntetést, mert ellenkező esetben 
lényegében bocsánatosabbá teszi a családon belüli erőszakot a mostani formájában a javaslat.  

 
ELNÖK: További hozzászólási szándék nincs. Kérdezem, ki támogatja a módosító 

indítványt… (Dr. Gaudi-Nagy Tamás: Bocsánat, de én kérem az államtitkár úr válaszát!) 
Nem jelezte az államtitkár úr, hogy válaszolni szeretne. Államtitkár úré a szó, de tényleg, 
azért… – na, mindegy, inkább nem mondok semmit, mert följelentenek. 

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

Tisztelt Bizottság! Természetesen figyelemmel leszek az előrehaladott időre.  
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Téves Gaudi képviselő úr számítása. Valójában egy fokozattal emelkedett a büntetési 
tétele ebben a kategóriában, tehát a hozzátartozók között elkövetett bántalmazás egy 
fokozattal emelkedett, mint ha nem hozzátartozók között követnék el. És az önök javaslata 
szerint két fokozattal emelkedne ez a büntetési tétel.  

Egyébként pedig az nyilvánvaló, hogy ha súlyosabban minősülő bűncselekményt 
követnek el a hozzátartozó sérelmére, akkor annak a magasabb büntetési tételét kell 
alkalmazni. Egyébként ez egy bonyolult dogmatikai probléma, ezt a bűncselekményt 
összeilleszteni más bűncselekményekkel, de most erre valóban nem alkalmas az idő és a hely, 
hogy erről beszélgessünk.  

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

indítványt. (Szavazás.) 2-en támogatják. A bizottság nem támogatta, egyharmadot sem kapott. 
A 10. pont szintén Gaudi-Nagy Tamás, Gyüre Csaba és Németh Zsolt képviselők 

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

Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Gaudi képviselő úré a szó. 
 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Ugyanaz a problematika, amit itt is 

fölfedeztünk. Itt annyiban jobb a helyzet, hogy legalább egy minimális szigorítást jelent, de 
még egyszer kiemelném, hogy a rendszeres elkövetés magában foglalhat akár nyolc-tíz 
alkalommal történő elkövetést, és azt bünteti ez a büntetési tétel, tehát az egytől ötéves 
kategória. És még egyszer mondom, nem hozzátartozói körben elkövetett két ilyen 
cselekmény esetén viszont a halmazati szabályok szerint csak egy minimális mértékkel lehet 
súlyosabb a büntetési tétel. Tehát nem érjük el az igazi célt, amit szeretnénk. Ezért javasoltuk 
a súlyosítást. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Államtitkár úrnak megadom a szót. 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Csak nagyon röviden. Gaudi képviselő úr, nagyon izgalmas dogmatikai problémával állunk 
szemben: a folytatólagos egység kontra az új tényállás problémája. Azt hiszem, nem 
magyarázom. A folytatólagos egység miatt nem minősülne súlyosabban büntetendőnek az ön 
által elmondott példa, hiszen azonos sértett sérelmére történik meg a rendszeres bántalmazás. 
Éppen ez a sui generis tényállás emeli ki és növeli meg a büntetési tételt. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Ki támogatja a módosító indítványt? (Szavazás.) 2-en 

támogatják. A bizottság nem támogatta, egyharmadot sem kapott. 
A 11. pont Dorosz Dávid és Szabó Timea képviselők javaslata. Kérdezem a tárca 

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

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

módosító indítványt? (Szavazás.) 2-en támogatják. A bizottság nem támogatta, egyharmadot 
sem kapott. 
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A 12. pont Bárándy Gergely és Lendvai Ildikó képviselők javaslata. Itt is 
túlterjeszkedés miatt házszabályellenesnek javaslom minősíteni a javaslatot. Kérdezem, ezzel 
kapcsolatban van-e kérdés. (Nincs.) Kérdezem, ki az, aki szerint szintén házszabályellenes ez 
a módosító indítvány. (Szavazás.) 18 igen. Ki nem ért ezzel egyet? (Szavazás.) 6-an nem 
értenek vele egyet. A bizottság házszabályellenesnek találta a módosító indítványt. 

A 13. pont szintén Bárándy képviselő úr és Lendvai Ildikó képviselő asszony nyújtotta 
be, ugyancsak túlterjeszkedő a javaslat. Ezzel kapcsolatban nyitom meg a vitát. Lamperth 
Mónika képviselő asszonyé a szó. 

 
DR. LAMPERTH MÓNIKA (MSZP): Elnök Úr! Csak azt szeretném érvként 

elmondani, bár sok reményem nincs a végeredményt illetően, hogy ez egy másik olyan 
módosító indítványhoz kapcsolódik, ami miatt ezeket be kellett adni. Hiszen mivel a 6. 
módosító indítványnál kiveszünk bizonyos szabályt, ez logikusan következik ebből. Ezért 
szerintem nem lehetni kizárni a Házszabály alapján. 

Javaslom, hogy fontolják meg ezt a képviselők. Köszönöm. 
 
ELNÖK: Nincs megnyitva a szakasz. (Dr. Lamperth Mónika: Jó, de egy másik miatt 

kell!) Klasszikus túlterjeszkedés áll fenn ezzel kapcsolatban. 
Kérdezem, ki az, aki azt javasolja, hogy házszabályellenesnek minősítse a bizottság. 

(Szavazás.) 18 igen. Ki az, aki nem ért ezzel egyet? (Szavazás.) 6 nem. Ki tartózkodott? 
(Szavazás.) 1 tartózkodás. A bizottság házszabályellenesnek minősítette a javaslatot. 

A 14. ponttal kapcsolatban ugyanezt a javaslatot tudom megfogalmazni. Ezzel 
kapcsolatban kérdezem, van-e kérdés, észrevétel. (Nincs.) Ki támogatja azt, hogy 
házszabályellenes a javaslat? (Szavazás.) 18 igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) 6 nem. Ki 
tartózkodott? (Szavazás.) 1 tartózkodás. A bizottság ezt a javaslatot is házszabályellenesnek 
minősítette. 

A 15. ponttal kapcsolatban hasonló indítványt fogalmazok meg. Ezzel kapcsolatban 
van-e kérdés, észrevétel? (Nincs ilyen jelzés.) Ki támogatja a házszabály-ellenesség 
megállapítását? (Szavazás.) 18 igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) 5 nem. Ki tartózkodott? 
(Szavazás.) 2 tartózkodás. A bizottság ezt a javaslatot is házszabályellenesnek minősítette. 

A 16. pont Dorosz Dávid és Szabó Timea képviselők javaslata. Szintén 
túlterjeszkedést javaslok megállapítani. Ezzel kapcsolatban nyitom meg a vitát. (Nincs 
jelentkező.) Ki támogatja a házszabály-ellenesség megállapítását? (Szavazás.) 18 igen. Ki nem 
támogatja? (Szavazás.) 5 nem. Ki tartózkodott? (Szavazás.) 2 tartózkodás. A bizottság ezt a 
javaslatot is házszabályellenesnek minősítette. 

A 17. javaslatról már döntöttünk. 
Bizottsági módosító javaslatok benyújtására érkeztek indítványok. 
Először a Be. 15-16. § kiegészítésével kapcsolatos javaslatot tárgyaljuk meg. 

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

Tárcaálláspontot tudok mondani: egyetértünk a módosító javaslattal. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Hozzászólási szándékot nem látok. Ki támogatja a módosító 

indítvány benyújtását? (Szavazás.) 19 igen. Ki nem támogatja? (Szavazás. – Nincs ilyen.) Ki 
tartózkodott? (Szavazás.) 1 tartózkodás. A bizottság a javaslat benyújtásáról döntött. 

Van egy 6 pontos javaslat. Handó Tünde elnök asszony és Mátrai Gábor 
elnökhelyettes úr által tett javaslatok alapján készült bizottsági módosító indítványról van szó. 
Kérdezem az államtitkár urat. 
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DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): A 
tárcánk egyetért a módosító javaslattal. 

 
ELNÖK: A tárca támogatja a módosító indítvány benyújtását. Hozzászólásra Staudt 

Gábor képviselő úrnak adom meg a szót. 
 
DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik): Tisztelt Bizottság! Azért itt nyomatékkal felhívnám 

a figyelmet, hogy megint az előkészítés súlyos hiányosságaival állunk szemben, lévén, hogy 
itt próbálják befejezetté tenni az elektronikus adat hozzáférhetetlenné tételét, és átvezetni, 
továbbcsiszolgatni azt a rendszert, amelyet kitaláltak. Többek közt, ha jól látom, 
hozzáférhetetlenné tételi határozatok adatbázisa és minden egyéb, tehát nagyon sok új, 
kardinális elem kerül bele. 

Én nem tudom elfogadni azt, hogy ez csupán az Országos Bírósági Hivatal és a 
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (sic!) kezdeményezése alapján 
kerülne bele, lévén, hogy ha ez így lenne, akkor kikérhették volna az előtt a véleményüket, 
mielőtt beterjesztik a saját javaslatukat, és esetleg ez szerepelhetett volna benne. Tehát ha ez 
így van, akkor ez egy súlyos diszfunkció és egyeztetési hiányosság. 

A másik fele a dolognak, hogy ha viszont valóban emiatt hozzák ide, akkor ez szintén 
a kapkodást támasztja alá. Tehát jobb lett volna ezt megfelelő módon beterjeszteni, és nem az 
utolsó pillanatig csiszolgatni, fúrni-faragni, eszkábálni, fabrikálni, és a végén, amikor már 
esetleg a zárószavazás környékére kerülünk, addigra lefolytatni azokat az egyeztetéseket, amit 
az általános vita, sőt a benyújtás előtt meg kellett volna tenni. 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Lamperth Mónika képviselő asszonynak adom meg a szót. 
 
DR. LAMPERTH MÓNIKA (MSZP): Köszönöm szépen. Tisztelt Képviselőtársaim! 

Ezt a tervezetet, amely 14 sűrűn gépelt oldalt, most itt reggel letették az asztalunkra. Biztos, 
hogy a kormánypárti képviselők mind gyorsolvasók, mert nagyon elégedett arccal 
mosolyognak, de hiszen tudják előre, hogy ők meg fogják szavazni anélkül, hogy tudnák, mi 
van benne.  

Így nem lehet parlamentben dolgozni, úgyhogy mi nem fogunk részt venni ebben a 
szavazásban. Lelkük rajta, ha úgy gondolják, hogy ez így rendben van. 

 
ELNÖK: Annyit hozzátennék, hogy az az alapjavaslat, amelyet elnök asszony és 

elnökhelyettes úr ideküldött, az egy héttel ezelőtt már itt volt a bizottság előtt. (Dr. Lamperth 
Mónika: És? És?) Akkor én ezt jeleztem is képviselőtársaimnak, mindenki előtt ismert volt, 
és kértem az államtitkár urat, hogy ha a tárca az ehhez kapcsolódó egyeztetések lefolytatása 
után úgy gondolja, akkor egy ilyen tartalmú módosítóindítvány-tervezetben működjön közre. 
Tehát ez is hozzátartozik a képviselő asszony által elmondottakhoz. 

