
 
Ikt.sz.: AIB/146-1/2013. 

AIB-54/2013. sz. ülés 
(AIB-231/2010-2014. sz. ülés) 

J e g y ző k ö n y v  

az Országgyűlés Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottságának 
2013. december 2-án, hétfőn, 10 óra 35 perckor  

az Országház főemelet 58. számú tanácstermében  
megtartott üléséről 



- 2 - 

Tartalomjegyzék  

 

Napirendi javaslat 4 

Az ülés résztvevői 6 

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása 8 

A hitelbiztosítéki nyilvántartásról szóló törvényjavaslat (T/13054. szám); kapcsolódó 
módosító javaslat megvitatása, első helyen kijelölt bizottságként 8 

Egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségek módosításáról szóló törvényjavaslat 
(T/13035. szám); általános vita, első helyen kijelölt bizottságként 9 

Dr. Rubovszky György szóbeli kiegészítése 9 

Szavazás az általános vitára alkalmasságról 10 

Döntés bizottsági módosító indítvány benyújtásáról 10 

Zárószavazások előkészítése 10 

a) Egyes törvényeknek az alaptörvény ötödik módosításával összefüggő módosításáról 
szóló törvényjavaslat (T/12912. szám) 10 

b) Az egyes civil szervezetekkel kapcsolatos törvényeknek a polgári törvénykönyvről szóló 
2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő, valamint egyéb célú módosításáról 
szóló törvényjavaslat (T/12833. szám) 11 

c) A Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 
módosításáról szóló törvényjavaslat (T/12974. szám) 12 

A büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás 
végrehajtásáról szóló törvényjavaslat (T/13096. szám); módosító javaslatok megvitatása, 
első helyen kijelölt bizottságként 12 

Egyes törvényeknek az új polgári törvénykönyv hatálybalépésével összefüggő módosításáról 
szóló törvényjavaslat (T/12824. szám); döntés bizottsági módosító javaslatok benyújtásáról, 
első helyen kijelölt bizottságként 21 

A népszavazás kezdeményezéséről szóló törvényjavaslat (T/3479. szám); döntés bizottsági 
módosító javaslat benyújtásáról, első helyen kijelölt bizottságként 22 

Egyes törvényeknek a gyermekek védelme érdekében történő módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/13091. szám); módosító javaslatok megvitatása 28 



- 3 - 

A bizalmi vagyonkezelőkről és tevékenységük szabályairól szóló törvényjavaslat (T/13218. 
szám); általános vita 30 

Dr. Czepek Gábor szóbeli kiegészítése 30 

Szavazás az általános vitára alkalmasságról 31 

A Nemzeti Emlékezet Bizottságáról szóló törvényjavaslat (T/13215. szám); általános vita, 
első helyen kijelölt bizottságként 31 

Dr. Rétvári Bence szóbeli kiegészítése 31 

Hozzászólások, reflexiók 32 

Dr. Rétvári Bence válaszai, reflexiói 38 

Szavazás az általános vitára alkalmasságról 39 

Az egyes igazságügyi, jogállási és belügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/13217. szám); általános vita 40 

Dr. Répássy Róbert szóbeli kiegészítése 40 

Az OBH képviselőjének észrevétele 40 

Kérdések, észrevételek, reflexiók 41 

Szavazás az általános vitára alkalmasságról 46 

Egyebek 46 

 



- 4 - 

Napirendi javaslat  
 
1. A hitelbiztosítéki nyilvántartásról szóló törvényjavaslat (T/13054. szám)  

(Kapcsolódó módosító javaslat megvitatása)  

(Első helyen kijelölt bizottságként)   

 

2. Zárószavazás előkészítése:  

a) Egyes törvényeknek az alaptörvény ötödik módosításával összefüggő 

módosításáról szóló törvényjavaslat (T/12912. szám)  

(Első helyen kijelölt bizottságként)  

b) Az egyes civil szervezetekkel kapcsolatos törvényeknek a polgári 

törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő, 

valamint egyéb célú módosításáról szóló törvényjavaslat (T/12833. szám)  

c) A Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. 

törvény módosításáról szóló törvényjavaslat (T/12974. szám)  

 

3. A büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési 

elzárás végrehajtásáról szóló törvényjavaslat (T/13096. szám)  

(Módosító javaslatok megvitatása)  

(Első helyen kijelölt bizottságként)  

 

4. Egyes törvényeknek az új polgári törvénykönyv hatálybalépésével összefüggő 

módosításáról szóló törvényjavaslat (T/12824. szám)  

(Döntés bizottsági módosító javaslatok benyújtásáról)  

(Első helyen kijelölt bizottságként)  

 

5. A népszavazás kezdeményezéséről szóló törvényjavaslat (T/3479. szám)  

(Döntés bizottsági módosító javaslat benyújtásáról)  

(Első helyen kijelölt bizottságként)  

 

6. Egyes törvényeknek a gyermekek védelme érdekében történő módosításáról szóló 

törvényjavaslat (T/13091. szám)  

(Módosító javaslatok megvitatása)  

 



- 5 - 

7. Egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségek módosításáról szóló 

törvényjavaslat (T/13035. szám)  

(A Mentelmi, összeférhetetlenségi, fegyelmi és mandátumvizsgáló bizottság önálló 

indítványa)  

(Általános vita)  

(Első helyen kijelölt bizottságként)  

 

8. Az egyes igazságügyi, jogállási és belügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 

törvényjavaslat (T/13217. szám)  

(Általános vita)  

 

9. A bizalmi vagyonkezelőkről és tevékenységük szabályairól szóló törvényjavaslat 

(T/13218. szám)  

(Általános vita)  

 

10. Magyarország Alaptörvényének hatodik módosítása címmel benyújtott 

törvényjavaslat (T/…. szám)  

(Általános vita)  

 

11. Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-vételéről:  

a) Az országgyűlési képviselők választása kampányköltségeinek átláthatóvá 

tételéről szóló 2013. évi LXXXVII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat 

(T/12892. szám)  

(Szabó Timea és Karácsony Gergely (független) képviselők önálló indítványa) 

b) A stratégiai közműszolgáltatók és a rezsicsökkentés eredményének hosszú távú 

hatékony védelme érdekében Magyarország Alaptörvényének hatodik 

módosításáról szóló törvényjavaslat (T/12894. szám)  

(Dr. Apáti István (Jobbik) képviselő önálló indítványa)  

 

12. Egyebek  

 



- 6 - 
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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. Bárándy Gergely (MSZP)  
Dr. Lamperth Mónika (MSZP)  
Dr. Ipkovich György (MSZP)  
Dr. Gaudi-Nagy Tamás (Jobbik)  
Dr. Staudt Gábor (Jobbik)  
Pősze Lajos (független)  

Helyettesítési megbízást adott   
Dr. Papcsák Ferenc (Fidesz) dr. Vas Imrének (Fidesz)  
Dr. Gruber Attila (Fidesz) megérkezéséig Pősze Lajosnak (független), majd 
távozása után Székyné dr. Sztrémi Melindának (Fidesz), illetve dr. Horváth 
Zsoltnak (Fidesz)  
Gulyás Gergely (Fidesz) megérkezéséig dr. Varga Istvánnak (Fidesz)  
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Dr. Botka László (MSZP) dr. Lamperth Mónikának (MSZP)  
Dr. Lamperth Mónika (MSZP) megérkezéséig dr. Bárándy Gergelynek 
(MSZP)  
Dr. Steiner Pál (MSZP) dr. Ipkovich Györgynek (MSZP)  
Pősze Lajos (független) távozása után dr. Zsiga Marcellnek (Fidesz) 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 35 perc)  

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása  

DR. CSER-PALKOVICS ANDRÁS (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban 
ELNÖK: Tisztelt Bizottság! Elkezdjük a munkát. A helyettesítési rend a következő: Szakács 
képviselő úr Vitányi képviselő urat helyettesíti, jómagam Mátrai Márta képviselő asszonyt, 
Kozma Péter képviselő úr Molnár Attila képviselő urat, Vas Imre képviselő úr Papcsák 
Ferenc alelnök urat, Székyné képviselő asszony Zsiga Marcell képviselő urat helyettesíti. 

Néhány napirend-kiegészítési indítványt teszek. Javasolom kiegészíteni a napirendet a 
Nemzeti Emlékezet Bizottságáról szóló törvényjavaslattal T/13215. számon; ez az eredetileg 
kiküldött napirendhez képest a 11. lenne. Ahhoz képest változásként viszont javaslom levenni 
a 10. pontot, a Magyarország Alaptörvényének hatodik módosítása címmel benyújtott 
törvényjavaslatot; valamint a 12-esben a döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-
vételéről sorából az a) pontot, ez a T/12892. számú javaslat, tekintettel arra, hogy a benyújtók 
a mai napon nem tudnának jelen lenni. Ezenkívül Apáti képviselő úr is azt jelezte, hogy kéri, 
hogy az ő javaslatát is, tehát a T/12894. számút vegyük le napirendről; tehát a teljes eredeti 
12. napirendi pontot vegyük le, és ne tárgyalja ma a bizottság. 

Ezekkel a kiegészítő javaslatokkal együtt kérdezem, hogy a bizottság elfogadja-e a 
napirendet. (Szavazás.) 15 igennel a bizottság egyhangúlag elfogadta a napirendi javaslatot. 

Kérésként javaslatot teszek arra, hogy az egyes vagyonnyilatkozat-tételi 
kötelezettségek módosításáról szóló T/13035. számú törvényjavaslatot második napirendi 
pontként tárgyalja meg a bizottság. Rubovszky elnök úr jelezte ezt a kérést. Kérem a 
bizottságot, hogy ezt támogassa. (Szavazás.) Köszönöm szépen, a bizottság egyhangúlag 
támogatta. 

A hitelbiztosítéki nyilvántartásról szóló törvényjavaslat (T/13054. szám); kapcsolódó 
módosító javaslat megvitatása, első helyen kijelölt bizottságként 

Elsőként tárgyaljuk a hitelbiztosítéki nyilvántartásról szóló T/13054. számú 
törvényjavaslatot. 5 pontos az ajánlása, valamennyit Vas Imre képviselő úr nyújtotta be.  

Az 1. ponttal kapcsolatban kérdezem államtitkár urat, hogy támogatja-e az előterjesztő 
a javaslatot. 

 
DR. CZEPEK GÁBOR helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Köszönöm, elnök úr. Kormányálláspontot tudok mondani: igen. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Hozzászólási szándékot nem látok. Ki támogatja a 

módosító indítványt? (Szavazás.) 14-en támogatják. Ki tartózkodott? (Szavazás.) 1 
tartózkodás mellett a bizottság elfogadta. 

A 2. pontban Vas Imre képviselő úr javaslatáról kérdezem államtitkár urat. 
 
DR. CZEPEK GÁBOR helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Igen, támogatjuk. 
 
ELNÖK: Az előterjesztő támogatja. Hozzászólási szándékot nem látok. Ki támogatja a 

módosító indítványt? (Szavazás.) 16-an támogatják. Ki tartózkodott? (Szavazás.) Ilyen nem 
volt. Ki szavazott nemmel? (Szavazás.) Ilyen sem volt. A bizottság egyhangúlag támogatta. 

Varga István képviselő úr Gulyás Gergely képviselő urat helyettesíti. 
A 3. pont szintén Vas Imre képviselő úr javaslata. Államtitkár úr? 
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DR. CZEPEK GÁBOR helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium): Támogatjuk. 

 
ELNÖK: Támogatja az előterjesztő. Hozzászólási szándékot nem látok. Ki támogatja a 

módosító indítványt? (Szavazás.) 16-an támogatják. Ki tartózkodott? (Szavazás.) 1 
tartózkodás mellett a bizottság elfogadta. 

A 4. pont Vas Imre képviselő úr javaslata. Államtitkár úr? 
 
DR. CZEPEK GÁBOR helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Az előterjesztő támogatja. Hozzászólási szándékot nem látok. Ki támogatja a 

módosító indítványt? (Szavazás.) 16-an támogatják. Ki tartózkodott? (Szavazás.) 1 
tartózkodás mellett a bizottság támogatta. 

Az 5. pontban szintén Vas Imre képviselő úr nyújtott be javaslatot.  
 
DR. CZEPEK GÁBOR helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Támogatja a kormány. 
 
ELNÖK: Az előterjesztő támogatja. Hozzászólási szándékot nem látok. Ki támogatja a 

módosító indítványt? (Szavazás.) 16-an támogatják. Ki tartózkodott? (Szavazás. – Nincs 
ilyen.) Ki szavazott nemmel? (Szavazás.) Ilyen sem volt. A bizottság elfogadta a 
módosításokat. 

Ezzel ezt a napirendi pontot lezártuk. Államtitkár úrnak köszönöm szépen. 

Egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségek módosításáról szóló törvényjavaslat 
(T/13035. szám); általános vita, első helyen kijelölt bizottságként 

Az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségek módosításáról szóló T/13035. 
számú törvényjavaslat következik, a Mentelmi, összeférhetetlenségi, fegyelmi és 
mandátumvizsgáló bizottság önálló indítványa, általános vita.  

Elnök urat kérdezem, van-e a javaslathoz a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekkel 
kapcsolatban kiegészítése. Igen, elnök úré a szó. 

Dr. Rubovszky György szóbeli kiegészítése 

DR. RUBOVSZKY GYÖRGY (KDNP): Köszönöm szépen a szót, és köszönöm azt is, 
hogy a bizottság átsorolta a napirendet, mert a költségvetési bizottsághoz át kell mennem. 

Csupáncsak arról van szó, hogy akkor, amikor a Költségvetési Tanács elnökének a 
vagyonnyilatkozata volt napirenden, derült ki, hogy a különböző vagyonnyilatkozat-adási 
kötelezettség alá vont személyek eltérő módon kerülnek elbírálásra, és ez az egész 
előterjesztés arról szól, hogy az Országgyűlés mentelmi bizottsága elé kerülő minden 
vagyonnyilatkozat, minden vagyonnyilatkozat-adásra kötelezett személy tekintetében egyenlő 
és egyforma legyen.  

Köszönöm szépen. Kérem, hogy a bizottság ezt támogassa. 
 
ELNÖK: Megnyitva az általános vitát – és jelezve, hogy Lamperth Mónika képviselő 

asszony Botka László képviselő urat helyettesíti –, kérdezem képviselőtársaimat, van-e 
hozzászólási szándék. (Nincs jelentkező.) Ilyet nem látok. 
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Szavazás az általános vitára alkalmasságról 

Kérdezem, ki támogatja a javaslat általános vitára alkalmasságát. (Szavazás.) 18 
igennel, egyhangú döntéssel a bizottság általános vitára alkalmasnak tartja.  

Rubovszky György képviselő úrnak adom meg a szót. 

Döntés bizottsági módosító indítvány benyújtásáról 

DR. RUBOVSZKY GYÖRGY (KDNP): Tisztelt Bizottság! Nagyon szépen köszönöm 
a bizottság bizalmát. Szeretnék még egy kérést előterjeszteni.  

Azt szeretném kérni, hogy a bizottság adjon be egy bizottsági módosító indítványt, 
mégpedig az eljárás teljesen azonossá tételére irányulóan. Ki lett osztva. Tisztelettel kérem, 
hogy ezt is terjesszék elő. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Pősze Lajos képviselő úr Gruber Attila képviselő urat helyettesíti.  
Az általános vitára alkalmasság tekintetében Vejkey Imre képviselő úr fogja a 

bizottság álláspontját ismertetni.  
Most a bizottsági módosító javaslat benyújtásával kapcsolatban nyitom meg a vitát. 

Van-e ezzel kapcsolatban kérdés, észrevétel? (Nincs.) Kérdezem, támogatja-e a bizottság 
ennek a 7 pontos javaslatnak a benyújtását, amelyet az előterjesztő maga is támogat. 
(Szavazás.) Ha jól látom, 18 igennel, egyhangú döntéssel a bizottság benyújtja ezt az 
indítványt. 

Ezzel lezárjuk ennek a napirendi pontnak a tárgyalását. Köszönöm szépen. 

Zárószavazások előkészítése 

a) Egyes törvényeknek az alaptörvény ötödik módosításával összefüggő módosításáról 
szóló törvényjavaslat (T/12912. szám) 

Zárószavazások előkészítése következik: egyes törvényeknek az alaptörvény ötödik 
módosításával összefüggő módosításáról szóló T/12912. számú törvényjavaslat. 7 pontos az 
ajánlás, egy kivételével a többit az előterjesztő nyújtotta be. 

Az 1. pont az előterjesztő javaslata; gondolom, az előterjesztő támogatja. Van-e 
kérdés, észrevétel? Lamperth Mónika képviselő asszonynak adom meg a szót. 

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

én a múltkor is jeleztem, amikor a megválasztott tagok költségtérítésével kapcsolatban volt 
arról szó, hogy én igazságosnak tartanám, ha a delegált tagok is kapnának, örömmel látom, 
hogy ezt benyújtották, úgyhogy én a magam részéről ezt meg fogom szavazni. 

Ugyanakkor azt szeretném megkérdezni, lehet, hogy csak az én figyelmemet kerülte 
el, de nem tudom pontosan, hogy ez a költségtérítésre is vonatkozik-e; ha igen, akkor jó. Ha 
nem, akkor esetleg arról egy mondatot, hogy miért nem teljesen azonos a megítélésük. De 
mondom még egyszer, én ezt üdvözlöm, és meg is fogom szavazni. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Államtitkár úrnak adom meg a szót. 
 
DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Röviden: úgy gondoltuk, hogy a delegált tagok esetében a tiszteletdíj arra is 
hivatott lenne, hogy a költségeket fedezze. Ebben az esetben az őt delegáló párt lehet az, 
amely a költségtérítésnél ezt figyelembe tudja venni.  
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Megjegyzem, hogy ez a kérdés a Nemzeti Választási Bizottságnál most alapvetően 
azért került elő, mert ellentétben a korábbi gyakorlattal, több vidéki tagja is van, akiknek 
komolyabb költségeik vannak. A delegált tagoknál a pártok jellemzően budapesti delegáltakat 
szoktak ide küldeni, ezért náluk talán nem olyan jelentős nagyságú ez a költség. 