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

Tisztelt Bizottság! Én is arra akartam felhívni a figyelmet, hogy az egy héttel ezelőtt az elnök 
úr által ismertetett – pontosabban, ha jól emlékszem, szét is osztott – OBH-elnöki levél 
alapján készült ez a módosító javaslat, és az abban leírtaknak megfelel a szöveg. Nekünk 
valóban volt alkalmunk összehasonlítani: annak megfelel a szöveg.  

Egy rövid tájékoztatás a tartalmáról. A lényege az, hogy hatálybalépési szempontból 
érdekes, hogy július 1-jén hatályba lép az új Btk.-nak az elektronikus adat végleges 
hozzáférhetetlenné tétele nevű intézkedése, és ezzel kapcsolatban végrehajtási jellegű 
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szabályokat tartalmaz ez a módosító indítvány. Mégpedig féléves türelmi időt enged arra az 
esetre, amikor is nem a tárhelyszolgáltatónak kell eltávolítania a bűncselekményt megvalósító 
tartalmat, hanem az internetszolgáltatónak kell blokkolnia az oldalakat, tehát a 
bűncselekményt megvalósító tartalmakat, és erre féléves türelmi időt biztosítani a 
törvénymódosítás. Addig önkéntesen kell a bíróság döntése alapján végrehajtaniuk, illetve 
önkéntesen teljesítik, és ’14. január 1-je után már bírsággal is rákényszeríthető az 
internetszolgáltató a blokkolásra.  

Meg kell különböztetni tehát a tárhelyszolgáltató kötelezettségét, amikor a tartalmat 
kell eltávolítani, és az internetszolgáltatóét, ha például külföldi a szerver, és a 
tárhelyszolgáltató nem a magyar jog hatálya alá tartozik, akkor csak a belföldi 
internetszolgáltatók blokkolásos megoldása vezethet törvényes eredményre. Ez az, amire 
féléves türelmi időt ad ez a törvény, majd ’14. január 1-jétől már bírsággal fogják 
kényszeríteni őket.  

 
ELNÖK: Staudt Gábor, utána pedig Lamperth Mónika képviselő asszony kért szót. 
 
DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik): Államtitkár úr, amikor önök keleti nyitásról 

beszéltek, nem gondoltuk, hogy ez a kínai típusú demokráciák felé való nyitást jelenti (Dr. 
Gaudi-Nagy Tamás: Ez most már Észak-Korea.), vagy hát itt Gaudi képviselőtársam mondja, 
hogy Észak-Korea. 

Egyébként hozzátenném, arról a levélről beszélünk, amelyet én a plenáris ülésen fel is 
olvastam, és akkor még a plenáris általános vitában reakció nélkül, rezignáltan nézett rám 
mindenki. Úgy tűnt, akkor ez még senkit nem zavart, hogy van ez a közös levél, az Országos 
Bírósági Hivatal elnöke és a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság hírközlési elnökhelyettese 
által jegyzett levél. De akkor, ha viszont valóban utána folytak le az egyeztetések, az van, 
amit először mondtam – talált, süllyedt –, hogy nem előtte keresték meg ezeket a hatóságokat, 
szerintem. De ha előtte keresték meg, akkor meg valószínűleg valami komoly gond 
kerülhetett a rendszerbe, mert előtte nem tudták megfogalmazni ezeket az aggályaikat? Vagy 
esetleg a közös levélben leírt tudás hirtelen jelent meg, és az előzetes egyeztetéseknél nem 
volt meg? Nem értem – de ez nagyon elkapkodott. 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Képviselő asszonyé a szó. 
 
DR. LAMPERTH MÓNIKA (MSZP): Köszönöm szépen. Az államtitkár úr által és az 

elnök úr által elmondottak igazából azt támasztják alá, amit én mondtam. Tehát hogy 
Magyarországon az alkotmány, de még az alaptörvény szerint is a hatalmi ágak szétválasztása 
elvét ha figyelembe vesszük, akkor ha ideír a bírói hivatal elnöke, az nem föltétlenül jelenti 
azt, hogy abból egy szó szerinti módosító indítvány fog következni.  

Tehát én azt gondolom, az Országgyűlés képviselőinek azt a jogos igényét, hogy 
elolvashassák és megismerhessék azt az indítványt, amiről szavaznak, nem írja fölül 
semmilyen bírói hivatali levél, abban bármilyen nagyszerű bölcsességek is vannak írva.  

Tehát erről beszéltem, igen, államtitkár úr, erről beszéltem, hogy szerintem így nem 
lehet jogot alkotni. Úgyhogy nem változott a véleményem az önök érvei hatására sem, bár 
készültem arra lélekben, hogy ennek hatására majd összeomlok, de ez nem következett be. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Államtitkár úrnak adom meg a szót. 
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DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 
Csak szeretném megjegyezni, képviselő asszony, hogy még a részletes vita előtt vagyunk, 
úgyhogy bármelyik későbbi szakaszban is be lehet nyújtani ezt a módosító javaslatot – ez a 
bizottságon múlik, hogy mikor akarja benyújtani ezt a módosító javaslatot. (Dr. Lamperth 
Mónika: Ügyes!)  

 
ELNÖK: Kérdezem, ki az, aki támogatja a bizottsági módosító javaslat benyújtását… 

(Dr. Gaudi-Nagy Tamás: Hozzá akartam szólni, bocsánat! – Dr. Papcsák Ferenc: Már 
szavazás van!) A határozathozatalban kérdezem, ki az, aki támogatja. (Szavazás.) 18-an 
támogatják. Ki nem támogatja? (Szavazás.) 7 nem. A bizottság támogatta a módosító javaslat 
benyújtását.  

Egy kétpontos bizottsági módosító javaslat következik. Kérdezem a tárca álláspontját 
ennek benyújtásával kapcsolatban. 

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

Egyetértünk vele, elnök úr. 
 
ELNÖK: A tárca támogatja. Ki kíván hozzászólni? (Nincs jelentkező.) Ilyen nincs. Ki 

támogatja a kétpontos bizottsági módosító javaslat benyújtását? (Szavazás.) 18-an. Kik nem 
támogatják? (Szavazás.) 7-en nem támogatják. A bizottság ezt a módosító javaslatot is 
benyújtja. 

Ezzel ezt a napirendi pontot lezárjuk. 

Egyes törvényeknek a közigazgatási hatósági eljárásokkal, az egyes közhiteles hatósági 
nyilvántartásokkal összefüggő, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/11111. szám); módosító javaslatok megvitatása, 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 módosító javaslatainak megtárgyalása. 
Kétpontos az ajánlás.  

Államtitkár asszonyt kérdezem az 1. pontban Harangozó Tamás és Lamperth Mónika 
képviselőtársaink által benyújtott módosító javaslatról. 

 
DR. ZÖLD-NAGY VIKTÓRIA helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Tárcaálláspontot képviselek, és nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: A tárca nem támogatja a javaslatot. Hozzászólási szándékot nem látok. Ki 

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

A 2. pont Schiffer András képviselő úr javaslata. Kérdezem a tárca álláspontját. 
 
DR. ZÖLD-NAGY VIKTÓRIA helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: A tárca nem támogatja. Hozzászólási szándékot jelez Schiffer képviselő úr. 

Képviselő úré a szó. 
 
DR. SCHIFFER ANDRÁS (független): Csak szeretném jelezni, hogy ez a módosító 

javaslat, összhangban az alaptörvénnyel, illetve az irányadó alkotmánybírósági 
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állásfoglalásokkal, arról rendelkezik, hogy bármely magyar állampolgár kérésére meg 
lehessen kapni, hogy az állami nyilvántartások pontosan mit tartanak róla nyilván. 

Az információs önrendelkezési jognak pontosan egy ilyen szabály adja meg az 
értelmét. Tehát nagyon kíváncsi vagyok, hogy amennyiben meg akarják feleltetni ezt a 
törvényt az alaptörvénynek, akkor ezt a módosító javaslatot miért nem támogatják.  

 
ELNÖK: Lamperth Mónika képviselő asszonynak adom meg a szót. 
 
DR. LAMPERTH MÓNIKA (MSZP): Amit Schiffer képviselőtársam elmondott, 

abból logikusan következik egy olyan kérdés, hogy ha nem támogatják, akkor ennek van 
valami elvi oka, vagy egyszerűen praktikusan nem biztos, hogy technikailag képes ma arra az 
államigazgatás, hogy minden olyan adatot közöljön az ügyféllel, illetve az állampolgárral, ami 
rá vonatkozik. 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Államtitkár asszonynak adom meg a szót válaszadásra. 
 
DR. ZÖLD-NAGY VIKTÓRIA helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Köszönöm szépen, igen, szívesen válaszolok, bár a T/11111. számú 
törvényjavaslatnál a 2. pont nem ez a módosító javaslat, hanem ami arra vonatkozott volna, 
hogy a személyes adatokról, továbbításukról elektronikus úton az érintettet tájékoztatja a 
hatóság, tehát én erre jeleztem, hogy nem támogatja a tárca. Amire képviselő úr gondolt, ez a 
T/10906. törvényjavaslathoz benyújtott módosító javaslat. Ha a bizottság megengedi, arra is 
válaszolok, csak nem tudom, megvárjuk-e annak a bevezetését előbb. 

 
ELNÖK: Én azt javaslom, menjünk sorban, ott beszéljük majd arról a módosító 

javaslatról. Schiffer képviselő úrnak adom meg a szót. 
 
DR. SCHIFFER ANDRÁS (független): Igen, elnézést. Viszont annyiban nem 

tévedtem, hogy bár két irományról van szó, két javaslat esetében, az indoklás viszont 
ugyanaz. (Dr. Zöld-Nagy Viktória bólogat.) Tehát mind a kettő ugyanazt szolgálja, az 
információs önrendelkezési jognak az érvényesítését, tehát hogy én mint állampolgár tudjam 
azt, hogy éppen adott időpillanatban, ha nem minősített adatról van szó természetesen, az 
állam mit tud rólam, mit tart nyilván, milyen adatokat és miért továbbít. 

 
ELNÖK: Vejkey Imre képviselő úr Rubovszky György képviselő urat helyettesíti. 
Kérdezem, ki támogatja a módosító indítványt, tehát a 2. javaslatról van most szó. 

(Szavazás.) 5-en támogatják. A bizottság nem támogatta, egyharmadot sem kapott. 
Két bizottsági módosító javaslat benyújtására teszek indítványt.  
Az első az 55. § (18) bekezdésére vonatkozik. Kérdezem ezzel kapcsolatban a tárca 

álláspontját. 
 
DR. ZÖLD-NAGY VIKTÓRIA helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Támogatjuk. 
 
ELNÖK: A tárca támogatja. Hozzászólási szándékot nem látok. Ki támogatja ennek a 

módosító indítványnak a benyújtását? (Szavazás.) 18-an támogatják. Kik nem támogatják? 
(Szavazás. – Nincs ilyen.) Ki tartózkodott? (Szavazás.) 3 tartózkodás mellett a bizottság úgy 
döntött, hogy benyújtja ezt a módosító javaslatot. 
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A következő a törvényjavaslat 97. §-ával kapcsolatos bizottsági módosítójavaslat-
tervezet. Kérdezem államtitkár asszonyt. 

 
DR. ZÖLD-NAGY VIKTÓRIA helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Támogatjuk. 
 
ELNÖK: A tárca támogatja a benyújtását. Hozzászólási szándékot nem látok. Ki 

támogatja a módosító indítvány benyújtását? (Szavazás.) 18-an. Ki nem támogatja? (Szavazás. 
– Nincs ilyen.) Ki tartózkodott? (Szavazás.) 5 tartózkodás mellett a bizottság úgy döntött, 
hogy ezt is benyújtja. 

Ezt a napirendi pontot lezártuk. 

Egyes, az elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos törvények módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/10906. szám); módosító javaslatok megvitatása, első helyen kijelölt 
bizottságként 

Soron következik az egyes, az elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos törvények 
módosításáról szóló T/10906. számú törvényjavaslat. 

Egy módosító indítvány érkezett, pontosabban egy pontban Schiffer képviselő úr tesz 
javaslatot módosításra. Kérdezem államtitkár asszonyt a tárca álláspontjáról. 

 
DR. ZÖLD-NAGY VIKTÓRIA helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: A tárca nem támogatja. Képviselő úr kért szót. Parancsoljon! 
 
DR. SCHIFFER ANDRÁS (független): Továbbra is szeretném azt megkérdezni, hogy 

ha nem támogatja a tárca, miért nem teszi, illetve hogyan kívánják az információs 
önrendelkezési jog érvényesülését biztosítani. Arról van szó, hogy az állampolgárok legyenek 
pontosan képben, hogy róluk az állam mit tart nyilván. Ez miért nem fontos, illetve miért nem 
szükséges az alaptörvény szellemében a kormányzatnak? 

 
ELNÖK: Államtitkár asszonynak adom meg a szót válaszadásra és indoklásra. 
 
DR. ZÖLD-NAGY VIKTÓRIA helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Köszönöm szépen. Az előző törvényjavaslat, illetve ez a törvényjavaslat is 
egyedi állami nyilvántartásokat kezel. Nem célja a különböző állami nyilvántartások 
összekapcsolásával, az adatok összerendezésével kapcsolatos szabályozásoknak a 
megteremtése. De ez azért fontos, mert nem elvi problémánk van ezzel a javaslattal, hanem 
pillanatnyilag ezek a törvényjavaslatok az egyedi nyilvántartásokat tudják kezelni, tehát nincs 
meg az a hatóság, amelyik összesítetten jogosult lenne bármely állami nyilvántartásból ezeket 
az adatokat megadni. 

Viszont van egy olyan kormányzati elképzelés, amely az állami nyilvántartások 
összehangolásáról szólna, tehát ez a munka folyamatban van. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. További hozzászólási szándékot nem látok. Kérdezem, ki 

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

Van egy hárompontos bizottsági módosító indítvány benyújtásáról szóló javaslat. 
Kérdezem államtitkár asszonyt a tárca álláspontjáról ezzel kapcsolatban. 
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DR. ZÖLD-NAGY VIKTÓRIA helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium): Támogatjuk. 

 
ELNÖK: A tárca támogatja a benyújtását. Hozzászólásra Staudt képviselő úrnak adom 

meg a szót. 
 
DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik): A hárompontos bizottsági módosító indítványhoz, 

nem tudom, konkrétan a bizottság részéről ki terjeszti elő, de gratulálni szeretnék neki, mert 
ha ennyi EU-s joganyagot ismerő és ilyen szakmai háttérrel rendelkező bizottsági tag ül 
közöttünk, akkor szívesen megismerném, és szakmailag megemelném előtte a kalapomat, 
hogy ilyen részletes módosító indítványt össze tud rakni. 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen ezt a hozzászólást, amelyet Gaudi-Nagy Tamás képviselő 

úr ki fog egészíteni. 
 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Nem én voltam, aki ezt előkészítettem 

(Derültség.), nem azért jelentkezem. Csak tényleg, én is kifejezésre szeretném juttatni azt a 
megdöbbenésemet, hogy egyszerűen tényleg hogyan zajlik ez az úgynevezett jogalkotás.  

Valószínűleg, ha itt most nyilvános közvetítésű bizottsági ülés lenne, nem tudom, 
tényleg van-e még az embereknek bármilyen illúziója arról, hogy itt egy komoly, átgondolt 
jogalkotás zajlik ebben az országban. Egyszerűen, tényleg, miért tesszük ki az Országgyűlést 
egy ilyen méltatlan helyzetnek? Nem tudom, most találják ki, hogy a schengeni információs 
rendszer második generációs jogszabályforrásaiból mi az, amit be kell idézni, mi az, amit nem 
kell beidézni… Nem tudom, nyilván már előzetesen egyeztettek az Európai Unióval, hogy jó-
e a javaslat? És akkor valaki rákoppintott a minisztériumra, hogy akkor tessék ezt is berakni? 
Tehát hogyan működnek ezek a dolgok? Egyszerűen érthetetlen! És főleg az előző témánál 
meg végképp teljesen új tartalommal hoznak be az internetes honlapok letiltásáról szóló 
javaslatokat… Egyszerűen érdemi munkát nem tesznek ezáltal lehetővé. 

Egyébként jó ötlet is, úgy tűnik, van benne, tehát ez az országos telefonos 
ügyfélszolgálat jól hangzik. Akkor erről egypár mondatot mondjanak már, hogy legalább 
valami képet alkothassunk arról, hogy miről van itt szó. Mert egyébként semmi esélyt nem 
adnak arra, hogy érdemi munkát tudjunk végezni.  

 
ELNÖK: Annyira adunk, hogy a részletes vita ezután következik. Tehát pont arra lesz 

lehetősége valamennyi képviselőtársamnak, hogy a részletes vitában elmondja adott esetben 
az álláspontját. (Dr. Staudt Gábor: De ki írta?)  

Kérdezem, ki támogatja a benyújtását ennek a módosító javaslatnak. (Dr. Staudt 
Gábor: Ismeretlen, szerény szerző. – Szavazás.) 18-an támogatják. Ki nem támogatja? 
(Szavazás. – Nincs ilyen.) Ki tartózkodott? (Szavazás.) 5 tartózkodás mellett a bizottság tehát 
döntött a bizottsági módosító javaslat benyújtásáról. 

Ezzel ezt a napirendi pontot lezárjuk. Köszönöm szépen, államtitkár asszony. 

Egyes rendészeti tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat (T/11207. szám, 
új/átdolgozott változat a T/11103. szám helyett); általános vita 

Soron következik az egyes rendészeti tárgyú törvények módosításáról szóló 
törvényjavaslat – új változatban T/11207. számmal a T/11103. szám helyett – általános vitája.  

Államtitkár asszonyt köszöntöm a napirendi pont tárgyalásánál. Kérdezem, van-e 
szóbeli kiegészítése. Parancsoljon! 
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Dr. Magyariné dr. Nagy Edit szóbeli kiegészítése 

DR. MAGYARINÉ DR. NAGY EDIT helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): 
Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Röviden ismertetném, hogy nagyjából-lényegében mit 
tartalmaz ez a törvénymódosítás. 

Két nagy részre osztható, az egyik a migrációs és menekültügyi tárgyú törvények 
módosítása, a másik pedig a szabálysértési törvény módosítása. Ehhez kapcsolódik több olyan 
több olyan törvénymódosítás, amelyek ezen módosítások következményei, illetve 
kiegészítései. 

A migrációval kapcsolatban szeretném elmondani, hogy a közös európai menekültügyi 
rendszer megteremtésének elősegítése érdekében szükséges az uniós irányelvek és rendeletek 
módosításának – merthogy ezek módosultak – a hazai jogban való megjelenítése és átültetése.  

A menekültügyi csomag irányelvei közül elsőként a harmadik országbeli 
állampolgárok és hontalan személyek nemzetközi védelemre jogosultként való elismerése, 
amivel foglalkozni kell. Ez az úgynevezett kvalifikációs irányelv. Miután az EU ezt elfogadta, 
ennek az átültetésének határideje ez év decemberében jár le, ezért szükséges ennek a 
módosítása.  

A menekültügyi rendszer kiépítése keretében egy politikai megállapodás már 
megszületett, tehát a döntés megvan. Még nincs kihirdetve az ehhez kapcsolódó EU-s 
rendelet, uniós jogszabály, ennek technikai oka van. Reményeink szerint ez nagyon rövid időn 
belül megtörténik.  

A befogadási irányelv is átdolgozásra került, ennek a módosítása is szükségessé vált. 
Ez a harmadik ország állampolgára, illetve hontalan személy által a tagállamok egyikében 
benyújtott nemzetközi védelem iránti kérelem vizsgálata és ennek eljárása. Továbbá a dublini 
rendelet, amely az Eurodac-rendszerhez való kapcsolódást teszi lehetővé a tagállamoknak, a 
rendészeti szerveken keresztül az Europol rendszerében. 

Szükséges továbbá egy másik módosítás, a menekültügyi jogszabályok átfogó 
módosítása, mert Magyarország ellen pilot eljárást indítottak, amelynek következménye egy 
kötelezettségszegési eljárás. Több hiányosságot fogalmaztak meg a menekültügyi 
szabályozással kapcsolatban, és ezért indokolt ezeknek a hazai szabályoknak a kiigazítása, 
módosítása. Leginkább a befogadás anyagi feltételeivel és különösen a menedékkérők 
őrizetével kapcsolatosak ezek a módosítások és pontosítások.  

A menekültügyi őrizet bevezetése és feltételeinek rögzítése törvényi szinten 
szükséges, a menekültügyi őrizet önálló jogintézményként való bevezetése, amely megfelelő 
jogalapot hoz létre a menekültügyi őrizetbe vételre vonatkozóan. Az őrizet sajátos jellegére és 
nagyrészt eltérő céljára tekintettel élesen el kell határolni és eljárási szabályait meg kell 
különböztetni az idegenrendészeti őrizettől. Jelentősen erősíti a kérelmezőket megillető 
garanciákat, előírja az őrizet alternatíváinak jogszabályban való rögzítését, a jelentkezési 
kötelezettséget vagy pénzügyi garanciavállalást.  

A menedékkérők engedély nélküli távozása és a menekültügyi eljárással való 
visszaélés magas arányára tekintettel szükséges, hogy a menekültügyi őrizet mielőbb hatályba 
lépjen, ennek tervezett hatálybalépési ideje július 1-je, amennyiben a parlament a törvényt 
elfogadja.  

Az Európai Bizottság a befogadás anyagi feltételeinek korlátozása vagy megvonása 
vonatkozásában is megfogalmazott hiányosságokat. Ennek megfelelően is indokolt a hazai 
szabályozás módosítása. Itt meg kellett vizsgálni, hogy a hasonló helyzetben lévő, 
Magyarországon élő magyar állampolgárok milyen juttatásokra jogosultak, és ehhez képest 
kellett megállapítani a menekültek juttatásait is.  