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

támogatja a módosító javaslatot. (Szavazás.) 19 igen. Ki tartózkodott? (Szavazás. – Nincs 
ilyen.) Ki szavazott nemmel? (Szavazás. – Nincs ilyen.) A bizottság egyhangúlag támogatta 
tehát a módosító indítványt. 

Vitányi képviselő úr Horváth Zsolt képviselő urat helyettesítette már ennél a 
szavazásnál.  

A 2. pont Dúró Dóra és Staudt Gábor képviselők javaslata. Kérdezem az államtitkár 
urat. 

 
DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Nem támogatja az előterjesztő. 
 
ELNÖK: Az előterjesztő nem támogatja. Hozzászólási szándékot nem látok. Ki 

támogatja a módosító indítványt? (Szavazás.) 1 támogató szavazatot kapott. A bizottság nem 
támogatta, az egyharmadot nem kapta meg. 

A 3. pontban az előterjesztő nyújtott be módosító indítványt. Hozzászólási szándékot 
nem látok. Ki támogatja a módosító indítványt? (Szavazás.) 16 igen. Ki nem támogatta? 
(Szavazás. – Nincs ilyen.) Ki tartózkodott? (Szavazás.) 4 tartózkodás mellett a bizottság 
elfogadta. 

A 4. pont az előterjesztő javaslata. Hozzászólási szándékot nem látok. Ki támogatja a 
módosító indítványt? (Szavazás.) 16 igen. Kik tartózkodtak? (Szavazás.) 4-en tartózkodtak. 
Volt-e, aki nemmel szavazott? (Szavazás. – Nincs ilyen.) A bizottság elfogadta a módosító 
javaslatot. 

Az 5. pontban szintén az előterjesztő nyújtott be módosító indítványt. Hozzászólási 
szándékot nem látok. Ki támogatja a módosító indítványt? (Szavazás.) 16-an támogatják. Kik 
tartózkodtak? (Szavazás.) 4-en tartózkodtak. Volt-e, aki nemmel szavazott? (Szavazás. – 
Nincs ilyen.) A bizottság elfogadta a javaslatot. 

A 6. pontban az előterjesztő nyújtott be javaslatot. Hozzászólási szándékot nem látok. 
Ki támogatja a módosító indítványt? (Szavazás.) 16-an támogatják. Kik tartózkodtak? 
(Szavazás.) 2-en tartózkodtak. Ki szavazott nemmel? (Szavazás.) 2-en nemmel szavaztak. A 
bizottság elfogadta a módosító javaslatot. 

A 7. pontban szintén az előterjesztő nyújtott be javaslatot. Hozzászólási szándékot 
nem látok. Ki támogatja a módosító indítványt? (Szavazás.) 16-an támogatják. Ki nem 
támogatta? (Szavazás.) 4-en nem támogatták. Ki tartózkodott? (Szavazás.) 1 tartózkodás. A 
bizottság elfogadta a módosító javaslatot. 

Ezzel ezt a napirendi pontot le is zártuk, azzal, hogy Ipkovich képviselő úr Steiner Pál 
képviselő urat helyettesítette már a korábbi szavazásoknál is. Köszönöm szépen.  

b) Az egyes civil szervezetekkel kapcsolatos törvényeknek a polgári törvénykönyvről 
szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő, valamint egyéb célú 
módosításáról szóló törvényjavaslat (T/12833. szám) 

Soron következik az egyes civil szervezetekkel kapcsolatos törvényeknek a polgári 
törvénykönyv hatálybalépésével összefüggő módosításai T/12833. számon. 7 pontos az 
ajánlás, valamennyi módosító indítványt az előterjesztő nyújtotta be. 
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Ügyrendi javaslatot kíván tenni Rubovszky képviselő úr. 
 
DR. RUBOVSZKY GYÖRGY (KDNP): Tisztelettel, én azt javasolom, mivel az 

előterjesztő nyújtotta be a javaslatokat, így egyben tárgyaljunk és szavazzunk róluk.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen, elnök úr. Az ügyrendi javaslathoz van-e kérdés, 

észrevétel? (Nincs.) Ki támogatja az elfogadását? (Szavazás.) 16-an támogatják. Ki nem 
támogatta? (Szavazás.) 3-an nem támogatták.  

Így az előterjesztő által benyújtott módosító indítványokról együtt nyitom meg a vitát. 
Van-e ezekkel kapcsolatban kérdés? (Nincs.) Ha nincs, kérdezem, ki támogatja ezeknek az 
elfogadását? (Szavazás.) 16-an támogatják. Ki nem támogatta? (Szavazás.) 2-en. Ki 
tartózkodott? (Szavazás.) 1 tartózkodás. A bizottság ezeket a módosító indítványokat 
elfogadta. 

Ezzel ezt a napirendi pontot le is zártuk. 

c) A Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 
módosításáról szóló törvényjavaslat (T/12974. szám) 

Soron következik a Magyarország 2013. évi központi költségvetésének módosításáról 
szóló T/12974. számú törvényjavaslat. 5 pontos a javaslat, valamennyit az előterjesztő 
nyújtotta be. 

Rubovszky képviselő úr ügyrendi kérdésben kért szót. 
 
DR. RUBOVSZKY GYÖRGY (KDNP): Tisztelettel azt kérem, hogy egyben 

tárgyaljunk. Bárki kikérhet vagy frakciónként ki lehet kérni javaslatot; ha nincs ilyen, akkor 
egyben szavazzunk. 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Az ügyrendi javaslatról nyitom meg a vitát. Van-e 

kérdés, észrevétel? (Nincs.) Ki támogatja az ügyrendi javaslat elfogadását? (Szavazás.) 17-en 
támogatják. Ki tartózkodott? (Szavazás. – Nincs ilyen.) Ki nem támogatta? (Szavazás.) 3-an 
nem támogatták. 

Megnyitom a vitát. Kérdezem, van-e kérdés, észrevétel bármelyik módosító 
indítvánnyal kapcsolatban. (Nincs.) Ilyet nem látok. Ki támogatja ezeket a módosító 
indítványokat? (Szavazás.) 17-en támogatják. Ki nem támogatta? (Szavazás. – Nincs ilyen.) 
Ki tartózkodott? (Szavazás.) 1 tartózkodás mellett a bizottság ezeket elfogadta. 

A zárószavazások előkészítése ezzel meg is történt. 

A büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás 
végrehajtásáról szóló törvényjavaslat (T/13096. szám); módosító javaslatok megvitatása, 
első helyen kijelölt bizottságként 

Következik a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a 
szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló törvényjavaslat T/13096. szám alatt. Államtitkár 
asszonyt, államtitkár urat és parancsnok urat köszöntöm a napirendi pont tárgyalásánál. 25 
pontos az ajánlás. 

Az 1. pontban Staudt Gábor és Gaudi-Nagy Tamás képviselő urak nyújtottak be 
módosító indítványt. Kérdezem az előterjesztő álláspontját.  

 
DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Az előterjesztő nem támogatja a módosító javaslatot. 
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ELNÖK: Staudt Gábor képviselő úrnak adom meg a szót. 
 
DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik): Köszönöm, elnök úr. Egynéhány gondolatban azért 

kiemelném a fontosságát a módosító javaslatunknak. 
Arra teszünk javaslatot, hogy a törvény 1. §-ának (1) bekezdésében már kimondásra 

kerüljön, hogy azon túl, hogy szeretnénk, ha visszailleszkednének azok az elítéltek, amelyek 
erre hajlandóságot mutatnak, az olyan elítéltek esetében, amelyek visszailleszkedni nem 
kívánnak, egyértelmű célja a büntetésnek az elrettentő hatása. Az 1. §-ban mint alapelvnek 
meg kell jelenni az elrettentésnek is a reintegrációs törekvések mellett. 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Államtitkár úr, parancsoljon! 
 
DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Rövid választ adnék. A büntető törvénykönyv az a jogszabály, az a törvény, 
amely meghatározza, hogy mi a büntetés célja. Ennek során kimondja, hogy a büntetés célja a 
társadalom védelme érdekében annak megelőzése, hogy akár az elkövető, akár más 
bűncselekményt kövessen el. Ez a generális és speciális prevenció fogalma. (Dr. Staudt 
Gábor: Így van.) Ehhez a büntetés-végrehajtási törvénynek, úgy gondolom, nem kell többet 
hozzátenni; ha többször mondjuk el, akkor is ugyanaz a hatása, legalábbis jogszabályi szinten 
ennek, mint ha egyszer mondjuk el. Úgy gondolom, ebben a passzusban igazából ez a 
rendelkezés, amelyet képviselő úr módosító javaslata céloz, feleslegesnek tűnik. 

Az szerepel egyébként az (1) bekezdésben, hogy a végrehajtás az, ami a büntetést 
tulajdonképpen megvalósítja, tehát az benne van az első mondatban. Tehát a kiegészítés 
tartalmilag, én úgy értelmezem, nem tesz hozzá érdemben a bekezdés tartalmához.  

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Staudt Gábor képviselő úré a szó. 
 
DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik): Köszönöm szépen. Hát, szépen próbálta államtitkár 

úr kimagyarázni, de azt ugye ön is érzi, hogy ha a büntető törvénykönyv meghatározza, hogy 
egyrészről legyen egy reintegrációra való törekvés, illetőleg egy büntetési jelleg, akkor ha 
csak az egyiket hangsúlyozzuk ki túlságosan a bv-törvény elején, akkor ez már 
aránytalanságot okoz. Természetesen tudom, hogy a Btk.-ban ez szerepel, de ha az arány, ami 
a Btk.-ban esetleg megvan, már a bevezető passzusban eltolódik, akkor az nyilvánvalóan egy 
törvényalkotói állásfoglalást jelent a büntetések végrehajtásának a célja vonatkozásában. 
Úgyhogy én úgy gondolom, ez a módosító javaslat pontosan azt teremti meg, hogy a Btk. 
szellemében történjen ez meg.  

De tudom, hogy ebben egymás közt nézetkülönbség van, ezért a bizottság meggyőzése 
érdekében mondtam el ezeket a gondolatokat. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Határozathozatal következik. Kérdezem, ki támogatja a 

módosító indítványt. (Szavazás.) 1 igen szavazatot kapott. A bizottság nem támogatta, az 
egyharmadot nem kapta meg. 

Vejkey képviselő úr Rubovszky elnök urat helyettesíti. 
A 2. pont Gaudi-Nagy Tamás és Staudt Gábor képviselők javaslata, összefüggésben a 

4. ponttal.  
 
DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Ezt támogatja az előterjesztő. 
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ELNÖK: Az előterjesztő támogatja. Staudt Gábor képviselő úr dicsérő szavakért kért 

szót. (Derültség.) 
 
DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik): Hát, majdnem… Ez egy kodifikációs módosítás, 

tehát még mielőtt a sajtó és a bizottsági képviselőtársaim, akik nem követik esetleg nyomon a 
javaslatot, másképp magyaráznák, itt egy technikai módosításról van szó, amit nagyon 
örülünk, hogy legalább támogat a minisztérium, de természetesen ez érdemben nem 
változtatja meg a törvény szellemét, csak nem lesz annyira csúnya a megfogalmazása. 

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

(Szavazás.) 19-en. Kik tartózkodtak? (Szavazás.) 2-en. Ki szavazott nemmel? (Szavazás.) 
Ilyen nem volt. A bizottság elfogadta ezeket a módosításokat. 

A 3. pont Gaudi-Nagy Tamás és Staudt Gábor képviselők javaslata. Államtitkár úr? 
 
DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Ezt ebben a formában nem támogatjuk, de egyébként a szándék pozitív, és egy 
kis pontosítással elfogadhatónak tartanánk. 

 
ELNÖK: Staudt képviselő úr azt jelezte, hogy azt kérdezzem meg, hogy mi lenne a 

pontosítás lényege. 
 
DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): A módosító javaslat szerinti e) pont a d) ponthoz hasonló megállapodás 
szükségességét nem tartalmazza, holott a bv-szervvel kötött megállapodás ebben az esetben is 
alapfeltétel. Tehát ennyiben kiegészítésre szorulna a javaslat. 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem, ki támogatja a 3. módosító indítványt. 

(Szavazás.) 1 támogató szavazatot kapott. A bizottság nem támogatta, az egyharmadot nem 
kapta meg. 

Az 5. pontban szintén Gaudi-Nagy Tamás és Staudt Gábor képviselők nyújtottak be 
javaslatot. Államtitkár úr? 

 
DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Ez támogatható, támogatja a tárca. 
 
ELNÖK: Az előterjesztő támogatja. Hozzászólási szándékot nem látok. Ki támogatja a 

módosító indítványt? (Szavazás.) 19-en. Kik tartózkodtak? (Szavazás. – Nincs ilyen.) Ki 
szavazott nemmel? (Szavazás.) 5-en szavaztak nemmel. A bizottság elfogadta a javaslatot. 

A 6. pontban, összefüggésben a 7. ponttal, szintén Gaudi és Staudt képviselők 
nyújtottak be javaslatot. 

 
DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

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

módosító indítványokat? (Szavazás.) 19-en támogatják. Kik nem támogatják? (Szavazás.) 2-
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en. Kik tartózkodtak? (Szavazás.) 3-an tartózkodtak. A bizottság tehát elfogadta a módosító 
indítványokat. 

A 8. pont Gaudi-Nagy Tamás és Staudt Gábor képviselők javaslata. Államtitkár úr? 
 
DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Ezt nem támogatja a tárca. 
 
ELNÖK: Nem támogatja. Hozzászólásra Staudt képviselő úrnak adom meg a szót. 
 
DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik): Hogy ne mondhassák, hogy a Jobbik csak 

szigorítani szeretne, és az ész nélküli szigorítások pártján áll, ez pont olyan rendelkezés, 
amely a bv-rendszeren belüli jogérvényesítést, ahhoz képest, hogy ha valaki, mondjuk, nincs 
kényszerintézkedések hatása alatt, azt kiegyenlíti, és adott esetben háromnapi gondolkodási 
időt kérhet egy fellebbezés esetén az elítélt, úgy gondoljuk, józan megfontolás alapján ez 
megadható. Tehát kérném esetleg a minisztériumot, hogy gondolják át a véleményüket. 

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

(Szavazás.) 1 támogató szavazatot kapott. A bizottság nem támogatta, az egyharmadot nem 
kapta meg. 

A 9. pontban, összefüggésben a 10. és 11. pontokkal, Vágó Sebestyén képviselő 
nyújtott be javaslatot. Államtitkár úr? 

 
DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Nem támogatja a tárca. 
 
ELNÖK: A tárca nem támogatja. Hozzászólási szándék nincs. Kérdezem a bizottságot, 

ki támogatja a módosító indítványokat. (Szavazás.) 1 támogató szavazatot kapott. A bizottság 
nem támogatta, az egyharmadot nem kapta meg. 

A 12. pont következik, Staudt Gábor és Gaudi-Nagy Tamás képviselők javaslata. 
Államtitkár úr? 

 
DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Nem támogatja a tárca. 
 
ELNÖK: Nem támogatja. Hozzászólási szándékot nem látok. Ki támogatja a módosító 

indítványt? (Szavazás.) 1 támogató szavazatot kapott. A bizottság nem támogatta, az 
egyharmadot nem kapta meg. 

A 13. pont Staudt Gábor és Gaudi-Nagy Tamás képviselők javaslata. Államtitkár úr? 
 
DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Nem támogatja a tárca. 
 
ELNÖK: A tárca nem támogatja. Staudt képviselő úrnak adom meg a szót. 
 
DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik): Köszönöm, elnök úr. Itt tulajdonképpen ezt a 

megfogalmazást szeretnénk kivenni, és kicsit nehezményezzük, hogy a szabadságvesztés 
végrehajtási fokozatára és a bv-intézet rendjére figyelemmel, de törekedni kell arra, hogy az 
elítélt életkörülményei közelítsenek a szabad élet általános körülményeihez. Mi ezt nem 
tekintjük annak, ami szlogeneket a Fidesz meghirdetett, hogy itt szigor lesz és önfenntartó 
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börtönök lesznek, és a bv-intézetrendszer a társadalmi elvárásoknak megfelel. Ezért várjuk 
azt, hogy a Fidesz által vagy a kormány által a sajtóban megjelenített gondolatok a leírt 
jogszabályokban is megjelenjenek. Sajnos ettől még messze állunk. 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Államtitkár úrnak adom meg a szót. 
 
DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Ez a szabály tulajdonképpen, amely egyébként a hatályos Bv. tvr.-nek is a 
része – nem gondolom, hogy a jelenlegi börtönkörülmények egyébként olyan irigylésre 
méltóak lennének –, tehát ez a normalizáció elvének a magyar jogban történő 
megfogalmazását jelenti, amely az európai börtönszabályokban, ezzel kapcsolatos nemzetközi 
alapelvként a büntetés-végrehajtásban ismert. Ez nem jelenti azt természetesen, hogy olyan 
életkörülményeket kell biztosítani, mint amilyen a szabad életben van, de lehetőség szerint 
indokolatlan, a büntetés célján túlmutató körülményeket, drákói körülményeket, ami adott 
esetben ellentétes lehet a kínzás, embertelen bánásmód tiltásának alapelvével is, olyat ne 
lehessen megvalósítani.  

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Staudt Gábor képviselő úré a szó. 
 
DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik): Köszönöm, elnök úr. Akkor itt egy kis félreértés van 

köztünk. Tehát én nem azt mondom, hogy naponta verjék meg a rabokat, és akkor attól 
lesznek rosszabbak a körülményeik, vagy hogy penészes helyen tartsák – ez félreértés. Azt 
viszont tisztán kell látni, hogy akik bekerülnek egy börtönbe, azok között óriási különbség 
lehet ahhoz képest, hogy honnan jönnek. Nyilván államtitkár úrnak vagy nekem elég 
szörnyűek és elrettentőek a jelen börtönkörülmények, és én nagyon messze elkerülném, hogy 
még a legjobb börtönbe is bekerüljek. Viszont vannak olyan emberek, akiknek bizony a 
legrosszabb körülményeket nyújtó bv-intézet is ahhoz képest, amilyen környezetből jönnek, a 
Hilton hotelhez hasonlít. Tehát sajnos ekkora különbségek vannak, amit valamilyen formában 
azért a bv-rendszernek figyelembe kellene vennie. 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. További hozzászólási szándékot nem látok. Kérdezem a 

bizottságot, ki támogatja a módosító indítványt. (Szavazás.) 1 támogató szavazatot kapott. A 
bizottság nem támogatta, az egyharmadot nem kapta meg. 

A 14. pont Staudt Gábor és Gaudi-Nagy Tamás képviselő urak javaslata. Államtitkár 
úr? 

 
DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Nem támogatja a tárca. 
 
ELNÖK: Nem támogatja az előterjesztő. Hozzászólási szándék? (Jelzésre:) Nincs; 

Staudt képviselő úr jelzi, hogy az előbb elmondta az érveit. Kérdezem a bizottságot, ki 
támogatja a módosító indítványt. (Szavazás.) 1 támogató szavazatot kapott. A bizottság nem 
támogatta, az egyharmadot nem kapta meg. 

A 15. pont szintén Staudt Gábor és Gaudi-Nagy Tamás képviselő urak javaslata. 
Államtitkár úr? 
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DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium): Nem támogatja a tárca. 

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

támogatja a módosító indítványt? (Szavazás.) 1 támogató szavazatot kapott. A bizottság nem 
támogatta, az egyharmadot nem kapta meg. 

A 16. pont Staudt Gábor és Gaudi-Nagy Tamás képviselők javaslata. Államtitkár úr? 
 
DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Nem támogatja a tárca. 
 
ELNÖK: Az előterjesztő nem támogatja. Hozzászólási szándékot nem látok. Ki 

támogatja a módosító indítványt? (Szavazás.) 1 támogató szavazatot kapott. A bizottság nem 
támogatta, az egyharmadot nem kapta meg. 

A 17. pont Staudt Gábor, Gaudi-Nagy Tamás és Gyüre Csaba képviselő urak javaslata. 
 
DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Igen, támogatja a tárca. 
 
ELNÖK: Ez pontosításra is került, ahogy az ajánlás is jelzi. Hozzászólási szándékot 

nem látok. Ki támogatja a módosító indítványt? (Szavazás.) 19-en támogatják. Ki nem 
támogatta? (Szavazás. – Nincs ilyen.) Ki tartózkodott? (Szavazás.) 5 tartózkodás mellett a 
bizottság elfogadta az indítványt. 

A 18. pont Staudt Gábor és Gaudi-Nagy Tamás képviselők indítványa. Államtitkár úr? 
 
DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Nem támogatja a tárca. 
 
ELNÖK: Az előterjesztő nem támogatja. Staudt Gábor képviselő úré a szó. 
 
DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik): Egy gyors hozzáfűznivalóm lenne. Itt 

tulajdonképpen, bár magában a módosító javaslatban csak egy rövidebb része szerepel a 
módosító javaslatnak, tehát a magatartási szabályok ismételt vagy súlyos megszegése esetét 
mi a magatartási szabályok megszegésére módosítanánk. Ha jól emlékszem, ez arra az 
esetkörre vonatkozik, amikor például a bv-parancsnok a különböző jutalmazásokról tud 
dönteni. Én úgy gondolom, hogy ha valaki megszegi a magatartási szabályokat, akkor az már 
a jövőben az ő jutalmazását vagy a különböző extrajutalmakat adott esetben kizárhatja. 
Természetesen itt még nem egy kötelező kizárásról van szó, bár erről is vitatkozhatnánk, de itt 
azért a bv-parancsnoknak, a bv-vezetésnek meg kell legyen az a mérlegelési jogköre – 
szerintem legalábbis –, hogy ne csak egy súlyos vagy ismételt megszegés esetén lehessen 
valakit ebben a formában szankcionálni.  

Megvárom nyilván az indokolást, de én a törvénybe ezt így ebben a formában nem 
írnám bele. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Államtitkár úr? 
 
DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Parancsnok úrnak adnám át a szót. 
 
ELNÖK: Parancsnok úr, parancsoljon! 
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CSÓTI ANDRÁS (Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága): A javaslatnál azt 

kell figyelembe venni, hogy több esetben előfordul, hogy a fogvatartottak kezdeti 
beilleszkedési nehézségekkel küzdenek, ezért vagy ismételt, vagy egyesek súlyosabb 
fegyelemsértést követnek el. Éppen ezért távlatában egész végig kizáró körülményként ezt 
nem tartanánk szerencsésnek figyelembe venni. A parancsnoknak egyébként is a mérlegelési 
jogköre megvan, és döntéseit felelősséggel hozza meg.  

Egyébként ez a szabály kapcsolódik az új elvként bevezetett rugalmasság elvéhez.  
 
ELNÖK: Staudt Gábor képviselő úré a szó. 
 
DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik): Köszönöm, parancsnok úr. Én ezt értem, csak én a 

másik oldalról fordítottam meg a kérdésfeltevést, és nyilván én nem értek annyira hozzá, mint 
ön. Csak akkor úgy kérdezem meg, hogy ha valaki nem ismételten vagy súlyosan szegi meg a 
magatartási szabályokat, de a parancsnok úgy ítéli meg, hogy ez mégis kellő súlyú ahhoz, 
hogy szankcionálásra lehetőséget adjon, akkor megvan-e erre a lehetősége ettől a szabálytól 
függetlenül – akkor így kérdezem. 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Parancsnok úr? 
 
CSÓTI ANDRÁS (Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága): A válaszom: 

igen. (Dr. Staudt Gábor: Köszönöm.)  
 
ELNÖK: Parancsnok úr válaszolt is. További hozzászólási szándékot nem látok. 

Kérdezem a bizottságot, ki támogatja a módosító indítványt. (Szavazás.) 1 támogató 
szavazatot kapott. A bizottság nem támogatta, az egyharmadot nem kapta meg. 

A 19. pont Staudt Gábor és Gaudi-Nagy Tamás képviselők javaslata. Államtitkár úr? 
 
DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Nem támogatja a tárca a javaslatot. 
 
ELNÖK: Az előterjesztő nem támogatja. Hozzászólásra Staudt Gábor képviselő úrnak 

adom meg a szót. 
 
DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik): Köszönöm, elnök úr, ehhez is muszáj egy mondatot 

hozzátennem, főleg, hogy parancsnok úr is megtisztelt minket a jelenlétével. 
Én úgy gondolom, a magánelzárás mint büntetés és annak a maximalizálása, illetve 

annak a jelenlegi csökkentése nem feltétlenül indokolt, lévén, hogy eddig sem a maximumot 
kellett kiszabni. Tehát itt megint úgy érzem, hogy pont a bv-intézetek vagy a bv-
parancsnokok döntési jogkörét fogjuk beszűkíteni, ami a jelenlegi helyzetben nem gondolom, 
hogy jó lenne. De ha erre is választ kaphatok, azt megköszönöm. 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Államtitkár úr vagy parancsnok úr? Parancsnok úr, parancsoljon! 
 
CSÓTI ANDRÁS (Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága): Meggyőződéssel 

vallom, hogy elsősorban jutalmazással és ösztönzéssel lehet felnőtt emberi magatartást 
befolyásolni. A magánelzárás mértéke ilyen szempontból álláspontom szerint nem lehet 
perdöntő. Jelenleg ezek a szabályok, amelyek itt változások, tehát csökkentek öt-öt nappal, 
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ezek viszont teljesen szinkronba kerülnének a nemzetközi ajánlásokkal és a nemzetközi 
gyakorlattal is.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Kérdezem, ki támogatja a módosító indítványt. (Szavazás.) 1 

igen szavazat mellett a bizottság nem támogatta, az egyharmadot nem kapta meg. 
A 20. pont Gaudi-Nagy Tamás képviselő úr javaslata. Előterjesztő? 
 
DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Nem támogatja a tárca. 
 
ELNÖK: Az előterjesztő nem támogatja. Hozzászólási szándékot nem látok. Ki 

támogatja a módosító indítványt? (Szavazás.) 1 igen szavazat mellett a bizottság nem 
támogatta, az egyharmadot nem kapta meg. 

A 21. pont Staudt Gábor és Gaudi-Nagy Tamás képviselők javaslata. Államtitkár úr? 
 
DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Nem támogatja a tárca. 
 
ELNÖK: Az előterjesztő nem támogatja. Hozzászólási szándékot nem látok. Ki 

támogatja a módosító indítványt? (Szavazás.) 1 igen szavazat mellett a bizottság nem 
támogatta, az egyharmadot nem kapta meg. 

A 22. pont Baráth Zsolt, Sneider Tamás, Vágó Sebestyén és Mirkóczki Ádám 
képviselők javaslata. Államtitkár úr? 

 
DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Korábban már bizottsági ülésen is, talán a parlamenti vitában is szóba került 
ez a javaslat. Ott is jeleztük, hogy alapvetően a tartalmával egyetértünk, de indokolatlannak 
tartjuk a törvényi szabályozást erre vonatkozóan. Tehát ebben a formában nem támogatjuk, de 
egyébként tartalmában igen. 

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

módosító indítványt? (Szavazás.) 1 igen szavazat mellett a bizottság nem támogatta, az 
egyharmadot nem kapta meg. 

A 23. pont Baráth Zsolt és képviselőtársai javaslata. Államtitkár úr? 
 
DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Nem támogatja a tárca. 
 
ELNÖK: Az előterjesztő nem támogatja. Hozzászólásra Staudt Gábor képviselő úrnak 

adom meg a szót. 
 
DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik): Köszönöm szépen, elnök úr. Itt azt próbáljuk 

hangsúlyozni és nyomatékosabbá tenni, hogy abba az irányba mozduljunk el, hogy a munka 
ne csak jutalom lehessen. Bár ezt elmondtam a plenáris vitában is, hogy tudom, hogy az 
utóbbi években nagy előrelépés történt a munka mint jutalom és a munkakörülmények 
lehetővé tétele terén. De ez az egyik fele a dolognak. 

Mi úgy gondoljuk, hogy a munka bizonyos csoportoknak vagy bizonyos elkövetőknek 
lehet akár büntetés is, sőt sokszor a legnagyobb büntetés ez lehet bizonyos embertársainknak. 
És ennek is valahogy meg kellene jelennie a törvényben. Nyilván itt ezzel a módosító 
javaslattal próbáltuk ezt az üzenetet továbbítani. Tudom, hogy nem egyszerű terület, tudom, 
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hogy nehezen megszervezhető, de merjünk nagyot álmodni, és merjünk hosszú távon 
gondolkozni! 

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

(Szavazás.) 1 igen szavazat mellett a bizottság nem támogatta, az egyharmadot nem kapta 
meg. 

A 24. pont Gaudi és Staudt képviselők javaslata. Államtitkár úr? 
 
DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Nem támogatja a tárca. 
 
ELNÖK: Az előterjesztő nem támogatja. Hozzászólási szándékot nem látok. Ki 

támogatja a módosító indítványt? (Szavazás.) 1 igen szavazat mellett a bizottság nem 
támogatta, az egyharmadot nem kapta meg. 

A 25. pont Bárándy Gergely és Harangozó Tamás képviselők javaslata. Államtitkár 
úr? 

 
DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Nem támogatja a tárca. 
 
ELNÖK: Az előterjesztő nem támogatja. Bárándy Gergely képviselő úrnak adom meg 

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

röviden indokolnám, talán két mondatban, hiszen a plenáris ülésen már részletesebben 
megfogalmaztuk a kifogásokat.  

Én azt gondolom, hogy ha maga a hatásvizsgálati lap azt írja, hogy gyakorlatilag a 
törvényben tervezett változtatásokra a megfelelő forrásigény nem áll rendelkezésre, akkor én 
azt gondolom, érdemes ezt a módosító javaslatot elfogadni, és akkor meghatározni a 
hatálybalépésnek a dátumát, amikor már látja az éppen aktuális kormány, hogy ezek a 
források rendelkezésre állnak. Tehát semmiféle olyan ígérete a kormánynak a parlamenti 
vitában sem és máskor sem hangzott el, hogy ezek a források rendelkezésre fognak állni. 
Annyit mondott nagyjából államtitkár úr, hogy legyen ez majd annak a kormánynak a gondja, 
amelyiknek a működése idején hatályba fog ez lépni. Én pedig úgy hiszem, felelősségteljes 
törvényalkotásról akkor beszélhetünk, ha úgy alkotunk törvényeket, hogy ahhoz a megfelelő 
forrást is társítjuk. Tehát ha lett volna vagy van most olyan adat, amely legalábbis 
valószínűsíti vagy akár biztossá teszi azt, hogy erre a források meglesznek majd akkor, akkor 
nyilván ennek a módosítónak nincs értelme – de én ilyet nem láttam. Ezért indokolt, hogy egy 
külön törvény léptesse majd hatályba a javaslatot. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Államtitkár úr, parancsoljon! 
 
DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Csak röviden annyit, hogy 2015. január 1-jén lép hatályba fő szabály szerint a 
törvény. Nyilvánvaló, hogy az ezzel kapcsolatos költségvetési forrásokat a 2015-ös 
költségvetésben kell először biztosítani. 

Megjegyzem egyébként, hogy magához a bv-kódexhez társul egy – nevezhetjük így – 
beruházási program is, amely a férőhelyek bővítését érinti. Ennek egy része már 2013-ban, a 
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2013. évi költségvetés terhére is megvalósul, és ha jól emlékszem, ’14-ben is van erre keret, 
ezt követően pedig a következő költségvetéseknek a feladata ezt biztosítani. A kormány erről 
döntött, tehát hosszabb távon gondolkodva nyilvánvaló, hogy ha ez a kormányzati akarat, és 
ez a jövő év folyamán is fönnmarad, akkor biztosítani fogja a költségvetés előterjesztése során 
ennek a fedezetét. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Határozathozatal következik. Kérdezem a bizottságot, ki támogatja a 

módosító indítványt. (Szavazás.) 5-en támogatják. A bizottság nem támogatta, az 
egyharmadot nem kapta meg. 

Még ennél a napirendi pontnál van egy 10 pontos bizottsági módosító javaslat. 
Kérdezem államtitkár urat, ezzel kapcsolatban van-e előterjesztői álláspont.  

 
DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Igen, támogatja a bizottsági módosítást a tárca. Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. (Jelzésre:) Indokolást kérnek képviselőtársaim. 

Államtitkár úr, parancsoljon! 
 
DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Egyrészt ez a módosítás, ha jól látom, nemzetközi kívánalmaknak, 
ajánlásoknak kíván megfelelni, másrészt koherencia- és technikai jellegű problémákat kíván 
orvosolni. 

Köszönöm szépen. (Dr. Staudt Gábor: Köszönjük.)  
 
ELNÖK: További hozzászólási szándékot nem látok. Kérdezem, ki támogatja a 

bizottsági módosító javaslat benyújtását. (Szavazás.) 18-an támogatják. Kik nem támogatták? 
(Szavazás. – Nincs ilyen.) Kik tartózkodtak? (Szavazás.) 7-en tartózkodtak. A bizottság tehát 
úgy döntött, hogy benyújtja a bizottsági módosító javaslatot. 

Ezzel ezt a napirendi pontot lezártuk. Köszönöm államtitkár úrnak, államtitkár 
asszonynak és parancsnok úrnak a megjelenést. 

Egyes törvényeknek az új polgári törvénykönyv hatálybalépésével összefüggő 
módosításáról szóló törvényjavaslat (T/12824. szám); döntés bizottsági módosító 
javaslatok benyújtásáról, első helyen kijelölt bizottságként 

Soron következik az egyes törvényeknek az új polgári törvénykönyv hatálybalépésével 
összefüggő módosításáról szóló T/12824. számú törvényjavaslat.  

4 pontos javaslat a bizottsági módosító indítvány. Kérdezem államtitkár urat, az 
előterjesztő támogatja-e a javaslat benyújtását. 

 
DR. CZEPEK GÁBOR helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Köszönöm, elnök úr. Igen, a tárca támogatja a bizottsági módosító javaslat 
benyújtását, és ennek a hátterét szeretném röviden megvilágítani. 

Az új polgári törvénykönyv teljeskörűen szabályozta a szövetkezetek normaanyagának 
általános részét. Ezáltal kiüresedett a 2006. évi X. törvény, amely a szövetkezetekről 
rendelkezett, nagyrészt kiüresedett, mert ennek a törvénynek vannak bizonyos olyan apróbb 
rendelkezései, amelyek egyes ágazati szövetkezetekre vonatkoznak. A kormány úgy döntött, 
hogy az új polgári törvénykönyvhöz kell az új ágazati szövetkezeti szabályozást igazítani, 
ezzel párhuzamosan Patay képviselő úr dolgozott egy törvénytervezeten; ezzel kapcsolatban 
elvi éllel eldöntötte a kormány, hogy az új polgári törvénykönyvhöz kell alkalmazkodni. 
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Ennek kiegészítő vonulata ez a bizottsági módosítójavaslat-tervezet, ugyanis van négy 
olyan speciális szövetkezet: a foglalkoztatási, a szociális, az agrár- és az iskolaszövetkezet, 
amelynek 2014. március 15. napján, az új polgári törvénykönyv hatálybalépésekor működnie 
kell, ehhez szükség van ágazati szabályokra. Ha ezt nem nyújtjuk be, akkor március 15-én 
ennek a négy speciális szövetkezetnek nem lesz meg a lába. Ez tehát egy technikainak 
tekinthető módosítás, amely valamennyi érintett tárca, az NGM, az EMMI, a BM és a VM 
együttes szakmai álláspontja; a KIM ebben csak koordinált, szakmailag nem tudtunk állást 
foglalni kompetencia hiányában. Amit tudtak, a tárcák befogadtak Patay képviselő úr 
javaslatai közül is. 

Még egyszer azt mondom, hogy ez egy technikai módosítás, amelyre az idő hiánya 
miatt van szükség, mert március 15-étől működnie kell ennek a négy ágazati szövetkezetnek 
is. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen, az indoklást is. Hozzászólási szándékot nem látok… 

(Jelzésre:) Elnézést, Turi-Kovács Béla képviselő úrnak adom meg a szót. Parancsoljon, 
képviselő úr! 