Több olyan, családegyesítéssel, munkavállalási engedéllyel, fuvarozókat sújtandó 
pénzügyi szankciókkal, vízumjogorvoslattal kapcsolatos módosítást tartalmaz a csomag, 
amely részben kapcsolódik ezeknek az európai irányelveknek a módosításához, változásához.  
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A szabálysértéssel kapcsolatban azt emelném ki, hogy az ok, amiért ehhez most 
hozzányúltunk, hiszen egy friss törvényről van szó, tavaly fogadta el a parlament, de az elmúlt 
egy évben a gyakorlati tapasztalatok feltártak olyan szükséges pontosításokat, hiányosságokat, 
amelyeknek a módosítása szükségessé vált. Ezek alapján a fiatalkorúakkal kapcsolatos 
enyhítéseket, a visszafizetés, kártalanítás lehetőségének megteremtését, a közérdekű munkára 
való átváltoztatás lehetőségét, a fiatalkorúak enyhébb elbírálását és az ehhez kapcsolódó több 
törvény módosítását tartalmazza. 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár asszony.  
Kozma Péter képviselő úr helyettesíti Molnár Attila képviselő urat. 
Hozzászólási szándékot jelez Gaudi képviselő úr. Gaudi-Nagy Tamás képviselő úré a 

szó. 

Hozzászólások 

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Köszönöm szépen. Az első észrevételünk az 
volna, hogy semmiképpen nem csak menekültügyi témájú javaslatokat tartalmaz ez a csomag. 
Egy nagyon átfogó szabálysértési törvénymódosítást tartalmaz, amelynek vannak egyébként 
támogatható elemei, tehát a személyes szabadság korlátozása miatti kártalanítás, ha utóbb a 
személyes szabadság korlátozása intézkedés alá került személy felelősségét nem állapítják 
meg, ez mindenképpen egy jó irányú elmozdulás. De egyszerűen a jogalkotási törvény 
szellemét és betűjét is sérti az, hogy így most egy csomagban kerül elénk ez a javaslat a 
menekültügyi témával, amelynél folyamatosan azt észleljük, hogy az Európai Bizottság 
mostani monitorozása miatt Magyarországot több tekintetben elmarasztalják, hogy még 
mindig nem elég megengedő, még mindig nem elég nagylelkű a magyar rendszer a 
menekültek számára, pedig hát nyilván tudnának erről beszélni azok a balassagyarmati 
lakosok vagy azok a más területen élő magyar polgárok, akik szerint ez már így is sok, ami 
menekültügy területén zajlik. Nemrégiben volt a vitája annak a törvényjavaslatnak, amikor a 
jogképviselet ingyenességét biztosította úgy a kormányzat alanyi jogon a menekülteknek, 
függetlenül attól, hogy milyen jövedelmi viszonyok között élnek.  

Úgy érezzük, hogy ezek nagyon nem helyes irányba mutató javaslatok, és európai 
uniós diktátumnak egyfajta bekottázását jelentik, ha mi ezt jól értelmezzük. Nagyon kérem 
önöket, hogy tényleg, akkor legalább a szabálysértési törvény tekintetében… – ez egy átfogó 
novella; egy átfogó novella, amelyben nyilván a jogalkalmazás már régóta igényelt egy 
revíziót. Csak nem tudom, miért kell akkor ezt így egy csomagba tenni teljesen más, 
tematikusan teljesen más tárgykörbe tartozó javaslattal. 

Úgyhogy így nem vagyunk más helyzetben, csak hogy jelen esetben tartózkodni 
tudjunk, és igazából az ilyen típusú jogalkotási módszerrel kapcsolatos módszerrel 
kapcsolatos ellenérzéseinket kifejezzük, és az általános vitában pedig majd elmondjuk a 
részletes észrevételeinket, megtesszük módosító javaslatainkat, ahol azt szükségesnek látjuk. 
De jó lenne ezt a gyakorlatot megszüntetni.  

 
ELNÖK: Staudt Gábor képviselő úré a szó. 
 
DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik): Köszönöm szépen, elnök úr, csak gyorsan. Én 

tegnap-tegnapelőtt próbáltam megismerkedni a kiváló javaslattal – ami nem ugyanez volt, 
mint amit itt a kezemben tartok. Látom, hogy ez egy új változat, tehát egyfajta átalakuláson 
ment át a javaslat, ami egyébként Gaudi képviselőtársam szavait támasztja alá, hogy még aki 
megpróbál felkészülni, még az sem ugyanazzal a javaslattal találkozhat itt a bizottság előtt. 
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Úgy látszik, hogy akkor még ide a migrációs tárgyú, bevándorlásügyi törvényeket is gyorsan 
bepasszírozták, és egy új javaslatként, új változatként terjesztik be. Hát, így nehéz… 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Gaudi-Nagy Tamás képviselő úrnak adom meg a szót. 
 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Bocsánat, egy konkrét kérdésem azért csak 

lenne a szabálysértési kártalanítással kapcsolatban. Az előállítás miért nem kerül bele? A 
büntetőeljárási analógiával, ahogy ott is a személyes szabadságot korlátozó 
kényszerintézkedések elég széles köre alapot ad arra, hogy ha az állam úgy korlátozza az 
adott személy személyes szabadságát, hogy vélelmezi, hogy ő szabálysértést vagy 
bűncselekményt követett el, akkor ebben az esetben, ha bebizonyosodik, hogy semmi terhelő 
adat nincs rá nézve, tehát magyarul nem követett el semmit, akkor az előállítás is bele kell 
hogy tartozzon, mert az előállítás egy 12 óráig terjedő személyesszabadság-korlátozás. 
Egyébként a bírói gyakorlat teljes mértékben már alkalmazza lényegében, nem kártalanítás 
címen, hanem kártérítés címén a jogellenessé vált előállítások jóvátételét. De ha 
belegondolunk, hogy ha valakit, mondjuk, tényleg egy tömegrendezvényen előállítanak azzal, 
hogy ő a rendőrség szerint, mondjuk, rendzavarást követett el, 12 órán keresztül tart az 
előállítás, majd őrizetbe is kerülne talán, lefolyik az eljárás, ezzel már rendes eljárásba kerül, 
és végül is megállapítják, hogy nem követett el semmit, akkor teljesen méltánytalan és 
elfogadhatatlan, hogy az előállítás kompenzálatlan marad. Tehát az állam arra azt mondja, 
hogy bocsánat, beleszaladt a gépezetbe az illető, és majd jobban figyeljen, hogy merre mozog 
egy tüntetésen, mondjuk. De ez ellenkezik annak a jogintézménynek a lényegével, amit önök 
be akar emelni. Tehát miért marad ki az előállítás? Ezt kérdezném. 

 
ELNÖK: További hozzászólási szándékot nem látok. A vitát lezárom, és így adom 

vissza válaszadásra államtitkár asszonynak a szót. 

Dr. Magyariné dr. Nagy Edit válaszai 

DR. MAGYARINÉ DR. NAGY EDIT helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): 
Köszönöm. Tisztelt Képviselő Úr! Az előállítás az nem szankció. Jogerősen elbírált ügy 
kapcsán kiszabott szankciót ha megtámadják, és bizonyítást nyer, akkor arra van kártalanítási 
lehetőség. És az előállítás nem szankció, az az eljárás része. 

Köszönöm. 

Szavazás az általános vitára alkalmasságról 

ELNÖK: Köszönöm. Kérdezem, ki az, aki általános vitára alkalmasnak tartja a 
törvényjavaslatot. (Szavazás.) 17 igen. Ki nem tartja általános vitára alkalmasnak? (Szavazás.) 
2 nem. Ki tartózkodott? (Szavazás.) 3 tartózkodás. A bizottság általános vitára alkalmasnak 
találta a törvényjavaslatot. 

Írásban fogjuk benyújtani a bizottsági álláspontot. 

A körözési nyilvántartási rendszerről és a személyek, dolgok felkutatásáról és 
azonosításáról szóló törvényjavaslat (T/11106. szám); általános vita 

A 6. napirendi pontként következik a T/11106. számú, a körözési nyilvántartási 
rendszerről és a személyek, dolgok felkutatásáról és azonosításáról szóló törvényjavaslat 
általános vitája.  

Államtitkár asszonynak adom meg a szót rövid szóbeli kiegészítésre. 
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Dr. Magyariné dr. Nagy Edit szóbeli kiegészítése 

DR. MAGYARINÉ DR. NAGY EDIT helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): 
Köszönöm. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! A körözési eljárás egy komplex eljárás, 
amely tartalmaz büntetőeljárási, közigazgatási hatósági és rendészeti elemeket egyaránt. 

A törvényjavaslat egyértelműen meghatározza és szétválasztja ezeket az eljárási 
szabályokat, az eljárás szereplőit, jogaikat és kötelezettségeiket, továbbá az eljárásban való 
szerepüket.  

A törvényjavaslat egy új, egységes nyilvántartást hoz létre a talált dolgok tekintetében 
is. A körözési eljárás a körözést elrendelő döntése alapján a körözési nyilvántartásba való 
közvetlen bejegyzéssel indul. Ennek alapján a körözést lefolytató rendőri szerv a körözési 
törvényben meghatározott eljárási rendben és szabályok szerint meghatározott intézkedések 
végrehajtásával végzi a felkutatást és az azonosítást. Az ágazati jogszabályok határozzák meg 
a körözés elrendelésének feltételeit és célját. Minden intézkedést a körözési nyilvántartásban 
rögzíteni kell. Ezzel egy naprakész információs rendszer jön létre.  

A rendőrség végzi továbbra is a körözési eljárást, azonban meghatározza azokat az 
eseteket is a törvényjavaslat, amikor a média, illetve egyéb szerv segítsége is igénybe vehető.  

Nem csak az eltűnt személyek adatait kívánja a törvényjavaslat a rendőrség honlapján 
közzétenni, hanem azon személyek adatait is, akik ellen a büntetőeljárás során 
elfogatóparancsot vagy európai elfogatóparancsot adtak ki.  

Az eljárás új eleme az eltűntté nyilvánítási eljárás. Ez az új polgári törvénykönyvhöz 
kapcsolódón a holttá nyilvánításhoz kapcsolódik, tekintettel arra, hogy holttá nyilvánítani 
csak azt lehet, akit eltűntté nyilvánítottak. Az eltűnt személyek esetében azonnal el kell 
rendelni a körözést, ezáltal jelentősen megrövidül és felgyorsul a körözési eljárás, ami 
növelheti a megtalálások számát és hatékonyságát. 

Módosul a körözési eljáráshoz kapcsolatban több törvény, a rendőrségről szóló, 
vízgazdálkodásról szóló, egészségügyről szóló törvények is, többek között, amelyek a 
körözési nyilvántartási rendszerhez való kapcsolódást és ennek szabályait rendezik. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Hozzászólási szándékot nem jeleznek képviselőtársaim. 