 
DR. TURI-KOVÁCS BÉLA (Fidesz): Szeretném megindokolni a szavazatomat: 

tartózkodni fogok a szavazásnál. Megértettem az indokokat, ugyanakkor az is teljesen világos, 
hogy itt van olyan speciális terület, az agrárgazdasági szövetkezet, amelynél nem csak a 
részletszabályok, hanem a fő szabályok tekintetében is minden bizonnyal a jelenlegi 
szövetkezeti törvényen alapvető változásokat kell végrehajtani. Következésképpen én tartok 
tőle, hogy itt még az apróbb változtatások is koherenciazavarokhoz vezetnek, igen nehéz lesz 
áthidalni majd ezeket a módosításokat. 

Értem az indokokat, ezért nem nemmel szavazok, hanem tartózkodni fogok. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Határozathozatal következik. Kérdezem, ki 

támogatja a bizottsági módosító javaslat benyújtását. (Szavazás.) 17-en támogatják. Kik 
tartózkodtak? (Szavazás.) 8 tartózkodás mellett a bizottság tehát úgy döntött, hogy benyújtja a 
bizottsági módosító indítványt. 

Köszönöm szépen, államtitkár úr. 

A népszavazás kezdeményezéséről szóló törvényjavaslat (T/3479. szám); döntés 
bizottsági módosító javaslat benyújtásáról, első helyen kijelölt bizottságként 

Soron következik a népszavazásról szóló T/3479. számú törvényjavaslat, itt is döntés 
következik bizottsági módosító javaslat benyújtásáról.  

71 pontos ez a javaslat. Államtitkár úrtól kérdezem, hogy a tárcának, az 
előterjesztőnek van-e álláspontja, illetve egy indoklást kaphatunk-e a bizottsági módosító 
javaslattal kapcsolatban. Parancsoljon! 

 
DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Tisztelt Bizottság! A népszavazási törvény tárgyalása 2011 őszén akadt meg, 
azóta fekszik ez a törvényjavaslat az Országgyűlés előtt. Lefolytatásra került az általános 
vitája, de azt követően megállt ennek a tárgyalása.  

Természetesen sokban befolyásolta a választási eljárási törvény. Most, hogy a 
választási eljárási törvény elfogadásra került tavaly tavasszal, elhárultak azok az akadályok, 
amelyek a népszavazási eljárás tekintetében is, adott esetben a rendszer koherenciája 
szempontjából fönnálltak. Másrészt pedig alkotmányos, alaptörvényi kötelezettség a 
lakóhellyel Magyarországon nem rendelkező magyar állampolgárok választójoga 
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teljességének biztosítása érdekében, hogy népszavazáson is részt vehessenek. Ennélfogva 
alaptörvényi kötelezettség, hogy az Országgyűlés megalkossa az erre vonatkozó szabályokat. 
Ezért tartja indokoltnak a kormány, hogy a törvényjavaslat tárgyalása befejezésre kerüljön, és 
megalkotásra kerüljön a népszavazási törvény. 

Nyilván az eltelt két év alatt számos különböző jogszabály, törvény megalkotásra 
került, elsősorban a választási eljárási törvény. Ennek megfelelően a már benyújtott szövegen 
jelentős átvezetéseket kellett, illetve kell elvégezni, s bizonyos, a törvényjavaslatban még nem 
pontosan elvarrt szabályoknak a meghatározására is sor kellett hogy kerüljön.  

A legjelentősebb tartalmi újdonsága, illetve módosítása ennek a benyújtandó 
tervezetnek a helyi népszavazási eljárás körében egy rövidebb időtartamot határoz meg, mint 
a korábbi szabályozás, tehát a népszavazási kérdésről történő döntés és a népszavazás 
megtartása közötti időszak lerövidül. Helyi népszavazás esetén sokkal indokoltabb egy 
rövidebb határidővel megtartani a népszavazást.  

A következő dolog a népszavazási moratórium visszaállítása, amely a korábbi, illetve 
a jelenleg is hatályos népszavazási törvény alapján fönnáll, tehát hogy ne legyen az általános 
választások idején népszavazásra lehetőség. Ez a most hatályos törvényben is így van, a 
benyújtott törvényjavaslat azonban ezt nem tartalmazta.  

Fontos még, hogy a parlamenti frakcióval rendelkező pártok és a népszavazás 
szervezői legyenek jogosultak a kampányban, illetve a választási bizottságban történő 
részvételre.  

Megteremti a javaslat természetesen a levélben szavazás és a külképviseleti szavazás 
lehetőségét a magyarországi lakóhellyel nem rendelkező állampolgárok számára. 

Az Alkotmánybíróságról szóló törvény módosítását is tartalmazza, határidőt tűz a 
népszavazást elrendelő vagy elutasító országgyűlési döntéssel szembeni jogorvoslat 
vonatkozásában. 

Ezenkívül a korábbi népszavazási törvényben szabályozott és a törvényjavaslatban is 
szereplő, falugyűlés során hozott népszavazási döntésnek a megszüntetését javasolja, 
tekintettel arra, hogy egy ilyen formában meghozott döntés törvényességének garanciái 
nehezen lehetnének biztosíthatók.  

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Bárándy képviselő úrnak adom meg a szót. 
 
DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Bizottság! 

Tisztelt Államtitkár Úr! Nagyon rövid megjegyzéseim lennének az előterjesztéshez. 
Az egyik, hogy én azt gondolom, jól mutatja a kormányzat hozzáállását az, hogy ha 

úgy tetszik, a sarkalatos törvények közül utoljára éppen a nép közvetlen részvételével zajló 
formának a kodifikálását tartotta szükségesnek vagy fontosnak; az, hogy utoljára alkotjuk 
meg a népszavazással kapcsolatos törvényt, és két évet pihentették az Országgyűlésben ennek 
a tárgyalását és elfogadását.  

A másik, hogy lehet természetesen ezekről a részletszabályokról beszélni, de egyet 
kell elsősorban az asztalra tenni, és ez valójában az alaptörvény megfogalmazása, az 
alaptörvény rendelkezése, nevezetesen, hogy alig lett volna az elmúlt huszonegynéhány évben 
érvényes és eredményes népszavazás akkor, ha a mai fideszes szabályok alapján kellett volna 
megtartani ezt a népszavazást.  

Az, hogy egyébként milyen részletszabályok vonatkoznak még a népszavazásra vagy 
népi kezdeményezésre, őszintén szólva számomra majdnem mindegy, azok után, hogy ahhoz, 
hogy érvényes és eredményes legyen egy népszavazás, azon legalább a szavazásra jogosultak 
50 százalékának részt kell venni. Én most is szeretném az asztalra tenni, hogy ezt 
felháborítónak tartjuk, és ahogy lehet, ezen változtatni fogunk. Éppen ezért bármi olyan 
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előterjesztés érkezik a Házhoz, ami a népszavazás lehetőségét könnyíti, azt támogatjuk, ami 
ezzel ellentétes, azt pedig nem.  

Egy gondolatot engedjenek még meg nekem, tisztelt képviselőtársaim, hogy azt is 
kifogás tárgyává tegyem, általánosságban megint, hogy egy 26 oldalas bizottsági módosító 
javaslattal kívánjuk most gyakorlatilag átírni az előttünk fekvő törvényjavaslatot. Én úgy 
hiszem, mindenki tudja, hogy ez a kormánytól származik, nem szokott ez másként lenni, most 
sincs ez másként. Névlegesen mint egy stróman nyújtja be az alkotmányügyi bizottság, de ezt 
a kormány dolgozta ki. Akkor pedig, ha ez így van – márpedig én azt gondolom, hogy nem 
vitathatóan így van –, sokkal tisztességesebb lett volna, tisztelt képviselőtársaim, egy új 
törvényt az asztalra tenni, és annak a tárgyalását az általános vitától ismételten megkezdeni. 
Lett volna egyébként még idő is rá, ha már eddig elhúzták; ugyanúgy, ahogy adott esetben az 
Országgyűlésről szóló törvényt, vagy mondjuk, a következő néhány napirendi pontban 
szereplő törvényeket, amelyek közül szintén valamelyik kétharmados többséghez köthető, le 
tudjuk zárni úgy, hogy az általános vita csak ezen a héten vagy a jövő héten fog megkezdődni, 
erre is lett volna idő. Egyszóval, ha ilyen mértékben átírja a kormány az előterjesztését, akkor 
tisztességesebb lett volna, még egyszer mondom, egy új törvényt benyújtani, hogy a 
képviselőknek az általános vitában is lehetőségük legyen annak tartalmát megtárgyalni. 

S egy utolsó megjegyzés, tényleg már csak a jegyzőkönyv számára, mert azt 
gondolom, sajnos annyira fásulttá váltunk itt már jó néhányan a bizottságban, hogy már csak 
idegesíteni sem idegesíti az embert, csak rezignáltan veszi tudomásul, hogy csak ezen a 
bizottsági ülésen közel hetvenoldalnyi bizottsági módosító javaslatot kíván benyújtani a 
bizottság, ennek egy jelentős részét úgy, hogy a mai napon kaptuk meg 8 óra 34 perckor. Ez 
az eljárás, tisztelt képviselőtársaim, számomra elfogadhatatlan. 

Köszönöm szépen.  
 
ELNÖK: A pontosítás kedvéért: ez a módosító indítvány pénteken ment ki… (Dr. 

Bárándy Gergely: Ez. De valamennyi nem!) De most ennél a napirendi pontnál ezt a módosító 
indítványt tárgyaljuk, tehát azt gondolom, itt fontos rögzíteni, hogy ez pénteken került 
kiküldésre. Van, amelyik valóban ma, ott teljesen jogos ez az észrevétel. Ezt szerettem volna 
csak pontosítani, tehát nem vitatom, hogy volt olyan is, amelyik most került kiosztásra. 

Vas Imre képviselő úrnak adom meg a szót. 
 
DR. VAS IMRE (Fidesz): Szeretném jelezni az előttem szólóra reagálva, hogy a 

szociális népszavazásnál egyébként ez megvolt, elment a választópolgároknak az 50 
százaléka. És tudni kell azt is, hogy a rendszerváltás előtt megalkotott népszavazási törvény 
szerint a választópolgárok 50 százalékának kellett megjelenni, csak ezt, ha jól emlékszem, a 
NATO-népszavazás előtt, annak érdekében, hogy eredményes legyen, az akkori legnagyobb 
pártok módosították úgy – és ebben benne volt természetesen az MSZP is, legfőként –, hogy 
elegendő, ha a választópolgárok 25 százaléka azonos szavazatot ad le. Így bonyolódott le a 
NATO-népszavazás, az EU-népszavazás és egyébként a 2004. december 5-e, illetve a 
szociális népszavazás is. Ezek közül egyébként a szociális népszavazásnál volt, amikor a 
választópolgárok több mint 50 százaléka megjelent. És semmi más nem motiválta a Fidesz-
frakciót, amikor ezt módosította, hogy ami az Ellenzéki Kerekasztalnál megállapításra került, 
azt foglaljuk továbbra is törvénybe. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Lamperth Mónika képviselő asszonynak adom meg a szót. 
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DR. LAMPERTH MÓNIKA (MSZP): Köszönöm szépen. Szeretném egy másik 
oldalról is megérvelni és megtámogatni azt az álláspontot, amelyet Bárándy Gergely 
képviselőtársam elmondott. 

Én híve vagyok és meggyőződéssel vallom, hogy a képviseleti demokrácia fontos 
dolog, és azt gondolom, hogy a képviseleti demokráciát, a hatalomgyakorlás közvetlen és 
közvetett módját nem szabad egymással szembeállítani. Mindegyikre szükség van, 
mindegyiknek megvan a maga funkciója, és én azt gondolom, hogy az eszközrendszerét és a 
lehetőségét olyanná kell tenni, hogy egy normálisan működő országban a képviseleti 
demokráciát és támogassák az emberek, és részt akarjanak venni, amikor a képviselőiket 
megválasztják, és természetesen a hatalomgyakorlás közvetlen módja, amikor népszavazás 
útján fejtik ki az álláspontjukat egy-egy kérdésről, ugyanígy fontos.  

Én azt gondolom, miután Magyarországon nem volt túl sok népszavazás, nem kell 
attól tartani, hogy minden egyes kérdésben népszavazásra kerül sor, de az nem jó irány és 
abszolút indokolatlan, hogy a törvényi szabályozás elnehezítse a népszavazás megszervezését 
vagy megszervezhetőségét.  

Ha Vas Imre nem hozta volna szóba, esküszöm, én nem hoztam volna szóba, de most 
mégis kénytelen vagyok elmondani, hogy az önök által szociális népszavazásnak nevezett 
nagy átverésben, amelyet semmi másra nem használtak, mint arra, hogy politikai előnyt 
szerezzenek és úgymond kormányváltó hangulatot idézzenek elő, egészen szemérmetlen 
kampányt folytattak például a tandíj ellen, majd amikor kormányra kerültek, olyan iszonyúan 
megnehezítették az alacsony jövedelmű családok gyerekeinek az egyetemre jutását, hogy az 
valami hihetetlen arcátlan! Tehát én, amikor népszavazásról beszélek, akkor nem az ilyen 
típusúra, amit önök tettek… – tudom, maguknak minden kampány, a rezsi is, meg minden a 
világon, úgyhogy lelkük rajta, csinálják! Én gondolkodó emberként és politikusként azt 
gondolom, hogy a népszavazás nem erre való. A népszavazás arra való, úgy a helyi 
népszavazás, amit egy településen a helyi ügyek érdekében kezdeményeznek és folytatnak le, 
mint az országos népszavazás, én azt gondolom, nem jó, és egy normálisan működő 
demokráciában nem szabad támogatni olyan törekvéseket, amelyek szűkítik a népszavazás 
lehetőségét. 

Bárándy Gergely képviselőtársam erről részletesen beszélt. Én egy példát hadd hozzak 
ide. Ebben a módosító indítványban a 13. pont alatt azt szövegezték meg, hogy a 
népszavazásra javasolt kérdés „nem tartalmazhat szeméremsértő vagy más módon 
megbotránkoztató kifejezést”. Szeretném azt mondani, én sem tartom azt helyesnek, ha 
szeméremsértő vagy egyéb olyan ügyekkel próbálnak kampányolni, ami a jó ízlést sérti, 
csakhogy ez annyira szubjektív fogalom, hogy ha ezt ide beleírják, akkor gyakorlatilag ez egy 
gumiszabályként működik, és vannak olyan dolgok, amelyek mondjuk, az én ízlésem szerint 
megbotránkoztató, másoké szerint nem, vagy fordítva. Lehet, hogy valami hihetetlen prűd és 
ezt a kérdést rendkívül cakkosan megközelítő testület olyan dolgot sem engedne 
népszavazásra, ami egyébként az átlagos közízlés szerint nyugodtan népszavazási kérdés 
lehet. Egyébként e nélkül a szabály nélkül is, azt gondolom, van rá lehetőség, hogy ilyen 
döntést hozzon a testület, de ez azt üzeni, hogy még több olyan feltételt akarnak meghatározni 
a törvényben, ami a népszavazás ellehetetlenítésére és a közvetlen hatalomgyakorlás 
kiüresítésére utal, ami szerintem nem jó, nem helyes egy normálisan működő demokráciában. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Staudt Gábor képviselő úré a szó. 
 
DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik): Köszönöm szépen. Véleményem szerint az sem 

kielégítő, ha pénteken kapunk meg egy ilyen javaslatot. Tehát itt azért a bizottságnak a 
komolyságát figyelembe véve, ilyen pénteken beöntött – hogy csúnyább szót ne használjak – 
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javaslatok sokszor, amelyek még egyébként nem is szerepelnek az Országgyűlés kiküldött 
napirendjében, tárgyalásra kerülhetnek két hét múlva, három nap múlva vagy akár soha, ez 
egyszerűen nem várható el, hogy ilyen módon megfelelő munkát végezzenek a frakciók. 
Egyébként a kormánypártiak sem, de ez őket ebben a tekintetben nem zavarja, mert úgyis 
nyilván lojálisak lesznek a kormány által benyújtott javaslatokhoz, de azért illene legalább 
elolvasni őket. Ez inkább a politikai hozzáfűznivalóm volt.  

A jogi pedig az, hogy ha itt valóban ehhez az 50 százalékhoz ragaszkodunk vagy 
ennek a megváltoztatásához, akkor viszont – ha már emlegette a NATO-szavazást Vas 
képviselőtársam, de ha jól tudom, ez az EU-szavazásra is igaz, ott sem volt meg az 50 
százalékos részvétel (Dr. Vas Imre: Ezt mondtam én is.), de a NATO-nál egészen biztosan 
nem –, akkor viszont szavazzunk újra az új szabályok alapján a NATO-ról is meg az EU-ról 
is! (Dr. Gyüre Csaba: Így van!) Ha hozunk egy új szabályt, akkor feleljen meg az új 
szabályoknak, és akkor az embereket kérdezzük meg, hogy valóban, elmegy-e majd az 50 
százalék plusz egy szavazó, és a NATO-tagságunkat és az EU-tagságunkat az új szabályok 
alapján támogatják-e. Ha ezt megtesszük, akkor vígan és boldogan támogatjuk az 50 
százalékos küszöböt. 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Bárándy képviselő úrnak adom meg a szót. 
 
DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Tényleg egy 

mondat Vas Imre képviselőtársam fölszólalására. Hogy akkor jól értem, képviselőtársam azt 
tartotta volna jónak, helyesnek, kívánatosnak, hogy eredménytelen és érvénytelen legyen az 
EU-s és a NATO-népszavazás? (Dr. Vas Imre: Nem ezt mondtam. – Dr. Staudt Gábor: Igen, 
mi ezt tartottuk volna jónak!) Magyarország még mindig nem lenne a tagja az Uniónak akkor, 
ha az önök szabályai szerint kellene népszavazni. Emlékeztetném erre képviselőtársamat, és 
nem gondolnám azt, hogy ez volna a kívánatos. Én is híve vagyok a képviseleti 
demokráciának, de azért azt erős túlzásnak érzem, hogy huszonnégy év alatt ezek szerint 
összesen kettő darab érvényes és eredményes népszavazás lett volna Magyarországon az önök 
szabályai alapján. Ennyi, képviselőtársam, pontosan ennyi! Tudja, mennyin múlt volna az 
érvényessége az önök népszavazásának? 8 ezreléken! 8 ezreléken! Azaz, ha mondjuk, mit 
tudom én, 5 ezer emberrel kevesebb megy el nagyságrendileg, akkor már érvénytelen lett 
volna az önöké is. Akkor a rendszerváltozáskor, az 1989-es népszavazás, az lett volna 
érvényes, és azóta egy se! Ezt a szabályt sikerült önöknek bevezetniük! (Dr. Gyüre Csaba: 
Ezt is akarták!)  

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Vas Imre képviselő úré a szó. 
 
DR. VAS IMRE (Fidesz): Köszönöm szépen. Azért azt szeretném tisztázni, hogy az, 

hogy egy népszavazás érvényes és eredményes, természetesen köti a mindenkori 
Országgyűlést és kormányzatot. De az nem jelenti azt, hogy ha mondjuk, egy népszavazáson 
a választópolgároknak csak 49 százaléka jelenik meg, és egyértelműen látszik a leadott 
szavazatokból, hogy az az igen vagy a nem irányába megy – mert ugye csak eldöntendő 
kérdéseket lehet feltenni népszavazásra –, már elnézést, elég rossz az a kormányzás, amelyik 
mondjuk, egy 49 százalékos részvétellel, mondjuk, a választópolgárok 60 százaléka szavaz 
valamire, azt nem veszi figyelembe. Tehát az 50 százalékos részvétel csak azt jelenti 
egyébként, hogy kötelező az Országgyűlésre és a kormányra meg az összes állami szervre. De 
nyilvánvalóan, úgy gondolom, hogy ha valamivel kisebb a részvétel, és egyértelműen látszik a 
leadott szavazatokból, hogy a többség milyen irányba menne, hát, elnézést, de az szerintem 
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nem egészen jó, ha valaki nem veszi figyelembe, mondjuk, egy 49 százalékos részvételnél az 
egyértelmű irányokat. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A vitát lezárom, és államtitkár úrnak adom meg a szót 

válaszadásra. 
 
DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Köszönöm szépen. Igyekszem sorrendben haladni az elhangzott 
észrevételekhez képest. 

Elsőként arra válaszolnék, hogy jelezném, hogy a népszavazásról szóló törvény nem 
sarkalatos. A törvény egyébként az alaptörvénynek, úgy gondolom, megfelel, és azok a 
kérdések, amelyek az alaptörvény tárgyalása során az alaptörvényben rögzítettek, azzal a 
törvényjavaslat mást kezdeni nem tud, meg kell annak felelnie.  

A jelenlegi kormányzati ciklusnak, mondjuk, inkább az első felében, de az azt 
megelőző országgyűlési ciklusokban sem volt ritka az, hogy ilyen terjedelmű vagy még 
jelentősebb terjedelmű módosító javaslatok érkezzenek be az alkotmányügyi bizottsághoz, és 
nem bizottsági módosítóként, hanem zárószavazás előtti módosítóként. Ez a módosító javaslat 
éppen lehetőséget teremt arra, hogy a benne lévő, egyébként hat-hét tartalmi jellegű kérdésről 
az Országgyűlés vitát folytasson le a részletes vita keretében.  

A szeméremsértő kérdésekkel foglalkozó passzusra vonatkozóan, bizonyára 
mindannyian emlékeznek, a népszavazási kérdések feltételének sportszerű űzése már csaknem 
egy évtizedes múltra tekint vissza, de azt hiszem, ebben az évben jutottunk el a mélypontra, 
amikor már nemcsak a kérdések mennyisége, hanem a minősége is abba a stádiumba jutott, 
ami, azt gondolom, mindenképpen kezelést kíván. Maga a Nemzeti Választási Bizottság 
jelezte felénk, illetőleg a kormányzat is találkozott azzal, amikor egy olyan népszavazási 
kérdést kellett a Magyar Közlönyben megjelentetni, nyilvánosan, amely szeméremsértő 
kifejezést tartalmazott, és nyilvánvalóan csak azért tették föl, hogy az írói munkássága 
részeként a kérdés föltevője megmutathassa, hogy ő bizony a Magyar Közlönyben is képes 
egy szöveget, egy szeméremsértő szöveget elhelyeztetni. Ennek az elutasításának az NVB 
tájékoztatása szerint is nem volt törvényi alapja. Ennek a megteremtését szolgálja az a 
passzus, hogy ebben az esetben érdemi vizsgálat nélkül utasíthassa el a Nemzeti Választási 
Bizottság az ilyen jellegű kérdéseket, és aztán ezek nem tudnak, mondjuk, ilyen inkriminált 
helyzetet eredményezni. Természetesen az ilyen döntéssel szemben is van lehetőség 
fellebbezésre, tehát ez nem csorbítja a kérdésfeltevő jogát, hogy ezt végigvigye a jogorvoslati 
rendszeren, de maga az NVB jelezte, hogy ez azért méltatlan eljárás, hogy ilyen kérdéseket 
kell érdemben elbírálniuk.  

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Határozathozatal következik. Gulyás Gergely képviselő úr Varga István 

képviselő urat helyettesíti, Horváth Zsolt képviselő úr Gruber Attila képviselő urat, Zsiga 
Marcell képviselő úr Pősze Lajos képviselő urat, Bárándy Gergely képviselő úr pedig 
Lamperth Mónika képviselő asszonyt helyettesíti. 

Kérdezem, ki támogatja a bizottsági módosító javaslat benyújtását. (Szavazás.) 18-an 
támogatják. Kik nem támogatják? (Szavazás.) 3-an. Kik tartózkodtak? (Szavazás.) 2-en 
tartózkodtak. A bizottság tehát úgy döntött, hogy benyújtja a módosító javaslatot. 

Ezzel ezt a napirendi pontot lezártuk. 
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Egyes törvényeknek a gyermekek védelme érdekében történő módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/13091. szám); módosító javaslatok megvitatása 

Soron következik az egyes törvényeknek a gyermekek védelme érdekében történő 
módosításáról szóló törvényjavaslat T/13091. számon. Három bizottsági módosító javaslat 
van előttünk, és ezek esetében igaz az, amit Bárándy képviselő úr jelzett előbb, tehát ezért 
tettem a pontosítást, hogy ezekre különösen igaz az, amit ő mondott. 

Az ajánlással kezdünk, amely három pontból áll. 
Az 1. pont Dorosz Dávid képviselő úr javaslata. Államtitkár úr? 
 
DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

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

módosító indítványt? (Szavazás.) Senki nem támogatta, így egyharmadot sem kapott. 
A 2. pont szintén Dorosz Dávid képviselő úr javaslata. Államtitkár úr? 
 
DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Nem támogatja a tárca ezt sem. 
 
ELNÖK: A tárca nem támogatja. Hozzászólási szándékot nem látok. Ki támogatja a 

módosító indítványt? (Szavazás.) 4-en támogatják. A bizottság nem támogatta, az 
egyharmadot nem kapta meg. 

A 3. pont Baráth Zsolt, Sneider Tamás, Vágó Sebestyén, valamint Mirkóczki Ádám 
képviselők javaslata. Kérdezem az államtitkár urat. 

 
DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

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

módosító indítványt? (Szavazás.) 2-en támogatják. A bizottság nem támogatta, az 
egyharmadot nem kapta meg. 

Most térünk rá a bizottsági módosító javaslatokra.  
Javaslom, hogy a 12 pontos javaslattal kezdjük. Kérdezem államtitkár urat, támogatja-

e ennek a benyújtását, illetve kaphatunk-e, arra tekintettel is, hogy ezek az indítványok ma 
érkeztek, szóbeli kiegészítést és indoklást. Tehát a bv-re vonatkozó módosításokról van szó. 

 
DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Ezt támogatja a tárca. Igazából technikai jellegű módosításokat tartalmaz. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr. Hozzászólási szándékot nem látok. Ki 

támogatja ennek a bizottsági módosító indítványnak a benyújtását? (Szavazás.) 18-an 
támogatják. Kik nem támogatják? (Szavazás. – Nincs ilyen.) Kik tartózkodtak? (Szavazás.) 6 
tartózkodás mellett a bizottság úgy döntött, hogy ez a módosító indítványt benyújtja. 

A következő bizottsági módosító javaslat 3 pontból áll. Államtitkár úr? 
 
DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Ez a büntetőeljárási törvényt módosítaná? (Közbeszólások, derültség.) Erről 
nem tudnék most álláspontot mondani.  

 
ELNÖK: És akkor ki tud? 
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DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Most látom… Ha jól értem, ennek a tartalma az, hogy az ügyészség nyomozati 
hatáskörébe emelne újabb ügyeket, és az ügyteher kiegyensúlyozása érdekében bizonyos 
ügyeket a katonai büntetőeljárás alól kivenne... (Közbeszólások: Ez nem az.)  

 
ELNÖK: Ez a köznevelésre vonatkozó. Azért kérdezem, mert már láttam, hogy 

egyoldalas javaslat van államtitkár úr előtt, ez pedig nem egyoldalas. 
 
DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Akkor segítségét kérnék az EMMI-től ebben a kérdésben.  
 
ELNÖK: Van tehát egy javaslat, amelyik a köznevelési törvény módosítására 

vonatkozik, azt tárgyaljuk, ez egy 3 pontos bizottsági módosító javaslat. Ezzel kapcsolatban 
szeretnénk kapni egy előterjesztői vagy kormányálláspontot ennek a benyújtása tekintetében.  

Államtitkár úr, parancsoljon! 
 
SIPOS IMRE helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Köszönöm, 

elnök úr. A köznevelési törvény módosításával kapcsolatos támogatást kérnénk a bizottságtól. 
Ezt mi támogatjuk. Ez a törvénymódosítás már járt az oktatási bizottság előtt, a 
foglalkoztatási bizottság előtt egyéni módosítóként, és az az igény merült fel, hogy az 
Országgyűlés munkáját tovább nem terhelve, ehhez a törvényhez kerülne módosításként 
beadásra. Ezért kérjük a támogatását. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr. Hozzászólási szándékot jelez Bárándy 

képviselő úr. Képviselő úr, parancsoljon! 
 
DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Kérdezném 

tisztelettel az előterjesztőtől, hogy mi köze van ennek ahhoz a törvényhez, amihez 
benyújtották módosító javaslatként. Mert én úgy tudom, ez egy önálló képviselői indítvány 
volt, méghozzá 13134. számon, Michl József képviselőtársunk indítványa, amelynek semmi 
köze ahhoz a törvényhez, amit most tárgyalunk, és valamilyen okból önök beapplikálták most 
ebbe. Úgyhogy kérdezném, hogy miért. 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Parancsoljon! 
 
SIPOS IMRE helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Én azt 

gondolom, a gyermekek védelméről szóló törvénynek köze van a köznevelési törvényhez. A 
köznevelési törvény is gyermekekről, fiatalokról, nevelési-oktatási intézményben tanulókról 
szól, és a köznevelési törvény idevonatkozó módosításai egyébként döntően technikai 
jellegűek, ezért kerül sor erre az ön által beapplikálásnak nevezett módszerre.  

 
ELNÖK: Határozathozatalra kerül sor. Kérdezem, ki támogatja a módosító javaslat 

benyújtását. (Szavazás.) 18-an támogatják. Kik nem támogatják? (Szavazás.) 4-en. Kik 
tartózkodtak? (Szavazás.) 2-en. A bizottság tehát a módosító javaslatot benyújtja. 

Van még egy bizottsági módosítójavaslat-tervezetünk, ez egy 2 pontos javaslat: a 
büntetőeljárásra vonatkozó javaslat. Kérdezem államtitkár urat, ezzel kapcsolatban mi a KIM 
vagy a kormány álláspontja. 
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DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium): A tárca álláspontját tudom mondani: támogatható a javaslat. Az előbb röviden 
ezt ismertettem, hogy mi a tartalma. 

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

módosító javaslat benyújtását? (Szavazás.) 18-an támogatják. Kik nem támogatják? 
(Szavazás. – Nincs ilyen.) Kik tartózkodtak? (Szavazás.) 6 tartózkodás mellett a bizottság úgy 
döntött, hogy benyújtja ezt a javaslatot. 

Ezzel ezt a napirendi pontot lezárom. Köszönöm szépen. 
Tisztelt Bizottság! Sorrendváltoztatást javasolok: a bizalmi vagyonkezelőkről és 

tevékenységük szabályairól szóló törvényjavaslattal folytatnánk, ha a bizottság ezzel egyetért. 
Van-e más jellegű javaslat? (Nincs ilyen jelzés.) Ha nincs, kérdezem, ki támogatja ezt a 
napirend-módosító javaslatot. (Szavazás. – Látható többség.) Köszönöm szépen, a bizottság 
ezt támogatta.  

A bizalmi vagyonkezelőkr ől és tevékenységük szabályairól szóló törvényjavaslat 
(T/13218. szám); általános vita 

Tehát a T/13218. számú javaslat következik. Államtitkár urat ismételten köszöntöm a 
bizottság ülésén, és meg is adom a szót. Parancsoljon! 

Dr. Czepek Gábor szóbeli kiegészítése 

DR. CZEPEK GÁBOR helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium): Köszönöm szépen, elnök úr. Nem visszaélve az idejükkel és türelmükkel, 
engedjék meg, hogy egypár gondolatot megemlítsek ezzel a törvényjavaslattal kapcsolatban. 

Az új polgári törvénykönyv szabályozza a bizalmi vagyonkezelés jogintézményét, 
nyilván polgári jogi szinten és a garanciális elemeket rögzítve. Ez egy olyan jogintézmény, 
amely külföldön is ismert, az angolszász jogokban a trust, német jogrendszerekben a 
Treuhand jogintézményének magyar megfelelője. A lényege az, hogy a vagyonrendelő átadja 
a vagyonát a vagyonkezelőnek, aki tulajdonossá válik, és a tulajdonos erejével és hatalmával 
fialtatja a vagyont, majd meghatározott idő lejártával az vagy visszakerül a 
vagyonrendelőhöz, vagy egy harmadik kedvezményezettre száll.  

Ennek – és nyilván egy fokkal bonyolultabb – polgári jogi szabályait tartalmazza az új 
Ptk., de szükség volt ágazati szabályokra, és ezt tartalmazza a törvényjavaslatunk. Három 
dolgot emelnék ki. Dönteni kellett, jogpolitikai döntést kellett abban hozni, hogy bizalmi 
vagyonkezelést milyen szintű szervezetek működtethetnek. Úgy döntött a kormány, hogy 
üzletszerűen viszonylag szigorú feltételeknek megfelelő gazdálkodó szervezet végezhet ilyen 
tevékenységet, de nem tiltotta el a törvényjavaslat a laikus bizalmi vagyonkezelőket sem ettől 
a tevékenységtől.  

Szigorú nyilvántartásba vételi és engedélyezési szabályoknak kell megfelelni a bizalmi 
vagyonkezelőknek; a laikus bizalmi vagyonkezelőknek viszont egy bejelentési rendszert ír elő 
a törvényjavaslat, amelyhez kapcsolódhatnak bizonyos adókedvezmények. Amennyiben ezt 
nem veszi igénybe, akkor egy egyszerű ajándékozásnak minősül ez az ügylet, és eszerint kerül 
adózásra.  

A leglényegesebb kérdés talán az, ami számunkra, jogászok számára a legfontosabb, 
hogy a fedezetelvonást el lehessen kerülni e jogintézmény kapcsán, hiszen mindenki számára 
egyértelmű, hogy ha jelentős tartozásaim vannak, és a vagyonomat egy bizalmi 
vagyonkezelőnek adom, aki immáron tulajdonos lesz, akkor tulajdonképpen elvonom a 
fedezetet a hitelezők elől. Ezt igyekszik megakadályozni a javaslat azzal, hogy végrehajtási 
eljárásban és felszámolási eljárásban is jogot biztosít a hitelezőnek a szerződéses rendszer 
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felszámolására, ezáltal a vagyon visszakerülhet a vagyonrendelőhöz, amiből a hitelezők 
kielégítést nyerhetnek. 

Röviden tehát ennyi. Ha kérdés van, válaszolok. Köszönöm. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Megnyitom az előterjesztés általános vitáját. (Nincs 

jelentkező.) Hozzászólási szándékot nem látok.  
Szakács Imre képviselő úr helyettesíti Turi-Kovács Béla képviselő urat. 

Szavazás az általános vitára alkalmasságról 

Kérdezem, ki támogatja ennek az előterjesztésnek az általános vitára alkalmasságát. 
(Szavazás.) 18-an általános vitára alkalmasnak tartják. Ki tartózkodott? (Szavazás.) 6 
tartózkodás mellett a bizottság tehát általános vitára alkalmasnak tekinti az előterjesztést. 

Írásban fogjuk a véleményünket csatolni a javaslathoz. 
Tekintettel arra, hogy az egyes igazságügyi törvényekkel kapcsolatos 

törvényjavaslathoz az Országos Bírósági Hivatal is jelezte részvételi szándékát, és még nem 
érkeztek meg, javaslom, hogy ne ezzel folytassuk, hanem a napirend-kiegészítésnek 
megfelelően a Nemzeti Emlékezet Bizottságról szóló törvényjavaslattal.  

Kérdezem, támogatja-e a bizottság ezt a javaslatot. (Szavazás.) Úgy látom, a bizottság 
többsége támogatta. 

Rétvári államtitkár urat köszöntöm a napirendi pont tárgyalásánál, és meg is adom a 
szót. Parancsoljon, államtitkár úr! 

A Nemzeti Emlékezet Bizottságáról szóló törvényjavaslat (T/13215. szám); általános 
vita, első helyen kijelölt bizottságként 

Dr. Rétvári Bence szóbeli kiegészítése 

DR. RÉTVÁRI BENCE államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 
Köszönöm szépen, igyekszem röviden fogalmazni. 

Az alapkötelezettséget mindenki ismerheti, hiszen az alaptörvény immáron U) cikke 
teszi számunka kötelezővé a Nemzeti Emlékezet Bizottságának felállítását: az a feladata, 
hogy a kommunista államhatalom működését, a hatalombirtokosok személyét, az egész 
diktatúra mechanizmusát mutassa be a szélesebb közönség számára. 

Maga a törvényjavaslat egyrészről tehát felállítja ezt a bizottságot és ennek a működési 
szabályait szintén – tagválasztás, egyebek – rendezi. A másik része viszont egy új minőséget 
ad az elmúlt rendszer iratainak megismerése tekintetében, mind az állambiztonsági iratok, 
mind általában a kommunista rendszer iratainak megismerhetősége érdekében, hiszen bővíti 
mind a kutatóknak, mind az áldozatoknak, mind esetleg az egykori szt-tisztek rokonainak és 
mindenki másnak az ügymegismerési lehetőségét, ezáltal szélesebb nyilvánosságot biztosít az 
elmúlt rendszer titkos iratainak megismerése kapcsán, pontosan azért, hogy feltárjuk ennek a 
rendszernek a működését.  