Szavazás az általános vitára alkalmasságról 

Kérdezem, ki az, aki általános vitára alkalmasnak tartja a törvényjavaslatot. 
(Szavazás.) 20 igen. Ki tartózkodott? (Szavazás.) 2 tartózkodás. A bizottság általános vitára 
alkalmasnak találta a törvényjavaslatot. 

Itt is írásban nyújtjuk be a bizottsági álláspontot. 
Köszönöm szépen, államtitkár asszony. 

Egyes ingatlanok fővárosi önkormányzat részére történő átadásával összefüggő 
törvénymódosításokról szóló törvényjavaslat (T/11110. szám); döntés sarkalatosság 
megállapításáról 

A napirend-kiegészítés következik: az egyes ingatlanok fővárosi önkormányzat részére 
történő átadásával összefüggő törvénymódosításokról szóló T/11110. számú törvényjavaslat; 
itt a sarkalatosságról szóló döntéseket javaslom meghozni. Van egy feljegyzés 
képviselőtársaim előtt, amely részletesen felsorolja, hogy mely pontok esetében javasoljuk ezt 
megállapításra. 

A kiegészítő ajánlástervezet 2. pontja vonatkozásában alakult ki ebben a tekintetben 
vita. Én úgy teszek javaslatot, hogy sarkalatosnak minősítse ezt a bizottság, és így kerüljön 
majd a parlament elé szavazásra.  

Kérdezem a tárca álláspontját. 
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DR. SZALÓ PÉTER helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): Tisztelt Bizottság! 

Egyetértünk a feljegyzésben foglaltakkal. Mi is a mellékletet sarkalatosnak tekintjük. 
Köszönöm. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr. (Dr. Staudt Gábor közbeszólására:) Csak 

a sarkalatosság vonatkozásában. Nem vagyunk kijelölt bizottság, csak a sarkalatosság 
kérdésében alakult ki egy vita, és azt gondoltuk, hogy azt döntse el az alkotmányügyi 
bizottság. 

Kérdezem, ki az, aki tehát egyetért azzal, hogy ezek a pontok is minősüljenek 
sarkalatosnak. (Szavazás.) 18 igen. Ki nem ért egyet? (Szavazás. – Nincs ilyen.) Ki 
tartózkodott? (Szavazás.) 5 tartózkodás. A bizottság tehát egyetértett a javaslattal. 

Köszönöm szépen, így ezt a napirendi pontot is lezártuk. Köszönöm szépen államtitkár 
úrnak a tárca képviseletét. 

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

a) A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/11200. szám); b) Az országgyűlési képviselők választása 
kampányköltségeinek átláthatóvá tételéről szóló törvényjavaslat (T/11191. szám) 

Soron következik az országgyűlési képviselők választása kampányköltségeinek 
átláthatóvá tételéről szóló T/11191. számú, valamint a választási eljárásról szóló 2013. évi 
XXXVI. törvény módosításáról szóló T/11200. számú törvényjavaslatok együttes vitája, majd 
ezt követően a tárgysorozatba-vételről, illetőleg az általános vitára alkalmasságról szóló 
döntés. Együttes vitát javaslok, tekintettel arra is, hogy egyébként a plenáris ülés is együttesen 
fogja megtárgyalni ezeket a javaslatokat. 

Vejkey Imre képviselő úrnak adom meg a szót előterjesztőként, rövid bevezetőre. 

Dr. Vejkey Imre szóbeli kiegészítése 

DR. VEJKEY IMRE (KDNP): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Bizottság! A 
választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 2013. május 3-án lépett hatályba. A 
törvény elfogadását követően még további szabályozási kérdések merültek fel, így a 
törvényjavaslat megalkotja az önkormányzati választások eljárási szabályrendszerét; a 
törvényjavaslat a választási eljárás tisztasága feletti kontroll hatékonyabbá tételére is 
javaslatot tesz. 

A kampányköltségek átláthatósága tekintetében a kampányfinanszírozás átláthatóbbá 
és ellenőrizhetőbbé tételére tett kísérletek mindeddig kevés sikerrel jártak. Ezen kívánnak 
most az előterjesztők változtatni. 

Nyilvánvalóan szükséges az alaptörvényben és a választási eljárásról szóló törvényben 
rögzített kampányszabályokon kívül egy olyan szabályozás, amely megfelelő nagyságrendű, 
ugyanakkor átlátható forrást biztosít a pártok számára a programjuknak a választók számára 
történő bemutatásához, miközben a választás évében nem lesznek jogosultak a pártok az éves 
működés támogatására.  

Ezen célok megvalósítását szolgálják a javaslat rendelkezései. Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Államtitkár úrnak adom meg a szót. 

Amennyiben van tárca- vagy kormányálláspont a javaslatokkal kapcsolatban, kérem, 
ismertesse. 
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DR. VIRÁG RUDOLF helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium): Tisztelt Elnök Úr! Tárcaálláspontunk van: a tárca támogatja a javaslatot. 

 
ELNÖK: A tárca támogatja a javaslatokat. Megnyitom a vitát a javaslatokkal 

kapcsolatban. Schiffer képviselő úrnak adom meg a szót, utána Ipkovich György képviselő 
úrnak. 

Parancsoljon, képviselő úr! 

Hozzászólások, reflexiók 

DR. SCHIFFER ANDRÁS (független): Köszönöm szépen, elnök úr. Először is, abban 
szerintem megállapodhatunk, hogy ezt a törvényjavaslatot nyilván nem Vejkey úr maga 
ötlötte ki és döntött arról, hogy most terjeszti be. (Közbeszólások.) Éppen ezért én nem tudok 
elmenni szó nélkül amellett, hogy az LMP már 2010 májusában benyújtott a 
kampányfinanszírozás átláthatóvá tételéről egy törvényjavaslatot, több tucat alkalommal 
kíséreltük meg napirendre tűzetni, és önök leszavazták. Ez azért érdekes, mert 
kampányszabályokat, ugyanúgy, mint választójogi szabályokat, legalábbis nem illik röviddel 
a következő választás előtt megalkotni. (Közbeszólások, zaj a kormánypárti oldalon.) Mi azon 
voltunk 2010 májusában, hogy lehetőleg olyan időben szülessen meg egy korrekt párt- és 
kampányfinanszírozási szabályozás, hogy a versengő pártok, azok is, amelyek ma a 
parlamentben vannak, azok is, amelyek ma még nincsenek a parlamentben, tudják az új, 
megváltozott szabályokhoz igazítani a magatartásukat. Ez az egyik, amit előzetesen szeretnék 
elmondani. 

A másik pedig az, hogy nem véletlenül beszéltünk mindig párt- és 
kampányfinanszírozásról. Ha önmagában a kampányfinanszírozás átláthatóvá tételét biztosítja 
a parlament, ez természetesen fontos lépés, de korántsem elég. Itt szeretném azt is rögzíteni, 
hogy ez egy majd’ negyedszázados adóssága az Országgyűlésnek; a politikai elitnek nem volt 
érdeke az elmúlt 25 évben, hogy rendet vágjon, hiszen ekörül tenyészett a politikai korrupció, 
ami remekül hajtotta ezt a kétpólusú rendszert, ami egészen idáig működött. Nem volt 
érdekük önöknek, és most is felemás megoldás kerül ide. 

De nézzük meg ezt a törvényjavaslatot! Tehát az egy dolog, hogy a javaslat alapján, 
amely önmagában nem elvetendő, mármint az, hogy úgy rendelkezik, hogy a pártok választás 
évében nem kapnak állami támogatást, ellenben kapják meg ezt a fejkvótát, ami jelöltek után 
jár – igen ám, de az lenne a tiszteletteljes kérdésem, hogy például a Fidesznek a pénzügyi 
osztályát miből fogják finanszírozni. Merthogy a kampányköltségeket elvileg, ideális esetben 
működési költségekre nem lehet fordítani. Ha az a feltevésünk, hogy mindenki legális módon 
játszik, akkor itt ütközünk bele abba a problémába, hogy nem lehet kampányfinanszírozásról 
beszélni addig, amíg maga a pártfinanszírozás nincs rendbe téve, és képmutató dolog azt 
gondolni, hogy választási évben a pártoknak, a parlamentbe jutásra esélyes pártoknak 
nincsenek működési költségeik. Gondolom, senki nem arra játszik, hogy adott esetben a 
frakcióköltségből próbálja a párt működési költségeit választás évében fedezni. 

Ezenkívül pedig azt szeretném még elmondani, hogy legalábbis visszatetsző, hogy 
éveken keresztül a Transparency International koordinálásával folyt egy többpárti egyeztetés. 
A Fidesz állt föl ettől az asztaltól. Idén februárban, amikor az LMP összehívott egy 
antikorrupciós kerekasztalt, éppen Vas Imre képviselőtársam letette a nagyesküt, hogy a 
Fidesz hajlandó visszatérni ehhez az asztalhoz. Ez nem történt meg. Majd rajtaütés… (Dr. 
Vas Imre közbeszól.) Voltak tanúk, Vas képviselőtársam, sajtó is volt. (Dr. Vas Imre: Igen, 
így volt.) …majd rajtaütésszerűen itt van ez a törvényjavaslat. Ha valamiben, a párt- és 
kampányfinanszírozás, a választási jog, illetve a pártok jogállása tekintetében szükséges, hogy 
a pártok között legyen egy konszenzus, egész egyszerűen azért, mert minden egyéb esetben a 
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választások tisztaságát egyik vagy másik szereplő meg tudja kérdőjelezni, és ez alapjaiban 
ássa alá az egész demokratikus intézményrendszert. 

Ami a konkrétumokat illeti, miközben van jó néhány előremutató és dicséretes 
törekvés, szeretném azt jelezni, hogy a rendszer távolról sem zárt. Ez egy, bocsánat a 
kifejezésért, de ez egy összedobott, hevenyészett javaslat. Hogy csak egyetlen példát 
mondjak: amikor megtiltják a külföldi szponzorációt, ami önmagában helyes, csak éppen az a 
gond, hogy amíg a közvetett támogatás problémáját nem rendezik, amíg a kapcsolódó 
szervezeteknek a problémáját nem rendezik, ezt is és minden egyebet, például a 
kampányköltséglimitet is meg lehet kerülni. Ugyanígy meg lehet kerülni akkor, ha csak a 
pénzbeni támogatásokról beszélünk, és nem beszélünk a természetbeni juttatásokról. Nagyon 
könnyedén meg lehet kerülni, ha úgy csinálunk, mint ha nem tudnánk pontosan, hogy vannak 
ilyen úgynevezett ál-civil szervezetek, amelyeken keresztül szépen ki lehet kerülni a jelenlegi 
törvényjavaslatban megszabott határokat.  

S még valami: aligha lehet korrekt kampányfinanszírozásról addig beszélni, és főleg 
átlátható kampányfinanszírozásról beszélni addig, amíg nem írja elő a törvény a nyilvános 
kampányszámlát, és nem írja elő azt, hogy például a kültéri hirdetéseken nyilvánosan 
közzétett, rögzített tarifával dolgozzanak az önökhöz közel álló cégek. Hiszen pontosan 
tudjuk, hogy az önökhöz közel álló cégek birtokolják ezeket a köztéri hirdetési felületeket.  