Maga a bizottság egy motor; motorja a kommunizmus feltárásának, hiszen egyrészről 
„fehér könyvekben” számol majd be arról, hogy egyes ágazati vagy területi kutatásai milyen 
eredményt hoztak, kik voltak a valódi hatalombirtokosok adott területen, hogyan 
tevékenykedtek. A nyilvánosság motorja is, hiszen lehetősége lesz a titokgazdáknak a 
minősítés feloldására javaslatot tenni, és ezt nyilvánosságra hozza a honlapján is. A 
büntetőjogi számonkérésnek is motorja lesz, hiszen egyfajta ügyirat-előkészítő funkciója is 
van, mivel ha egyes Biszku-ügyhoz hasonló ügyekre bukkan, akkor ott, ha az iratokat 
előkészíti, azt az ügyészségnek kell továbbítania, és elindulhatnak a büntetőeljárások.  
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Emellett számos ismeretterjesztő és egyéb tudományos funkciója is van, azért, mert 
fontos a bizottságnak a tudományos jellege, ezért legalább ötéves szakmai tapasztalattal kell 
rendelkeznie a tagoknak. 

Egy tagot a Magyar Tudományos Akadémia delegál, egyet az igazságügyi miniszter, 
hármat pedig, így az elnököt is a parlament választja meg. Itt egy különleges szabályt 
iktattunk be, talán nagyon unikális is a magyar jogrendszerben, hogy csak 1972. február 14-e 
után születettek lehetnek a tagjai. Ennek az az indoka, hogy 1990. február 14-én szüntették 
meg a kommunista állambiztonsági szolgálatokat, szervezték át a titkosszolgálati rendszert. A 
titkosszolgálatok 18 év alatti embert nem szerveztek be, tehát akik pont akkor töltötték be a 
18. életévüket, azok biztosan nem lehetnek politikai támadásnak a célpontjai a későbbi 
működés során. Egyrészről szerettünk volna szimbolikusan is egy megújult bizottságot 
létrehozni, másrészről voltak inspiratív, lengyel vagy bolgár példák; harmadrészt pedig ezáltal 
biztosan nem lehet támadni a bizottság egyetlen tagját sem azzal, hogy bármifajta köze lenne 
az állambiztonsági szolgálatokhoz vagy az elmúlt rendszerhez, hiszen életkorából fakadóan ez 
nem lehetséges. Itt tehát reálisan, mivel legalább öt év szakmai tapasztalat szükséges, 28 és 42 
év közötti, társadalomtudományi végzettségű fiatal hölgyekre és urakra lehet számítani majd a 
bizottság munkájában. 

A másik rész pedig az iratnyilvánossággal kapcsolatos, ahogy mondtam. Itt sűrű 
egyeztetésben voltunk a Történeti Levéltárral is, és arra jutottunk, hogy leginkább az 
áldozatot kell az ügynyilvánosság urává tenni. Éppen ezért, bár tudományos kutatóknak is 
szélesedik a jogköre, a családtagoknak is, az ügynökök is nyilvánosságra hozhatják magukról, 
hogy ügynökök (Derültség.), de a legfontosabb előrelépés az, hogy az áldozat, aki kikéri az 
iratokat, maga döntheti el, hogy az információs kárpótlás révén nyilvánosságra hozza-e azt, 
hogy kik nyomorították meg az ő életét, akár szt-tisztként vagy ügynökként, vagy nem teszi 
ezt meg. Az áldozat az ügy ura; az áldozat dönti el, hogy a nyilvánosságot milyen szélesen 
terjeszti ki a saját ügyével kapcsolatos érintett személyekkel kapcsolatban, akiknek nevét 
vagy természetes személyazonosító adatait is nyilvánosságra hozhatja.  

Röviden ennyit kívántam mondani. Ha bármi kérdés van, arra természetesen 
készséggel válaszolok. 

 
ELNÖK: Székyné Sztrémi Melinda képviselő asszony Gruber Attila képviselő urat 

helyettesíti.  
Megnyitom a vitát. Staudt Gábor képviselő úrnak adom meg a szót. 
 
DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik): Kérdés, vélemény egyben, elnök úr? 
 
ELNÖK: Ahogy képviselő úr szeretné. 

Hozzászólások, reflexiók 

DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik): Köszönöm szépen, elnök úr, akkor a kérdés- és 
véleménykört egybevonnám.  

Megint csak a klasszikus mondás igaz erre is, hogy vajúdtak a hegyek és még egereket 
sem szültek – annál valami jóval kisebbet.  

Amit államtitkár úr előadott, az egy szép, hagymázas, pudinggal és sziruppal leöntött, 
elsőre nagyon kedvezőnek tűnhető, „öleljük meg egymást, szeressük egymást” szólamokon 
túl tulajdonképpen nemhogy áttörést nem hoz, hanem téves irányba viszi el az egész 
kérdéskört. 

Egyrészről – és nagyon röviden, mert a plenáris vitában el fogjuk majd mondani –, az, 
hogy valaki nem volt önmaga beszervezve, attól még a család, apuka, anyuka, nagypapa 
hithű, elkötelezett besúgó, kommunista, a rendszer kiszolgálója lehetett, és ha valaki, 



- 33 - 

mondjuk, 18 évig így nő föl, akkor nagy eséllyel szimpatizálhat az eszmékkel vagy azzal a 
rendszerrel, amelyben ő is jól élt és a családja generációk óta. (Dr. Vas Imre közbeszólására:) 
Nyilván ilyen példa nincs a valóságban Vas Imre képviselőtársam szerint – szerintem meg 
van. Akkor eltérés van a véleményünkben. Ez az egyik fele, de ez csak egy technikai 
megjegyzés volt. 

Az, hogy az áldozat dönthet, ez egy fals és szintén megtévesztő hozzáállás, mert jónak 
tűnhet, de az egész társadalomnak és az egész közvéleménynek joga van tudni a besúgóknak 
és a diktatúra különböző működtetőinek a nevét és az elérhetőségét, és ez túlmutat azon, hogy 
éppen kit súgtak be vagy éppen ki volt az az áldozat, akiről ők jelentettek. (Dr. Gaudi-Nagy 
Tamás megérkezik az ülésre.) Ennél sokkal fontosabb ez a kérdés, és az ügy ura nem az 
áldozat valójában. Az áldozatoknak a megfelelő helyén való kezelése nagyon fontos; ezt 
egyébként meg kellett volna tenni az elmúlt időszakban. Az elmúlt húsz évben ez nem történt 
meg, de a társadalom arra vár, hogy teljes nyilvánosságra kerüljenek a diktatúra működtetői. 
Föl is írtam, úgy fogalmazott államtitkár úr, hogy „szélesebb körű nyilvánosság kell”. Ez nem 
elég: teljes nyilvánosság kell! Azokat a mágnesszalagokat, amelyeket önök vittek le az 
alkotmánybírósági hivatal pincéjébe (sic!) és zártak el, az Orbán-kormány egy 
kormányhatározattal, ezeket szépen fel kell hozni, ezeket fel kell dolgozni, és ahogy 
egyébként más országokban, a környező kommunista vagy posztkommunista országokban, fel 
kell tölteni az internetre. És meg van oldva a dolog! Nem kell itt bűvészkedni, 
magyarázkodni, meg mindenféle pótcselekvésekben kimerülni, mert akkor nyilván azt kell 
gondolnunk, hogy önöknek is vaj van a fején. 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Gaudi-Nagy Tamás képviselő úrnak adom meg a szót. (Derültség.) 
 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Igen, köszönöm szépen – hát, 

kikövetkeztettem, hogy miről van szó. (Derültség.) Tisztelettel köszöntök mindenkit. Nem az 
építkezésen vettem részt és nem kocsmában ültem, hanem az emberi jogi bizottság ülésén 
vettem részt, amely 10 órakor kezdődött és most ért véget, amelyen szintén megtárgyaltuk ezt 
a javaslatot. Ebből fakadóan szeretnék néhány gondolatot önök elé tárni. Államtitkár úr is 
részt tudott venni ott az ülésen. 

Staudt Gábor képviselőtársam, ha jól érzékelem, összességében elmondta a véleményt. 
Én viszont néhány kardinális dolgot még szintén hozzá szeretnék tenni. 

Nyilván a legnagyobb baja ennek az egésznek az, hogy nem jön le a lista, az egész 
lista, tehát a teljes nyilvánosságot nem hajtjuk végre. Az hangzott el az államtitkár úr részéről 
a bizottságban, hogy azért nem, mert tulajdonképpen vegyes listák vannak, kétes eredetű 
listák, amelyeket le kell tisztázni, ezért jön létre a bizottság. Ez alapvetően nem egy rossz érv, 
mondjuk. De akkor végre történjen már meg az, hogy az a bizottság, amely létrejön, azon túl, 
hogy egy életkorhatárt húztak benne, az 1972. február 14-énél korábban születettek nem 
lehetnek a bizottság tagjai – nem tudom, mintha rám szabták volna ezt a törvényt, mert én 
pont ’71 augusztusában születtem (Derültség.), valószínűleg már az életben nem lehetek a 
tagja ennek a bizottságnak; valaki szerintem kinézte ezt a születési anyakönyvi kivonatokból 
(Derültség.) –, kilenc évre immáron be lesz betonozva öt ember, akik ’72. február 14-e után 
születtek. Hogy miért pont ez a korhatár… A 18. életévet töltötték be az úgynevezett 
rendszerváltozáskor. Bocsánat, engem például a gimnáziumban ’88-ban rúgtak ki, nem 
kizárhatóan a 18 évnél esetlegesen fiatalabb egy-két osztálytársam besúgása alapján. Tehát 
önmagában az életkor nagyon sovány mint kizáró elem. Én sokkal szívesebben láttam volna 
olyan kizáró elemet – most nem belemenve minden részletbe –, hogy például volt bizonyos 
köztisztséget betöltő ember se lehessen ennek a bizottságnak tagja. Ha jól láttam, a kizáró 
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szabály csak arról szól, hogy jelenlegi köztársasági elnök, miniszterelnök, s a többi, miniszter 
nem lehet a tagja, viszont korábbi ilyen tisztséget betöltő nincs kizárva.  

De ez még hagyján! Ami nagyobb baj szerintem, az a delegálási rendszere ennek a 
bizottságnak. Én elmondtam a bizottsági ülésen – és meglepően érdekes reakciókat kaptam – 
azt a javaslatomat, hogy miért nem delegálják a kommunizmus üldözötteinek, helyesebben 
miért nem nyitják meg a lehetőséget a kommunizmus üldözöttei által alakított vagy 
működtetett bizottságok, szervezetek számára. Ez adna igazi legitimitást ennek a 
szervezetnek. Van nagyon sok ilyen, akár ’56-os, akár kényszermunkára küldöttek, akár 
politikai fogolyként, POFOSZ, s a többi, tehát sok szervezetet ismerünk – miért nem kapják 
meg a delegálás lehetőségét? És miért a Magyar Tudományos Akadémia kapja meg ezt a 
lehetőséget, hogy delegáljon valakit, amikor a Magyar Tudományos Akadémia azért, finoman 
szólva, nem Széchenyi István szellemében működik még. És magyarnak sem nagyon 
nevezhető minden tekintetben, sajnos ezt ki kell mondjam. A magyar őstörténettel 
kapcsolatban például olyan elfogadhatatlan, őskövület álláspontot képvisel a mai napig, ami 
miatt nem hiteles a Magyar Tudományos Akadémia. Sokkal hitelesebb lenne, ha mondjuk, 
szakértőként közreműködhetnének a bizottság felkérése alapján. De miért nem nyitjuk meg a 
lehetőséget a civil szervezetek számára? Erre Wittner Mária viszonylag indulatosan reagált, és 
ebből arra következtettem, hogy valószínűleg nem jönne létre konszenzus. De azért tekintsük 
már felnőttnek a kommunizmus üldözötteit! (Zaj.) Nem tudom, elnézést kérek, nagyon nehéz 
így beszélni, hogy láthatóan nem sokan figyelnek ide. De el fogom mondani ettől függetlenül 
a felszólalásomat, mert fontosnak érzem, a vitában is el fogjuk mondani. (Dr. Vas Imre: 
Halljuk!) Igen, hát halljuk… Biztosan sikerül egyszerre, párhuzamosan több helyre 
odafigyelnie Vas Imre képviselőtársamnak; ő már ezt többször bizonyította, hogy mindenre 
képes. (Derültség.)  

Amit szeretnék tehát ezzel kapcsolatban mondani, hogy ezt nagyon kifogásoljuk. 
Kifogásoljuk azt is, hogy a kormány miért delegálhat ide valakit. Nem tudom, miért kell a 
kormánynak egy külön ilyen jellegű jogot biztosítani. Gondolom, ez elhangzott a kritikában 
talán Staudt Gábor képviselőtársamtól; ha nem, akkor én ki kell emeljem, hogy miért. Miért 
nem lehet azt a megoldást választani, akár megkockáztatni azt, hogy a többséget, ennek a 
bizottságnak a többségét a kommunizmus üldözöttei delegálják? Miért kell görcsösen arra 
törekedni, meglehetősen hatalomcentrikus módon, hogy ennek a bizottságnak a többségét 
mindenképpen a mostani Országgyűlés válassza meg? (Az egymással beszélgető dr. Bárándy 
Gergely és Gulyás Gergely felé:) Biztosan nagyon érdekes dolgot beszélhetnek Bárándy 
képviselőtársam és Gulyás Gergely – engem is nagyon érdekelne. (Dr. Bárándy Gergely: 
Elmondjuk majd neked is, Tamás!) De elnézést kérek, tiszteljenek már meg, kedves kollégák! 
Ezt már tényleg több mint nevetségesnek tartom, ami itt folyik! De mindegy, elmondom ettől 
függetlenül. 

Azt tudom tehát elmondani, hogy ez helytelen. És még az is kiderült, hogy van egy 
konszenzuális jelölési rendszer, miszerint hogy ha ez nem megy, akkor kétharmadosan fog 
menni. Ez egészen jónak tűnik, egészen addig, amíg kétharmados többség van 
Magyarországon. Áprilisban választások lesznek, nem tudjuk, hogyan alakul a dolog, de 
tegyük föl, hogy egy nem várt eset következik és elhalálozik esetleg – fiatal kora ellenére – a 
bizottság valamelyik tagja. Akkor hogyan lesz megválasztva? Kétharmadosan lesz 
megválasztva? Tehát politikai alkukényszer lesz, ami szerintem nagyon nagy eséllyel azt 
fogja eredményezni, hogy nem sikerül majd megválasztani oda valakit.  

Aztán még feltettem azt a kérdést – itt is felteszem államtitkár úrnak, és remélem, 
talán most válaszol –, hogy milyen költségvetési keretben gondolkodnak ennek az intézetnek 
vagy ennek a bizottságnak a javára. Mert ugye úgy szól a törvényjavaslat, hogy az előző évi 
költségvetési tételnél nem lehet alacsonyabb a költségvetési forrása ennek az intézetnek. 
Hozzáteszem, ez egy költségvetési témát szabályozó rendelkezés, sarkalatos törvény, tehát 
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végül is úgymond megtehető. Számomra szimpatikus is, mert gyakorlatilag ha visszajön, 
mondjuk, esetlegesen – bár ne adj’ isten, hogy visszajöjjön – a baloldal bármilyen különböző 
formációja, meg a liberálisok, akkor ők ne tudják a költségvetési forrásait csökkenteni ennek a 
szervezetnek. Tehát ez nem egy rossz ötlet. Viszont akkor halljuk már meg legalább most, 
ebben a szakaszban, hogy milyen forrást terveznek, hiszen most kell majd benyújtani egy 
módosító javaslatot erre a költségvetési keretre, és nyilván most persze nem a költségvetési 
bizottság ülése folyik, de mégiscsak jó lenne tudni, hogy milyen nagyságrendben 
gondolkodnak. 

Ami még itt fölmerült, az az, hogy úgy fogalmaz a törvényjavaslat 20. §-a a bizottság 
ellenőrző hatáskörei, egyáltalán hatáskörei tekintetében, hogy a kommunista hatalom 
birtokosainak a nevét lehet nyilvánosságra hozni. Na, most ez egy érdekes dolog, és ez 
abszolút jó szándékú kritika kíván lenni természetesen, mint ahogy eddig is az volt, mert ki 
tekinthető a kommunista hatalom birtokosának? Tekinthető-e a kommunista hatalom 
birtokosának például egy szimpla besúgó, aki nem állt úgymond erre irányuló hivatalos 
jogviszonyban, hanem egyszerűen lelkiismeretlensége, embertelensége folytán vagy éppen 
pénzéhsége folytán vagy zsarolhatósága miatt beállt besúgónak, és rendszeresen dobott föl 
tisztességes magyar embereket. Akkor ő most a hatalom birtokosának lesz tekinthető vagy 
nem?  

Szerintem egy definíciós rendelkezés hiányzik itt. Tehát hiányzik a törvény elejéről 
egy definíciós csomag, ahol néhány fontos, dogmatikailag fontos kérdést szabályozni kellene, 
többek között a „kommunista hatalom birtokosai” című kategóriát. 

A másik oldalon is van egy érdekes helyzet; egy élő esetet mondok el. Egy kisváros, 
kistelepülés polgármestere egy helyi újságban azt közölte, hogy a volt vb.-titkár az ötvenes 
években a diktatúra működtetője volt, azzal, hogy a padláslesöprésekben szerepet játszottak a 
vb.-titkárok is. Emiatt őt a magyar bíróság jogerősen kártérítésre kötelezte. Mert hogy ilyen 
csúnyát nem lehet mondani. Egyébként ténybelileg igaz volt ez az állítás. Ez tehát magyarul 
azt a kérdést veti föl, hogy akkor ne hagyjunk már menekülő-útvonalat ezeknek az 
embereknek!  