Végezetül még két dolgot szeretnék megemlíteni. Dicséretes az, hogy a külföldi 
finanszírozást komoly korlátok közé akarja szorítani ez a törvényjavaslat. Na de mi újság van 
a hazai oligarchákkal? Az egy dolog, hogy komoly szuverenitásprobléma, ha kívülről, 
külföldről próbálnak meg valakit fölpumpálni. Na de ha az a célja ennek a törvényjavaslatnak, 
hogy gyomláljuk ki a politikai korrupció rákfenéjét, akkor miért nincs arra egy kemény korlát, 
hogy azok, akik a megelőző négy évben közbeszerzésen nyertek, állami földpályázaton 
nyertek vagy éppen koncessziós pályázaton nyertek, azok ne támogathassanak sem közvetve, 
sem közvetlenül pártot? Miért nincs kizárva az, hogy mondjuk, az off-shore lovagok 
támogathassanak pártot? Mi szeretnénk elérni azt, hogy ne csak a külföldi finanszírozás 
legyen megtiltva, hanem off-shore lovagok se támogathassanak magyar pártokat. És nem ér 
semmit ez a törvényjavaslat addig, amíg nem mondja ki törvény – és az LMP arra tett pár 
héttel ezelőtt kísérletet, hogy az alaptörvény akárhányadik módosításával az alaptörvény is –, 
hogy tilos a kormányzati, illetve az önkormányzati propaganda. Tehát ez a szabály akkor ér 
valamit, ha a választói akarat befolyásolására alkalmas hirdetést kizárólag azok a szervezetek 
tehetnek közzé, amelyekre vonatkozik ez a törvényjavaslat. Hiszen nagyon szépen korlátok 
közé van szorítva minden egyes versenyző, kivéve a Miniszterelnökséget, amelyik a brosúráit 
és az egyéb propagandaanyagait mindenféle korlátozás nélkül öntheti a választópolgárra.  

Amíg nem tiltjuk meg a kormányzati és helyben az önkormányzati politikai 
propagandát, addig ez a kampányfinanszírozási törvényjavaslat nem ér egy fabatkát sem. 
Köszönöm. 

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

Tisztelt Bizottság! Ellentétben az előttem szólóval, én nem tartom ezt hevenyészett 
előterjesztésnek. Ez egész pontosan, szinte patikamérlegen kidolgozott előterjesztés. Az egy 
másik dolog, hogy ez a Fideszén kívül más érdekeket nem szolgál. Ezt viszont kiválóan. 

Én ebből az előterjesztésből azt látom, hogy törvényerőre kívánják emelni azt a 
helyzetet, hogy a kormányzati túlsúllyal rendelkező közmédiák ellensúlyozhatatlanok 
legyenek egyéb eszközökkel. Én ezt a kicsit demagógnak tűnő takarékossági kampányt 
kizárólag ennek látom alárendelve. 
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Én hétfői napokon kicsit túlképzett vagyok, mert Szombathelytől idáig hallgatom a 
közmédiákat, többek közt a Kossuth rádiót. Ajánlom a szíves figyelmükbe, hogy az 
körülbelül milyen kormányzati propagandát fejt ki. Egy normális jogállamban egy nyilatkozó 
kormányszóvivő után minimum megkérdeznek egy ellenzéki képviselőt vagy szóvivőt, hogy 
mégis, ugyanarról a kérdésről neki mi az álláspontja. Ez elvétve sem fordul elő a magyar 
közmédiákban. Tehát nyilvánvalóan a magyar királyi tévé, a rádió, a befolyásokkal, 
megrendelésekkel úgy-ahogy kordában tartott kereskedelmi adók nyilvánvalóan egy olyan 
kormányzati fölényt biztosítanak, ami vita tárgyát képezheti, de álláspontom szerint megvan. 
Nyilvánvaló, hogy az önök elsődleges érdeke, hogy ezt a kormányzati fölényt semmiféle 
anyagi eszközökkel módosítani, önök felé hajlítani ne lehessen. (Sic!) Ez az egész 
előterjesztés erről szól.  

Most hogy ez módosul-e még a választásokig vagy nem, én nem akarok vátesz lenni, 
de azt figyeltem meg, hogy általában egynémely közvélemény-kutatási adatok jelentősen 
módosítják az önök jogszabályokhoz való viszonyát. Így meg merem saccolni, hogy a 
választások előtt két hónappal is módosítunk még választási törvényt, sőt még körzethatárokat 
is. És ugyanazzal a módszerrel, ahogy most csinálják, hogy a nemzeti közmegegyezés 
látszatát ráhintve, egyébként teljesen autokratikus, diktatórikus módon önök a saját képükre 
formálják a választási szabályokat. Erről szól ez az előterjesztés is, nem másról. 

Véletlenül sem fogjuk támogatni. Köszönöm a figyelmüket. 
 
ELNÖK: Vas Imre képviselő úrnak adom meg a szót. 
 
DR. VAS IMRE (Fidesz): Köszönöm. Több dologra szeretnék reagálni. 
Egyrészt azon a megbeszélésen, ahol a sajtó ott volt, valóban, egyébként Schiffer 

képviselőtársam helyesen mondta, én mondtam, hogy a Fidesz minden ésszerű megbeszélésre 
nyitott. Csak azóta nem jött egyébként meghívó. Tehát pusztán ennyi vele a probléma. 

A másik pedig: ez a kampányfinanszírozás igazából véleményem szerint a jelenlegi 
ellenzéki pártoknak kedvez egyébként. (Dr. Ipkovich György: Azt hadd mondjuk meg mi, 
hogy nekünk mi kedvez!) Jó, de azért én a véleményemet elmondhatom, úgy gondolom. 
Merthogy jelen pillanatban pártfinanszírozásként a Fidesz kap per pillanat a legtöbbet, és 
gyakorlatilag erről kell a 2014. évben lemondania.  

A következő: az már többször előfordult, hogy önök azzal riogattak, hogy a Fidesz 
majd az utolsó pillanatban fogja a választási körzeteket módosítani. Jelenleg rögzíti a törvény, 
hogy idén, azt hiszem, június 30-áig lehet ezt megtenni, és nincs is erre vonatkozóan 
kormánypárti elképzelés. 

Másrészt pedig még azt kifogásolta, hogy Vejkey képviselőtársam írta-e. Szerintem ez 
a két törvényjavaslat kifejezetten olyan, amit egyébként nem a kormánynak kell benyújtania, 
akár a választási eljárásra, akár a kampányfinanszírozásra vonatkozó törvény, amelyet 
célszerű, ha nem a kormány terjeszt az Országgyűlés elé. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. További hozzászólási szándékot jelez Gaudi-Nagy 

Tamás képviselő úr. Képviselő úré a szó. 
 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Köszönöm, elnök úr. A javaslatokkal 

kapcsolatos részletes álláspontunkat a vitában fogjuk majd kifejteni. Itt most annyit tudunk 
elmondani, hogy azt mindenképpen üdvözöljük, hogy külföldről történő finanszírozás kizárttá 
válik. Ezt mi magunk is javasoltuk, sőt úgy érezzük, hogy talán megihlettük ilyen tekintetben 
akkor az előterjesztő kormánypárti képviselőt – ennek örülünk, hogy ez így alakul. 
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Azonban csatlakoznék Schiffer Andráshoz abban a gondolatkörben, hogy a hazai meg 
nem engedhető vagy legalábbis olyan típusú gazdasági körök támogatási, befolyási övezetét 
sokkal erőteljesebben kellene kizárni, korlátozni. Hiszen sajnos nem vagyok egyedül 
valószínűleg azzal az élményemmel, hogy az ember hall olyan információkat olyanoktól, akik 
tényleg döntéshozatali helyzetben vannak, különböző minisztériumokban, hogy nagyon nehéz 
sokszor visszaverni a különböző gazdasági körök érdekérvényesítését. Itt ebben a 
jogszabálycsomagban ennek a garanciális szabályait nem látjuk; sok a kiskapu, sok a 
lehetőség arra, hogy ezeket a szabályokat kijátsszák a pártok. 

A Jobbik, mint egy olyan párt, amelyik újonnan került az Országgyűlésbe, soha nem 
volt híve annak az elmúlt évtizedes gyakorlatnak, amely tényleg arról szólt, hogy a pártok 
kizárólag úgymond közpénzből éljenek és élősködjenek tulajdonképpen a társadalom nyakán. 
De azért az sem megengedhető szerintem, hogy egyik pillanatról a másikra, a kiszámíthatóság 
elvét sértő módon, mondjuk, a jövő évtől szólóan a pártok támogatása egyik pillanatról a 
másikra szűnjön meg és a jelöltállításhoz kapcsolódjon. Tehát én úgy érzem, hogy ebben az 
előre kiszámíthatóság jogállami alapelve sérül. Ha erre lehet jó megoldást találni, hogy 
valóban minden jelölt számára nyíljon meg az indulás lehetősége, és kapjanak ehhez 
kapcsolódóan támogatást, és a pártoknak, főleg a parlamenti pártoknak ne legyenek 
kizárólagos privilégiumai, azt azért elvi alapon tudom támogatni. De nagyon úgy tűnik, hogy 
a rendszer így tényleg a jelenlegi kormányzó pártoknak kedvez, mármint a javaslat. Mert 
ugyan formálisan a legnagyobb támogatástól esnek el, de a legerőteljesebb tartalékokkal 
rendelkeznek, az elmúlt évek sajnos ezt bizonyították. Ezért szerettük volna itt a különböző 
oligarchakapcsolatokat feltárni, az erre vonatkozó vizsgálóbizottsági javaslatainkat 
elutasították. Tehát úgy érezzük, hogy ez egy aggályos pont. 

A többit majd a vitában fejtjük ki. Nem tudjuk támogatni a javaslatot. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Schiffer képviselő úrnak adom meg a szót. 
 
DR. SCHIFFER ANDRÁS (független): Folytatva az előttem szólót, a legfontosabb 

ennél a szabályozásnál az, hogy a politikát az oligarchák fogságából hogyan lehetne 
kiszabadítani. És éppen ezért lenne nagyon fontos, hogy legalább a látszatszabályok legyenek 
meg, amelyek kizárják azt, hogy ha valaki egy kormányzattól trafikot kap, földet kap vagy 
egyszerűen állami megrendeléseket nyer el, az utána ne róhassa le a háláját a 
kampánykasszánál. Legalább a formális szabályokat ennek a kivédésére tartalmaznia kellene 
a törvénynek – nem tartalmazza. 