A másik oldalról pedig a bizottság védettségét és tevékenysége hatékonyságának 
növelését mindenképpen úgyis meg kellene tenni, hogy ne nyissuk meg a perelhetőségét a 
bizottságnak, a személyiségi perrel való támadhatóságát a bizottság bármely tagjának arra az 
esetre szólóan, ha adott esetben neveket tesznek közzé. Mert a mostani szabályozási javaslat 
úgy szól, hogy ugyan a fő szabály az, hogy nem lehet bírósági és hatósági eljárást indítani, 
kivéve személyiségi pereket vagy polgári jogi pereket. Ez egyszerűen nem jó. És szeretném, 
ha ehhez képviselőtársaim hozzászólnának, akár Vejkey Imre képviselőtársam, akiről tudom, 
hogy elkötelezett a kommunizmus elleni igazságtétel folyamatában. Tehát mitől jó ez? Miért 
jó ez? Ezzel gyakorlatilag azt tesszük lehetővé, hogy Biszku Béla és mindenki itt összevissza 
perelgesse a bizottság tagjait, és nem is biztos, hogy sikertelenül, még egyszer mondom, mert 
saját tapasztalatokra is tudok támaszkodni erre, meg kollégáim tapasztalataira, hogy bizony a 
bíróságokon hajmeresztő döntések születnek ilyen ügyekben.  

S végül, de nem utolsósorban azt szeretném a törvényjavaslattal kapcsolatban jelezni, 
hogy sokkal kevesebbet ad, mint amilyen lehetőséget az alaptörvény U) cikke biztosít. Mi azt 
szeretnénk, ha teljesen kimerítenénk az U) cikk adta lehetőségeket, és ez jelen pillanatban egy 
ilyen bátortalan lépésnek tűnik; kicsit mintha kényszer hatása alattinak is, hogy húha, 
beígértük tavaly nyárra ezt a bizottságot, többször, nem jött össze, de most akkor gyorsan még 
azért megcsináljuk, hogy kipipálható lehessen ez a feladat. Jó lenne, ha nem ragadna le az 
egész folyamat ezen a szinten. Úgyhogy kérem, a majd benyújtandó módosító javaslatainkat 
támogassák. Addig jelenleg csak tartózkodni tudunk. 

Köszönöm szépen. 
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ELNÖK: Vas Imre képviselő úré a szó. 
 
DR. VAS IMRE (Fidesz): Köszönöm szépen. Staudt Gábor képviselőtársam azt 

fejtegette, hogy attól még, hogy valaki ’72-ben vagy azt követően született, még persze a 
szülei és hozzátartozói lehettek ennek a rendszernek a működtetői. (Dr. Staudt Gábor: Így 
van!) A kérdésem akkor egyébként az volt, hogy jó, de hát akkor mennyire fiatalokat 
jelöljünk. Én úgy gondolom, alapként az nagyon jó, hogy ’72. február 14-e után születettek. 
(Dr. Staudt Gábor: Akinek a családja is feddhetetlen! – Dr. Gaudi-Nagy Tamás: Igazolt 
szabadságharcos!) Nyilván, hogyha bármelyik jelöltről ilyesmi merülhet fel… 
Képviselőtársam, én is meghallgattam önt. Tehát ha bármelyik, bizottságba jelölt személyről 
ilyen kiderül, benne van az előterjesztésben, hogy az Alkotmányvédelmi Hivatal lefolytatja a 
nemzetbiztonsági ellenőrzését, ez ilyen jelölésnél kifejezetten kockázatot jelent, és akkor nem 
jelölhető a bizottság tagjának.  

Másrészt pedig a jelölőnek, illetve a választónak is lehetősége van arra, hogy ha 
bárkivel kapcsolatban ilyen kétség merül fel, akkor ne válassza meg a bizottság tagjává. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Turi-Kovács Béla képviselő úré a szó. 
 
DR. TURI-KOVÁCS BÉLA (Fidesz): Köszönöm szépen. Én egy picit más irányból 

gondolkodom. Egyrészt az, hogy civil szervezet jelöljön, ne jelöljön, akkor föl kell tenni a 
kérdést, hogy de vajon mi a garancia arra, hogy a civil szervezet, amely jelöl, az valóban 
csupa olyan emberből áll, mint amilyet itt most föltételeznénk a jelölés okán. Személy szerint 
én például azért nem vettem részt bizonyos szervezetben, mert én magam fölismertem olyat, 
akiről tudom, hogy nem oda való volt. Ez az egyik része a dolognak. És anélkül, hogy az 
ember neveket mondana – mondhatnánk ilyen neveket. 

A másik dolog már inkább az én számomra olyan értelemben nehezen kezelhető, hogy 
korosztályhoz köt, hiszen ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag azt az egész hosszú-hosszú 
korosztályt, amelyik ezen kívül van, olyannak tekintjük, mint amely valamilyen formában 
érintett lehet. Hát persze érintett lehetett úgy, hogy megfigyelték. Meg érintett lehetett úgy is, 
hogy megfigyelő volt. De azt gondolom, ez nagyon nehéz kérdés, hogy hogyan lehet 
meghúzni azt a határvonalat, ahol valami garancia mégiscsak mutatkozik arra, hogy kevésbé 
elfogult az illető. (Dr. Gaudi-Nagy Tamás, dr. Gyüre Csaba és dr. Staudt Gábor az asztaltól 
távolabb egymás között tanácskoznak.)  

A magam részéről azért fogom támogatni ezt a megoldást mégiscsak, mert minden 
más szelekció végül oda vezet, hogy valamiféle olyan szelekciók következnek be, amelyek 
még bántóbbak, még sértőbbek lehetnek. Ezzel, hogy korhoz van kötve, ez el van intézve; 
ilyen értelemben nehéz vitatni. Tehát én azt gondolom, hogy ezt a határt valahol meg kell 
húzni.  

Kinyitni pedig olyan módon, hogy ilyen-olyan szervezetek legyenek, amelyek ebben 
valamiféle ilyen szerepet vállalnak, az meggyőződésem szerint szerencsétlenebb lenne, mint a 
jelenlegi helyzet. 

 
ELNÖK: Gaudi-Nagy Tamás képviselő úr kért még szót – ha a mikrofonjához fárad, 

akkor máris megadom neki a szót. Parancsoljon, képviselő úr!  
 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Köszönöm szépen. Szeretnék reagálni Turi-

Kovács Béla képviselőtársam azon mondataira, hogy milyen garancia van akkor, ha civil 
szervezetek kezébe adjuk, a kommunizmus üldözötteit tömörítő – nyilván én erre gondoltam, 
tehát nem az antifasiszta ellenállók szövetségére, hanem kifejezetten a kommunizmus 
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üldözötteiből álló civil szervezetekre. (Dr. Turi-Kovács Béla: Én is arra gondoltam.) 
Remélem, hogy nem fogják meghallani ezt a mondatot, amit mondott képviselő úr. Remélem, 
hogy nem jut el hozzájuk, mert akkor nagyon megsértődnének. Én legalábbis a helyükben 
nagyon megsértődnék. 

Ennyire nem lehet felnőttnek tekinteni az embereket?! Ennyire nem lehet komolynak 
tekinteni egy 70-80 éves, rengeteg sérelmet szenvedett embert és az ezekből álló szervezetet, 
hogy ők akkor majd, nem tudom, Horn Gyula barátját fogják delegálni ebbe a Nemzeti 
Emlékezet Bizottságba, ön szerint? Vagy kit delegálnak majd? Tehát mitől félünk? 
Egyszerűen nem is értem ezt a felvetést. 

De hozzáteszem, itt annyi kiváló jogász van – Rétvári Bencére nézek, Gulyás 
Gergelyre, Répássy Róbertre –, nyilván lehet egy olyan szabályozást adni, amivel, finoman 
szólva, ki lehet szűrni a nemkívánatos szervezeteket; tehát lehet pozitív szabályozással azt 
mondani, olyan követelményrendszert támasztani a delegálás jogának a megszerzésére – 
hozzáteszem, nem ismeretlen jelenségről beszélünk, mert a Nemzeti Civil Alap amikor még 
létezett, akkor egy ilyen rendszert működtetett, tehát ilyen kvázi elektori rendszer volt, és 
bizonyos feltételekkel lehetett részt venni a jelölésben… Tehát szépen végig lehet ezt vinni – 
ha önöket érdekelné az, hogy a kommunizmus üldözöttei mit gondolnak erről az egész 
folyamatról! Ha érdekelné, akkor nagyon szép szabályokat lehetne csinálni. Ha nem, akkor 
azt keresik, hogy miért nem. Hát, most ezt a második verziót látjuk magunk előtt. 

Még egyszer mondom, én az ő nevükben vagyok tulajdonképpen felháborodva. Balázs 
Józsefet ismerem például nagyon jól, aki a 301-es parcellának a 298-assal együtt a komoly 
gondozója évek óta, hosszú évek óta viseli gondját ennek a nemzeti emlékhelynek. Én el 
fogom neki ezt mondani. Nem biztos, hogy örülni fog neki, sőt vélelmezem, hogy nem. 

Visszakanyarodnék arra, hogy találjunk már meg egy olyan szabályozási lehetőséget, 
ahol maguk az érintettek… Még egy példát hadd mondjak el. A Kárpótlási Hivatal 
működésében a 90-es évek elején én egyetemi hallgatóként közreműködtem 
határozathozatalok formájában, és ott volt egy tanácsadó testület, volt egy nagyon hasznos 
munkát végző tanácsadó testület, néhai Menczer Gusztáv, maga is szintén kommunizmus 
üldözöttje, elnökletével, és mindenki kommunizmus üldözöttje volt abban a bizottságban, és 
nagyon hasznos volt. Nagyon hasznos volt, mert azok a fiatal döntéshozók – ide kell 
sorolnom Sepsey Tamást is, aki relatíve fiatal volt, bár most is az, nehogy megsértődjön 
(Derültség.) –, nyilván azok, akiknek dönteni kellett a kárpótlási határozatokról, fogalmuk 
nem volt saját tapasztalok híján arról, hogy mi zajlott az átkosban. Na, itt most ugyanez fog 
történni, ugye? Önök kínosan ügyelnek arra, hogy csak kvázi fiatalok – de jó, persze, egy ’72-
ben született az fiatalnak minősül, helyes – csak fiatal kerülhessen a bizottságba. Ez nagyon 
örömteli. De ezek a fiatalok, pontosan életkoruknál fogva, tehát azon célnál fogva, amit 
bevallanak, abszolút mértékben semmilyen empirikus tapasztalattal nem rendelkeznek arról 
az időszakról, amely időszakról nekik úgymond élet és halál uraiként kell döntéseket hozni.  

Tehát valahogy csatoljuk már be a rendszerbe az üldözöttek véleményét és 
tapasztalatát! Ha másképpen nem, egy tanácsadó bizottsággal vagy konzultatív testület 
formájában, vagy bárhogyan. Erre, már hallom is, a válasz az lesz, hogy bízzuk rá a 
bizottságra, ők majd biztosan olyan bölcsek lesznek, hogy jó tanácsadókat foglalkoztatnak. 
Na most, engedtessék meg, hogy ezt ne fogadjam el! Mert igen sok ilyen tanácsadó 
bizottságot láttunk már, akik nem feltétlenül a legjobb összetételt kapták, tehát nem feleltek 
meg arra a célra, amely célra szánták őket, és rossz tanácsokat adtak például a termőföld-
földhaszonbérleti pályázatoknál és egyebeknél, sok mást mondhatnék.  

Tehát magyarul: ez a javaslatunk, ez a felvetésünk. Nyilván módosító formájában be 
fogjuk nyújtani. És megpróbálom meggyőzni Turi-Kovács Béla képviselőtársamat – 
szerintem már nem sok meggyőzés kell talán neki ahhoz –, hogy ő is segítsen meggyőzni a 
kormánypárti képviselőket arról, meg a kormányt is, hogy igenis be kell vonni a 
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kommunizmus üldözötteit ebbe a munkába. Még egyszer mondom, tartalmilag is, tehát a cél, 
a sikeresség érdekében is, és tiszteletből is. Ez a két ok, aki mindenképpen fennáll. 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Turi-Kovács Béla képviselő úré a szó. 
 
DR. TURI-KOVÁCS BÉLA (Fidesz): Csak egy mondatban. De nincsenek kizárva a 

lehetőségekből! És miért pont egy szervezetet emlegetünk? Mondjuk, az üldözött kulákok 
szervezete, amelyben én magam érdekelt vagyok, az miért nem? Vagy a következő szervezet 
miért nem? (Dr. Gaudi-Nagy Tamás: Találjunk ki egy szabályozást!) Nem hiszem, hogy ez a 
megoldás, képviselő úr! 

Az, hogy onnan alkalmas ember bekerüljön (Dr. Gaudi-Nagy Tamás: Zárjuk ki a 
népet! Persze! Az a megoldás!), az természetesen igen, azt nagyon-nagyon helyeslem. De még 
egyszer mondom, az, hogy kiválasztunk egy-egy szervezetet és arról beszélünk, ez így nem 
igazán… (Dr. Gaudi-Nagy Tamás: Példaként hoztam, képviselő úr! Nem tud figyelni?! Szót 
kérek!) Jó… (Dr. Szakács Imre dr. Gaudi-Nagy Tamáshoz: Azért nem kellene ennyire 
lelkesen!) 

 
ELNÖK: Gaudi képviselő úr – most már megkapta a szót, úgyhogy most már 

beszélhet. 
 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Köszönöm szépen. Elnézést, hogy ilyen 

indulatosan reagáltam, csak egyszerűen tényleg úgy tesz Turi-Kovács képviselőtársam, mint 
ha tényleg nem értené. De elég jól játssza el ezt, hogy nem érti – de lehet, hogy tényleg nem 
érti. Ezért szeretném még egyszer elmondani. 

Nem egy szervezetről beszélek. Mondtam egy példát, bocsánat, elnézést, mondhatnék 
tizenöt másikat is; mondhatnám Wittner Mária szervezetét, a Corvin közi Bajtársi Közösséget, 
ezer más szervezetet tudnék mondani. Nyilván itt az akaraton múlik: akarja-e a kormányzat a 
látszatát legalább megteremteni, a jogi kereteit megteremteni annak, hogy a kommunizmus 
bűneivel való szembenézés intézményi folyamatába kívánja-e intézményesen bevonni 
magukat a kommunizmus üldözötteit? Igen vagy nem? Ez a kérdésem, államtitkár úrhoz 
elsősorban, és mindenkihez, aki ezzel a témával foglalkozik. 

 
ELNÖK: A vitát lezárom, és így adom meg a szót államtitkár úrnak a vitában 

elhangzott kérdésekre válaszadásra. 

Dr. Rétvári Bence válaszai, reflexiói 

DR. RÉTVÁRI BENCE államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 
Köszönöm szépen. Staudt képviselő úr felvetésére két paragrafus tud válaszolni: a 20. és a 
33. §. A 33. §-ban rejtőzik az, hogy miért az ügy ura mostantól kezdve az áldozat, hiszen itt le 
is írjuk a 33. § (1) bekezdésében, hogy mindenki megismerheti a rá vonatkozó iratokat, 
mármint a megfigyelt és a harmadik személy; továbbá a megfigyelt nyilvánosságra hozhatja – 
ez a 4. §-ban található –, tehát a nyilvánosságra hozatal teljes mértékben az áldozat kezébe 
van adva. 

Ami a digitalizálást jelenti, a 20. § (1) bekezdése sorolja föl a bizottság feladatait. Itt e) 
pontban tüntettük föl egy online adatbázis és tudásközpont, valamint digitális archívum 
létrehozatalát. Ezekben tehát éppen ezeket az egykor keletkezett iratokat szeretnénk minél 
nagyobb nyilvánosság előtt megismertetni a közvéleménnyel. 
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Ami Gaudi-Nagy Tamás képviselő úr felvetéseit illeti, nyilván ezeket a kérdéseket az 
emberi jogi bizottságban is megkaptam, ott is megválaszoltam, de itt is megteszem, most már 
valamelyest rövidebben.  

Ami a civilek delegálását illeti, nyilván itt nehéz meghatározni azt a kört, akik maguk 
válaszolnak, de azt hiszem, képviselő úr számára leginkább az lehetett egyértelmű, hogy 
Wittner Mária reagált. Ő az, aki mindnyájunk közül a leginkább érintett abban a körben, ő 
szenvedett a legtöbbet az ’56-os megtorlások után, és ő egyértelműen azt mondta, hogy ezt 
nem tartaná jó megoldásnak. Ha egy ’56-os forradalmár, meghurcolt azt mondta, képviselő úr, 
hogy ez nem egy jó megoldás, legyen bennünk annyi alázat, hogy elfogadjuk az ő véleményét 
(Dr. Gaudi-Nagy Tamás: Legyen több szervezetből!) , és nem a sajátunkat próbáljuk 
ráerőltetni. (Dr. Gaudi-Nagy Tamás: Színjáték az egész! Nevetséges, felháborító! 
Szégyelljétek magatokat!)  

Költségvetési szinten az idei működés a tervezetünk szerint több száz millió forint 
nagyságrendű lesz. Kialakul ennek a végső összege, és onnantól kezdve ehhez képest 
visszaesés nem lehet. (Dr. Gaudi-Nagy Tamás: Balázs Józseféket idehívom, szétverik a 
berendezést!)  

 
ELNÖK: Kérem Gaudi-Nagy Tamás képviselő urat, hogy tartsuk be a bizottsági ülés 

kereteit. (Dr. Gaudi-Nagy Tamás: Ki is megyek innen!) Nyugodtan, azt megteheti, képviselő 
úr, de ettől még a szó nem önnél van, hanem államtitkár úrnál. 

Parancsoljon, államtitkár úr! (Dr. Gaudi-Nagy Tamás feláll a helyéről, majd megáll az 
ajtóban.)  

 
DR. RÉTVÁRI BENCE államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Lengyel kollégákkal is egyeztettünk, és láttuk azt a sokféle trükköt, ahogy különböző 
szocialista kormányok igyekeztek ellehetetleníteni az ilyen bizottságok működését. Például 
Lengyelországban nemcsak a költségek visszavonásával tették, hanem azzal, hogy állami 
tulajdonú földön állt az az épület, amelyben a nemzeti emlékezet intézete működött, és nem 
engedélyezték az illető intézet munkatársainak, hogy az állami tulajdonú földre lépjenek, 
amelyen keresztül vezetett az út az épület ajtajához, ahol az intézet működött.  