A másik, hogy ha már a külföldi finanszírozásról van szó, szóval azért én azt 
gondolom, hogy a törvényjavaslatnál valószínűleg minden összefüggésre az előterjesztő nem 
feltétlenül gondolt. Mi újság van az európai parlamenti választással, illetve az európai 
pártcsaládokkal, ami gyakorlatilag minden pártot érint? És itt jön be ráadásul a nem pénzbeni 
támogatások kérdése. Egy európai parlamenti választáson könnyen lehet, hogy valamennyi 
parlamenti párt esetében az európai pártcsalád bizonyos kreatívokat, tehát nem feltétlenül 
pénzeszközt ad; de bizonyos kreatívokat, ezt-azt-amazt elvár, hogy a magyarországi 
versenyző is itt Magyarországon alkalmazzon. Tehát miközben a fő céllal, a fő szabállyal 
egyetértünk, hogy mondjam…, nem eléggé körültekintő – finoman fogalmazva – a 
szabályozás, mert egyrészt az európai parlamenti választás sajátos környezetben van, sajátos 
kötelezettségek kötik Magyarországot is, és aligha arra fókuszál a politikai cél, hogy az 
európai pártcsaládot tiltsuk el vagy az ahhoz köthető alapítványokat a támogatástól.  

Végezetül pedig továbbra is várnám a választ arra, hogy ha és amennyiben választási 
évben kizárólag a jelöltek után kapnak pénzt a pártok, és a kampányköltséget nem lehet 
pártműködtetésre fordítani, és ez egy kampányfinanszírozási törvény, nem pedig egy 
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pártfinanszírozási törvény, akkor ki fogja fizetni a Fidesz pénzügyi osztályát. (Dr. Papcsák 
Ferenc: Tagdíjbevétel. – Dr. Staudt Gábor: Tagdíjból?!)  

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

Tisztelt Bizottság! Én is folytatom a korábbi gondolatmenetemet. 
Ha az a célunk, hogy egyenlő esélyhez juttassuk a kormánypárti és ellenzéki erőket a 

kampány során, akkor annak nemcsak a finanszírozási, hanem az egyéb feltételeit is meg kell 
nézni. Erre céloztam én például a közmédia közös használatával. Ha a jelenlegi állapot 
fennmarad, az sajnos a kormánypártok javára billenti a mérleget. Nem tehetjük meg, hogy 
ezekbe a kérdésekbe ne vonjuk be szabályozási területként azt, amire egyébként a pártok a 
kampánypénzt költik, nagyrészt hirdetésekre. Ha megnézzük egy kampány költségvetési 
struktúráját, annak nagy részét a hirdetések, rádió, tévé, kiadványok költségei teszik ki. Nem 
lehet egyenlő feltételekről úgy beszélni ezeknél, hogy azt mondjuk, hogy a forrásokat 
jelöltenként egyenlően osztjuk el, de egyébként a kormánypártok túlnyomó, döntő fölényt 
élveznek, mondjuk, a médiapiacon, és olyan médiafelületekhez jutnak hozzá, amihez más 
nem.  

Én azt tudnám javasolni az előterjesztőknek, hogy ha ez valóban nem egy ilyen 
aktuális közvélemény-kutatási adat által motivált előterjesztés, hanem valóban hosszú távra 
gondolkodnak, akkor egyszer tegyük már azt meg, hogy vonják vissza ezt az előterjesztést, 
üljünk le, aztán beszéljük meg, mi lenne az, ami mindenkinek jó lenne. Már csak azért is, mert 
látom, Vas Imre képviselőtársam erősen gondolkodik azon, hogy nekünk mi a megfelelő, és 
ebben időnként más véleményen van. Talán ki lehetne bogozni ezeket a szálakat, ha előtte, 
ahogyan az egyébként szokás sarkalatos törvényeknél, leülnénk, aztán a politikai pártok 
közösen végiggondolnák ennek a menetét. Máris más szájíze lenne ennek az egész dolognak, 
mint egy ilyen, megint azt kell mondjam, oktrojált előterjesztés. 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A vitát lezárom, és Vejkey Imre képviselő úrnak adom 

vissza a szót előterjesztőként. 

Dr. Vejkey Imre válaszai 

DR. VEJKEY IMRE (KDNP): Köszönöm szépen a szót. Ugye, itt két 
törvényjavaslatról volt szó. Úgy tűnik, hogy mivel a választási eljárásról szóló törvényjavaslat 
módosításával kapcsolatban az ellenzék semmilyen nyilatkozatot nem tett, ezért azzal teljes 
mértékben egyetért. Köszönjük a támogatásukat. (Derültség.) 

A kampányköltségek átláthatóvá tételével kapcsolatban mindenképpen meg kell 
jegyeznem, hogy a Fidesz–KDNP soha nem mondott le arról, hogy ezek megtörténjenek. Az 
ellenzéki felszólalások kapcsán nekem úgy tűnt, hogy egy párt, az MSZP kivételével a 
többiek is támogatják ezt. Kérem tehát, hogy akkor így is szavazzanak. 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen.  

Szavazás a T/11191. számú törvényjavaslat tárgysorozatba-vételéről 

Először tehát a tárgysorozatba-vételéről döntünk a T/11191. számú, az országgyűlési 
képviselők választása kampányköltségeinek átláthatóvá tételéről szóló törvényjavaslat 
esetében. Kérdezem, ki szavaz a tárgysorozatba-vétele mellett igennel. (Szavazás.) 18 igen. Ki 
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az, aki nemmel szavaz? (Szavazás.) 2 nem. Ki tartózkodott? (Szavazás.) 3 tartózkodás. A 
bizottság tárgysorozatba vette a törvényjavaslatot. 

Szavazás a T/11191. számú törvényjavaslat általános vitára alkalmasságáról 

Kérdezem, ki az, aki általános vitára alkalmasnak tartja. (Szavazás.) 18 igen. Ki az, aki 
nemmel szavaz? (Szavazás.) 2 nem. Ki tartózkodott? (Szavazás.) 3 tartózkodás. A bizottság 
tehát általános vitára alkalmasnak találta a törvényjavaslatot. 

Szavazás a T/11200. számú törvényjavaslat tárgysorozatba-vételéről 

Kérdezem a T/11200. számú, a választási eljárásról szóló törvényjavaslattal 
kapcsolatban, hogy ki az, aki a tárgysorozatba-vételt támogatja. (Szavazás.) 18 igen. Ki nem 
támogatja? (Szavazás. - Nincs ilyen.) Ki tartózkodott? (Szavazás.) 5 tartózkodás. A bizottság 
ezt a törvényjavaslatot is tárgysorozatba vette. 

Szavazás a T/11200. számú törvényjavaslat általános vitára alkalmasságáról 

Ki az, aki általános vitára alkalmasnak tartja a javaslatot? (Szavazás.) 18 igen. Ki 
szavaz nemmel? (Szavazás.) 2 nem. Ki tartózkodott? (Szavazás.) 3 tartózkodás. A bizottság a 
törvényjavaslatot általános vitára alkalmasnak tartotta. 

Köszönöm szépen.  
Bizottsági előadót állítunk. Vas Imre képviselő úr lesz a többségi álláspont előadója 

mindkét javaslat vonatkozásában, hiszen a két törvényjavaslatot a plenáris ülés is együttesen 
vitatja meg.  

Kérdezem, kisebbségi véleményt kíván-e valaki ismertetni. (Jelzésre:) Schiffer 
képviselő úr. Mivel más nem jelez ilyen értelmű szándékot, Schiffer képviselő úr lesz a 
bizottság kisebbségi véleményének ismertetője, értelemszerűen szintén mindkét 
törvényjavaslat tárgyában. 

Köszönöm szépen. A napirendi pontot lezártuk. 

Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-vételéről, általános vita 

a) A bírósági végrehajtással kapcsolatos egyes törvények módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/11176. szám) 

Soron következik képviselői önálló indítványok tárgysorozatba-vételéről és általános 
vitáról való döntéshozatal, három javaslat esetében. 

Az első javaslat a T/11176. számon a bírósági végrehajtással kapcsolatos egyes 
törvények módosításáról szóló törvényjavaslat, Vejkey Imre képviselő úr javaslata. Képviselő 
úrnak adom meg a szót. 

Dr. Vejkey Imre szóbeli kiegészítése 

DR. VEJKEY IMRE (KDNP): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Bizottság! Nagyon 
röviden, három témában, három területen terjesztettünk elő módosító javaslatot a bírósági 
végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény vonatkozásában. Az egyik a végrehajtók 
munkavégzésének fokozottabb ellenőrzése; a másik az általuk elkövetett szabályszegések 
fokozottan számonkérhetősége; illetőleg a harmadik terület a fokozatosság elvének 
megerősítése. 

E vonatkozásban utalnék röviden arra, hogy a javaslatom szerint az ingatlanra csak 
akkor lehetne végrehajtást, árverést foganatosítani, ha a követelés az 500 ezer forintot 
meghaladja, jelzáloggal terhelt követelés esetén pedig ez az összeg 1 millió forint lenne; 
illetve ez a rendelkezés még kiegészülne azzal, hogy abban az esetben, amennyiben a 
részletfizetési kötelezettségének az adós nem tenne eleget. 
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Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Államtitkár urat kérdezem, van-e esetleg a tárcának vagy 

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

Elnök úr, a tárgysorozatba-vételről ugye nem szoktunk véleményt nyilvánítani.  
Amennyiben a bizottság tárgysorozatba veszi, általános vitára alkalmasnak tartjuk és 

támogatjuk, a tárca támogatja a törvényjavaslatot. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr. Staudt Gábor képviselő úr kért szót. 

Képviselő úré a szó. 

Hozzászólások, reflexiók 

DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik): Köszönöm szépen, elnök úr. Így előzetesen 
átolvasva, jó irányba tett lépésnek tartom a javaslatot. Természetesen lesznek módosító 
javaslataink is. 

Úgy általánosságban szeretném elmondani, hogy ami a végrehajtások terén és a 
végrehajtók működésével, és egyébként hozzáteszem: a végrehajtói kamara működésével 
kialakult, azt a helyzetet rendezni kell. Én attól félek, hogy ez még kevés lesz, bár ezek jó 
ötletek, tehát Vejkey képviselőtársamnak mindenképpen köszönöm, hogy a témát idehozta.  

Én inkább majd államtitkár úr felé fordulnék, és neki címezném a továbbiakat. Bár 
tudom, hogy lépések vannak ez irányban, és van egyfajta gondolkozás, de ebben nagyon 
szívesen mi is erőnknek megfelelően részt vennénk. Mert úgy gondolom, hogy amik akár a 
sajtóban megjelentek, akár az emberek tapasztalásai, akár itt a végzettséggel kapcsolatos 
viták, amelyek korábban már felmerültek, azt erősítik meg, hogy átfogó reformra van 
szükség, és az egyes végrehajtókat ugyanúgy, mint a végrehajtói kamarát bizony adott esetben 
kontroll alá kell venni, amit én úgy gondolok, hogy nem feltétlenül az önkormányzásnak a 
lehetőségeit kell elvenni, hanem azokat a szabályokat, amelyek  megvannak, csak sokszor 
nem tartják be őket, vagy esetleg nincsenek meg, de meg kell őket hozni és be kell tartatni, 
ezeket közösen meg kell alkotnunk minél előbb. S azt a káoszt és néhol maffiajellegű 
hangulatot, ami tud uralkodni, természetesen hozzátéve, hogy vannak becsületes emberek is a 
szakmában, de sok visszaélést látunk, ezt meg kell szüntetni. 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Schiffer képviselő úrnak adom meg a szót. 
 
DR. SCHIFFER ANDRÁS (független): Köszönöm szépen. Először is örülök, hogy az 

LMP-nek sikerült megihletnie a KDNP-t itt több menetben is. (Derültség.) Egyrészt ami a 
végrehajtási módozatokat illeti, ez az LMP-nek a 2011-es otthonvédelmi csomagjában már 
szerepelt. És ugyanígy lehetett olvasni, hogy a magáncsőd intézményénél is a KDNP készül 
egy törvényjavaslatra. Ez is szerepelt egyébként a mi 2011-es előterjesztéseink között.  

Ami pedig a végrehajtói szervezetrendszert illeti, ott én azt gondolom, lehet, hogy 
keményebb lépéseket is meg kellene fontolni a jogalkotónak. Gondolok arra, hogy számomra 
egyáltalán nem evidens, hogy a végrehajtói szervezetrendszernek így, ebben a formában, 
önkormányzati struktúrában kellene működnie. Hiszen a bírósági végrehajtás esetén az állami 
akarat érvényesítéséről van szó. Nem látok olyan nyomós indokot, ami egyébként a kamarai 
rendszer fenntartása mellett szól, és jegyzem meg, csatlakozva az előttem szóló képviselőhöz, 
hogy a jelenlegi kamarai rendszer láthatóan nem hatékony, nem alkalmas arra, hogy a 
visszaéléseket kiszűrje, illetve etikus magatartásra szorítsa a végrehajtókat. 
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Én azt gondolom, alapvetően állami felelősség az, hogy a végrehajtási eljárás, illetve a 
végrehajtói munka minden tekintetben a törvényes és elvárható keretek között folyjon le. Az 
állam ezt nem háríthatja át. Másról van szó, mint akár az ügyvédi tevékenység vagy más, 
kamarába szervezett tevékenységekről. Én azt gondolom, hogy ha nem is ennél a 
törvényjavaslatnál, de még ebben a ciklusban át kellene gondolni ezt az egész ’94-es 
szervezeti rendszert. 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Vas Imre képviselő úrnak adom meg a szót. 
 
DR. VAS IMRE (Fidesz): Két dolgot emelnék ki. Ez is egy újabb lépés a rendszer 

jobbá tételére. Emlékeztetem képviselőtársaimat, hogy nem olyan régen előírtuk, hogy csak 
jogi egyetemi végzettséggel lehessen valaki végrehajtó. Most például többek között előírjuk, 
hogy a végrehajtónak is vagyonnyilatkozatot kell tennie, amit én ebben a formában 
támogatok, és egy jó javaslatról van szó. 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Köszönöm. További hozzászólási szándékot jelzett államtitkár úr. 

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

Köszönöm szépen, csak röviden. A javaslat illeszkedik a kormánynak és a tárcának abba a 
törekvésébe, abba a programjába, amely a bírósági végrehajtás szakmai és etikai 
színvonalának emelését célozta meg. Ebben a körben mind a szakmai színvonal, mind az 
etikai színvonal emelése ügyében tettünk lépéseket. Ez a mostani javaslat ebbe illeszkedik.  

Amit Schiffer András elmondott, azt kell mondjam, az egy egészen más alternatíva. 
Megvizsgáltuk természetesen ezt a kérdést is, hogy állami végrehajtói rendszer hajtsa végre a 
bírósági döntéseket. Ez jelen pillanatban körülbelül 10 milliárd forintba kerülne a 
költségvetésnek, mert olyan nagy fejlesztéseket hajtottak végre az önálló végrehajtók, amit 
vagy meg kell vásárolni tőlük, vagy pedig újra kellene felépíteni ezt a rendszert. Tehát nagyon 
komoly költségvetési kihatásai lennének, azon túlmenően, hogy azért a bírósági végrehajtói 
szakma egy színvonalat képvisel. Most kétségtelenül vannak vadhajtásai, de ezeket a 
szakembereket mindenképpen alkalmazni kellene egy végrehajtói rendszerben, vagy ezeknek 
a legjobbjait. 

Szerintünk ezek a lépések jó irányba mutatnak, hiszen az etikai-szakmai elvárásokat 
fokozza a jogalkotó, tehát ki tudja szűrni a rendszer az alkalmatlan vagy etikailag 
elfogadhatatlan végrehajtókat. Ez egy első lépés lehet, illetve nem egy első, sokadik lépés 
már, de ez egy újabb lépés lehet egy jó végrehajtói rendszer irányába.  

Az a tapasztalatunk, hogy a végrehajtói kamara megértette ezeknek a változtatásoknak 
a szükségességét, és együttműködik a kormánnyal annak érdekében, hogy a végrehajtói 
szakma etikai és szakmai presztízse emelkedjen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A vitát lezárom. Előterjesztőként Vejkey képviselő úrnak 

adom vissza a szót. 

Dr. Vejkey Imre válaszai 

DR. VEJKEY IMRE (KDNP): A törvényjavaslatot a Fogyasztóvédelmi bizottság előtt 
a kormányzó pártok támogatták, de ugyanígy támogatták egyhangúlag az ellenzéki pártok. 
Kérem, hogy a jelen bizottság előtt is szintígy tegyék. 
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Szavazás a tárgysorozatba-vételről 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem, ki az, aki támogatja a javaslat tárgysorozatba-
vételét. (Szavazás.) Ha jól látom, egyhangú döntés. 

Szavazás az általános vitára alkalmasságról 

S ki az, aki általános vitára alkalmasnak tartja a javaslatot. (Szavazás.) Szintén 
egyhangú az egyetértés. 

Akarunk-e előadót állítani? (Jelzésre:) Vas Imre képviselő úr. Más kíván-e? (Nincs 
ilyen jelzés.) Nem. 

Köszönöm szépen. A napirendi pontot lezártuk. 

b) A családon belüli erőszak elleni fellépés érdekében a büntető törvénykönyvről szóló 
2012. évi C. törvény kihirdetett szövegtől eltérő szövegű hatálybalépéséről szóló 
törvényjavaslat (T/10607. szám) 

Soron következik a 8/b pont: a családon belüli erőszak elleni fellépés érdekében a 
büntető törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény kihirdetett szövegtől eltérő szövegű 
hatálybalépéséről szóló T/10607. számú törvényjavaslat, Schiffer András és Ertsey Katalin 
képviselők önálló indítványa.  

Képviselő asszony jelzi, hogy ő fogja az előterjesztőket képviselni. Képviselő 
asszonyé a szó. 

Ertsey Katalin szóbeli kiegészítése 

ERTSEY KATALIN (független): Köszönöm szépen. Nem szeretnék visszaélni a 
bizottság türelmével. 

Ez a javaslat az eredeti javaslatunk volt, még mielőtt bejött a kormányé. És az volt a 
kérés Vas Imre részéről, aki a bizottsági véleményt képviselte, hogy ne a régi Btk.-t 
módosítsuk, hanem az újat. 

Fenntartjuk ezt a javaslatot, mert ha esetleg mégsem sikerülne a mai nap folyamán új 
verziójú módosítókkal a kormánnyal megegyezni, és egy olyanfajta javaslatot tenni, amely 
tartalmazza az itt lévőket, akkor a továbbiakban is szeretnénk erről tárgyalni. De azt remélem, 
ma este sikerül a részletes vitában már olyan módosító javaslatokat elfogadni, ami ezt 
tartalmazza. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő asszony. Hozzászólási szándékot jelez Gaudi-

Nagy Tamás képviselő úr. Képviselő úré a szó. 

Hozzászólás 

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Csak röviden. Ez egy jó javaslat tartalmilag. 
Most folyik a Btk.-módosítás, amelybe egyébként, ha jól láttam, egy gyakorlatilag ezzel 
megegyező tartalmú vagy legalábbis közel megegyező tartalmú módosító javaslat bement. 
Tehát a lényeg az, hogy azzal a tartalommal kellene ezt a családi erőszak elleni fellépést 
szankcionálni a Btk.-ban, ahogy az isztambuli egyezmény is előírja, tehát a lelki és a 
gazdasági kiszolgáltatottság, bántalmazás is kerüljön bele. Mindenesetre, hogy legalább 
bővítsük a téma tárgyalásának a lehetőségi körét, mi támogatjuk a javaslatot, de arra kérem a 
kormánypárti képviselőket, hogy legalább akkor a Btk.-vitában az ilyen tartalmú, ilyen jellegű 
módosító javaslatokat is támogassák, mondjuk, a maival ellentétben, mert ha jól láttam, ma 
nem támogatták ezeket. 

Köszönöm. 
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. További hozzászólási szándékot nem 

látok.  
Kérdezem képviselő asszonytól vagy képviselő úrtól előterjesztőként, hogy kívánnak-

e reagálni. Képviselő asszony jelzi, hogy nem. 

Szavazás a tárgysorozatba-vételről 

Kérdezem, ki az, aki egyetért a tárgysorozatba-vétellel. (Szavazás.) 5-en. Kik 
tartózkodtak? (Szavazás.) 17 tartózkodás mellett a bizottság nem vette tárgysorozatba az 
indítványt. 

c) Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/10807. szám) 

Soron következik a c) pont: az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 
módosításáról szóló T/10807. számú törvényjavaslat, Mirkóczki Ádám képviselő úr önálló 
indítványa. A képviselő úr a múltkor itt volt, akkor nem tudott sorra kerülni ez az 
előterjesztés. Most nem tudott eljönni. Jobbikos képviselőtársaim azt kérték, és azt gondolom, 
ezt akceptálja a bizottság, hogy vegyük le most a napirendről, és a következő bizottsági ülésen 
tárgyalja meg a bizottság. 

Hozzászólási szándék ehhez az ügyrendi javaslathoz, úgy látom, hogy nincs. 

Szavazás a tárgyalás elhalasztásáról 

Kérdezem, ki az, aki ezzel egyetért. (Szavazás.) A bizottság egyhangúlag úgy döntött, 
hogy a következő bizottsági ülésen fogja ezt megtárgyalni a bizottság. 

Egyebek 

Az „egyebek” napirendi pont keretében a visszaküldött infotörvénnyel kapcsolatban 
szeretném tájékoztatni a bizottságot arról, hogy a köztársasági elnök úr által megtett 
észrevételeket elküldtem Péterfalvi Attila részére, és kértem az állásfoglalását az abban 
foglaltakkal kapcsolatban, illetve egy szakmai javaslatot. Amikor ez megérkezik, azt követően 
kívánom elindítani ennek a parlamenti tárgyalását. Természetesen erről a válaszról minden 
képviselőtársamat a válasz megküldésével együtt tájékoztatni fogom. 

„Egyebekben” más bejelentenivaló? (Nincs jelentkező.) Nincs. 
Így ezt a napirendi pontot is lezárom, és a bizottsági ülést berekesztem. Köszönöm 

szépen. 
 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 53 perc)  
  

Dr. Cser-Palkovics András 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Prin Andrea 