Hogy ki a hatalombirtokos, ez egy olyan kérdés, amely nyilván más 1955-ben, más 
’59-ben és más 1985-ben. Nem lehet egy egyszerű nómenklatúrát fölsorolni ezzel 
kapcsolatban. Ugyanakkor a bizottságnak feladata, hogy pontosan ezt a nómenklatúra-
jegyzéket fölállítsa, elmondja, hogy kik azok, akik valóban birtokolták a hatalmat, az 
államhatalmat és ezáltal a közhatalmat is, és ha a bizottság megtette ezt a munkát, akkor már 
megkönnyíti a további tájékozódásunkat. De ezt tudományos igénnyel kell hogy ők 
felállítsák, és innentől kezdve fogjuk mi is pontosan látni, hogy kik voltak a 
hatalombirtokosok, nómenklatúra szinten, és utána pedig a „fehér könyvekből”, hogy ők 
megyénként vagy ágazatonként pontosan miket tettek, és hogyan szereztek olyan hatalmat, 
amit utána valószínűleg a rendszerváltás után is továbbmenekítettek, és mind a mai napig is 
élveznek.  

Úgyhogy én fenntartom, hogy ez egy áldozatközpontú törvény, amely az áldozatok 
kezébe adja a legtöbb lehetőséget az iratnyilvánossággal kapcsolatban. Köszönöm szépen. 

Szavazás az általános vitára alkalmasságról 

ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr. Kérdezem a bizottságot, ki az, aki 
általános vitára alkalmasnak tartja a T/13215. számú törvényjavaslatot. (Szavazás.) 15 igen. 
Ki nem tartja általános vitára alkalmasnak? (Szavazás.) 5 nem. Kik tartózkodtak? (Szavazás.) 
1 tartózkodás. A bizottság tehát általános vitára alkalmasnak tartotta a törvényjavaslatot. 
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Vas Imre képviselő úr fogja a többségi álláspontot ismertetni. Kérdezem, kisebbségi 
álláspont ismertetésére van-e igény. (Nincs ilyen jelzés.) Ilyet képviselőtársaim nem jeleznek. 
(Dr. Gaudi-Nagy Tamás visszaül a helyére.)  

Az egyes igazságügyi, jogállási és belügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/13217. szám); általános vita 

Soron következik az egyes igazságügyi, jogállási és belügyi tárgyú törvények 
módosításáról szóló törvényjavaslat T/13217. számon. Köszöntöm a napirendi pont 
tárgyalásánál államtitkár urat, államtitkár asszonyt és kabinetvezető urat az OBH részéről. 

Államtitkár úr, parancsoljon! Öné a szó. 

Dr. Répássy Róbert szóbeli kiegészítése 

DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 
Köszönöm a szót, elnök úr. Bár nagyon szívesen hosszasan ismertetném a törvényjavaslatot, 
inkább csak felsorolnám azokat a törvényeket, amelyekben alapvetően jogállási kérdések 
módosítását javasolja a kormány.  

A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló törvényt, a bírák jogállásáról és 
javadalmazásáról szóló törvényt, az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 
törvényt, egyes szolgálati törvényeket, közszolgálati tisztviselőkről szóló törvényeket, és még 
egy, részben a Rendészeti Panasztestülettel összefüggésben, úgy látom, a rendőrségi törvényt 
is módosítja a törvényjavaslat. 

Alapvetően tehát jogállási kérdések rendezése a célja a törvényjavaslatnak. A 
bizottság hatáskörébe elsősorban itt az igazságszolgáltatási témák tartoznak – elsősorban. Én 
azt tudom mondani, hogy ezek a javaslatok részben az Országos Bírósági Hivataltól érkeztek 
a kormány irányában, részben pedig a Kúriától érkeztek ilyen javaslatok, ezeket tehát velük 
egyeztetve terjeszti a kormány a tisztelt Ház elé. 

Ennyit az igazságügyi részéről, de természetesen, ha van kérdés, akkor még 
részletesen kifejtjük. 

Kérem a törvényjavaslat támogatását, elnök úr. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Handó Tünde elnök asszonytól kaptunk egy javaslatot, ez 

természetesen itt most a bizottsági ülésen kiosztásra is került képviselőtársaim részére. 
Kérdezem, szeretné-e ezt indokolni a hivatal. Igen, parancsoljon, kabinetvezető úr! 

Öné a szó. 

Az OBH képviselőjének észrevétele 

DR. TÓTH ÁRON (Országos Bírósági Hivatal): Köszönöm szépen, csak nagyon 
röviden három mondatot mondanék. Tóth Áron vagyok, az Országos Bírósági Hivatal elnöki 
kabinetének vagyok a vezetője, elnök asszony hivatalos távolléte miatt helyettesítem én most 
őt. 

Valóban, ahogy államtitkár úr elmondta, ezek részben a bírósági szervezet javaslatai, 
amelyek a bíróságot érintő törvénymódosítási részben szerepelnek, másrészt a többi javaslatot 
is nemcsak az Országos Bírósági Hivatal, illetve a Kúria, hanem valamennyi bíróság és az 
Országos Bírói Tanács is véleményezte. Tehát mi ezt maradéktalanul támogatjuk.  

Amennyi kiegészítenivalót mi találtunk vagy módosítási javaslatunk lenne, ez egy 
technikai jellegű módosítási javaslat. Szeretnénk bevezetni a bírák képzésének körében az 
egyéni képzési tervet és egyfajta kreditrendszert, és hogy ez zökkenőmentesen és minél 
gördülékenyebben megtörténhessen, kiterjesztve a határozott időre, tehát hároméves 
határozott időre kinevezett kezdő bírákra is, ahhoz lenne szükség erre a technikai jellegű 
módosító javaslatra. 
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Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérem, hogy a KIM-mel egyeztetett módon, amennyiben 

ez működhet, ennek az előkészítése történjen meg. Köszönöm szépen. 
Megnyitom a vitát. Bárándy képviselő úr jelentkezett először. Parancsoljon, képviselő 

úr! 

Kérdések, észrevételek, reflexiók 

DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Először 
megkérdezem elnök urat, van-e lehetőség arra, hogy első körben kérdést tegyünk föl és 
második körben véleményt mondjunk. 

 
ELNÖK: Természetesen. 
 
DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP): Nagyon köszönöm, akkor a kérdésnél 

maradnék. 
Először is, államtitkár úr is talán tud válaszolni rá, de legfőképpen kabinetvezető úr, 

hogy utalt arra, hogy ezeknek a javaslatoknak a jó része magától a bírósági szervezettől 
származik, és nem az OBH-nak a kidolgozott anyaga, hanem ha úgy tetszik, az OBH-hoz 
becsatornázott anyag. Én arra lennék kíváncsi, hogy mely részek ezek: tehát mi az, amit az 
OBH javasol, és mi az, amit egyébként a bírósági szervezetek javasolnak. 

A második kérdésem pedig a következő. A legjobb tudomásom szerint most is 
működik főtitkár a Kúrián, legalábbis én kiírva ezt láttam. Miért van arra szükség, illetve ki 
kezdeményezi, a Kúria elnöke, az OBH elnöke vagy esetleg más, hogy az erre vonatkozó 
konkrét szabályozás megszülessen? Illetve miért van erre tartalmilag szükség?  

Ezek előzetesen a kérdések. Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Gaudi-Nagy Tamás képviselő úrnak adom meg a szót, s egyúttal rövid időre 

alelnök úrnak az ülésvezetést.  
 

(Az ülés vezetését dr. Gyüre Csaba, a bizottság alelnöke veszi át.) 
 
ELNÖK: Köszönöm, átveszem az ülés vezetését. (Dr. Cser-Palkovics András kimegy 

a teremből.)  
 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Köszönöm szépen. Igen, ez a javaslat valóban 

igazságügyi tárgyú javaslatokat is foglal magában vagy döntő többségében azokat. Nagyon 
köszönöm, hogy eljött Tóth úr az Országos Bírósági Hivataltól, és nagyon sajnálom, hogy 
nem tudott eljönni elnök asszony. Igazából én azért kíváncsi lettem volna az átfogó 
véleményre, amelyet a hivatal e javaslat kapcsán közölt; vélelmezem, hogy nem bennük van a 
hiba, ha esetleg nem készült ilyen vagy nem jutott el hozzánk. Ha nem jutott el hozzánk, nem 
tudom, annak esetleg más, technikai oka van. De hogy nem készült el, annak valószínűleg az 
lehetett az oka, hogy ez már a sokadik ilyen javaslat, amire nagyon kevés időt kapnak. 
Mindenesetre egy észrevételt tartalmaz elnök asszony friss, ha jól látom, mai levele. Tényleg 
azt kell mondanom, hogy azért eléggé hátborzongató az, hogy az Országos Bírósági Hivatal 
elnök asszonya egy napot kap – vagy fél napot kap? –, nem is tudom, mennyi időt kap arra, 
hogy leírja a véleményét egy, azért nem jelentéktelen anyaggal kapcsolatosan. 32 oldalas az 
előterjesztés, és több jogszabályt érint, 17 szakaszból áll. Én tényleg kíváncsi lennék arra, ha 
esetleg kabinetvezető úr el tud mondani néhány véleményt arról, hogy tulajdonképpen az 
egész csomagról mit gondol az Országos Bírósági Hivatal; akkor biztos, hogy mi jobban abba 
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a helyzetbe kerülünk, hogy miként viszonyuljunk ehhez a javaslathoz. Amelyben azért vannak 
kicsit ilyen, hogy is mondjam, népszerűséget kereső rendelkezések, mint például a díjmentes 
készpénzfelvétel megteremtése a teljes igazságügyi állomány részére, ami nyilván nem 
elítélhető dolog, sőt kifejezetten örülni lehet neki. De azt hiszem, ennél nyilván vannak 
fontosabb rendelkezések, többek között a szakmai értékelés, az előrehaladás, és egyáltalán a 
bírói fegyelmi rendszernek az egyszer s mindenkorra történő rendbe tétele. 

Körülbelül két hete volt egy javaslat a Ház előtt – most már tényleg emlékszem, bár 
annyi ilyen javaslat fut be –, ahol megint hiányoltam, hiányoltuk azt, hogy valamit most már 
tényleg kellene tenni a bírók fegyelmi felelősségével kapcsolatban. Ahogy meg szokták ezt 
fogalmazni kommentelők az ilyen abszurd bírósági ügyekről szóló tájékoztatók kapcsán, hogy 
legyen már egyszer következménye annak, ha a bíró valamilyen rettenetes dolgot művel. Mert 
a kamionsofőrt is leültetik börtönbe, ha ő balesetet okoz, ehhez képest emlékszünk bírák 
elleni fegyelmi eljárások adataira az Országos Bírósági Hivatal 2012-es beszámolójából: ha 
jól emlékszem, tíz alatt van a tulajdonképpen megindult, érdemi szakaszba jutott fegyelmi 
eljárások száma, ami nem azért riasztó, mert jaj, de jó, hogy ilyen kevés, hanem mert 
mindannyian tudjuk, hogy sokkal több ilyen eset van. És nagyon-nagyon bosszantja a 
polgárokat, higgyék el, hogy ez felbecsülhetetlenül meghatározza az emberek életét! Az, aki 
egy gyermekelhelyezési pertől vagy egy bontópertől szenved hosszú évek óta, vagy 
szomszédjogi vitában áll a szomszédjával, vagy bármilyen más bagatell eljárást mondhatnék, 
ezekben az úgynevezett bagatell eljárásokban olyan mindennapos, elképesztő visszaéléseket 
tapasztalni sokszor a bíróságok részéről, akár a határidő meg nem tartása, akár a perelhúzás 
meg nem akadályozása, akár a nyilvánvaló pártosság – hadd ne említsek olyan eseteket, 
amelyek politikailag érzékenyebb esetek, ahol tényleg bírók rendszeresen nem tudják leplezni 
párt- vagy legalábbis világnézeti hovatartozásukat, és egyszerűen beleszűrik, megjelenik 
megengedhetetlen módon az ítélkezési munkában, a pervezetésben az, hogy éppenséggel mit 
gondolnak, mondjuk, egy keresztény nemzeti asszonyról, akit megtámadott egy zsidó ember 
Budapesten, tavaly, és az ő esetében az öklön ütött asszonyt garázdasággal vádolják, a támadó 
felet pedig a rendőrök elengedték, hogy ez magánvádas ügy. (Dr. Cser-Palkovics András 
visszatér a terembe.)  

Ebben az eljárásban pedig olyan megengedhetetlen pervezetési lépéseket látni a bíró 
részéről, amelyek párosulnak nyilván olyan elfogultsági elemekkel, hogy sajtónyilvánosságot 
kizárja, s a többi, s a többi. Tehát sokszor megfékezhetetlennek tűnik, tényleg, és egyszerűen 
ott áll a védelem kiszolgáltatottan, meg természetesen az ügyfél, a vádlott, és egymásra 
néznek, hogy hát most itt mit lehet csinálni.  

Tehát valamit kellene csinálni ezzel a rendszerrel, tisztelettel ezt üzenem a 
jogalkotásnak, mert én látok itt is javuló elemeket, kreditrendszert; tehát tulajdonképpen ez a 
hajó kezd jó irányba, egyre jobb irányba fordulni. Csak továbbra is azt kell mondani, a 
végeken még mindig nem nagyon észlelni ennek az elemeit. És tudom, ez lassú folyamat, és 
azt is tudjuk, hogy a Bíróképző Akadémia szépen dolgozik, elkezdte a munkáját, csak hát 
kicsit az az érzésem van, hogy ez tű a szénakazalban, vagy legalábbis ilyen nagyon-nagyon 
sziszifuszi ez a folyamat.  

Hogy most ez a javaslat mennyivel viszi előbbre a folyamatot, és érdemes-e most egy 
ilyen javaslatot így benyújtani, hogy valószínűleg, ahogy látom, azért csak nem old meg 
mindent, akár a bírák fegyelmi kérdésével kapcsolatban, és a ciklus vége már-már ijesztően 
közeledik. Miért nem érdemes a teljes igazságügyi csomagnak, legalábbis a bírói rendszernek, 
a bírói szakmai és felelősségi rendszernek a kérdését totálisan rendbe tenni? Miért kell mindig 
így belekapni, jön egy javaslat, egy hónap múlva jön még egy… Jövőre is, ha jól tudom, még 
ülésezni fog az Országgyűlés – nem tudom, cáfoljanak meg, ha rosszul tudom –, mármint ez a 
ciklusos Országgyűlés, februárban mindenképpen lesznek még ülések, én legalábbis így 
tudom. Nem tudom, mi az akadálya annak, hogy egy kiérlelt javaslat jöjjön elénk, amely 
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mindent, még egyszer mondom, a bírák fegyelmi felelősségre vonási és szakmai 
előremeneteli kérdését a teljesség igényével rendezi. Ennek hiányában viszont, mivel ez nem 
valósult meg, ezért nem tudjuk támogatni ezt a javaslatot, legfeljebb tartózkodással tudunk 
jelen lenni a folyamatban. És módosító javaslatainkat majd megtesszük, és reméljük, hogy 
támogatják. 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Köszönjük szépen. A vitát még le nem zárva tehát, válaszadásra megadom a 

szót a kormánynak; és visszaadom az elnöklést elnök úrnak. 
 

(Az ülés vezetését dr. Cser-Palkovics András, a bizottság elnöke veszi át.) 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Köszönöm a szót, elnök úr. Felmerült, hogy a törvényjavaslathoz hogyan áll az Országos 
Bírósági Hivatal elnöke. Lehet, hogy nem fogalmaztam jól, amikor elmondtam a 
törvényjavaslatról az általános tudnivalókat, de valójában az igazságügyi részét, legalábbis 
főleg a bíróságok szervezetére és a bírák jogállására és javadalmazására, valamint az 
igazságügyi alkalmazottak jogállására vonatkozó szabályokat az Országos Bírósági Hivatal 
kezdeményezte, az OBH elnöke kezdeményezte, gyakorlatilag hónapokkal ezelőtt. Az más 
kérdés, hogy időközben szakmai egyeztetéseket folytattunk, tehát tulajdonképpen a 
minisztériumban készült a törvényjavaslat, az OBH javaslata alapján. Ez a pontos 
meghatározás.  

Az, hogy az elnök asszony abban az egy kérdésben egy észrevételt tett, azt jelenti, 
hogy a többi részével egyetért az elnök asszony, abban az egy kérdésben ezek szerint még 
további pontosításra van szükség a törvény tekintetében. 

Én azt nem tudom megmondani, hogy ezek a javaslatok pontosan, személy szerint 
kitől származnak.  

A Kúriára vonatkozó javaslatot ismerem, mert a Kúria elnöke is tett ilyen javaslatot. 
És azt tudom tájékoztatásul megadni, hogy valóban van a Kúrián főtitkár, de korántsem olyan 
jogállással, mint amit a törvényjavaslat módosításként bevezetne. Tehát az, hogy a Kúrián egy 
főtitkár elnevezésű személy most működik, nem azt jelenti, hogy az azonos lenne ezzel. Itt a 
főtitkár komolyabb hatásköröket kapna, ha a képviselő úr összehasonlítja vagy megnézni a 
konkrét szabályokat, itt erőteljesebb hatásköröket kapna a Kúria főtitkára. Ezért indokolt 
szerintünk ez a módosítás. Tehát anélkül is indokolt, hogy nem teljesen új ez a funkció a 
Kúrián. 

A bíróságok véleményét egyébként az OBH elnöke a jogállásából adódóan maga 
gyűjti össze. Tehát én nem tudok arról számot adni, hogy egyes részei a javaslatoknak mely 
bíróságoktól vagy melyik tisztségviselőtől származnak – nem tudom ezt én megmondani. 
Nem tudom egyébként, hogy ez szükséges-e, mert hiszen a kormány javaslatáról van szó, 
amely az OBH elnökének törvényes kezdeményezése alapján történik. De ha tud erről 
felvilágosítást adni az OBH kabinetjének vezetője, akkor hátha… 

 
DR. TÓTH ÁRON (Országos Bírósági Hivatal): Az a helyzet, hogy sokkal pontosabb 

tájékoztatást én sem tudok erről adni, ugyanis mind a jogszabály előkészítése, mind a 
jogszabály véleményezése olyan formában történt, hogy valamennyi bíróság, sőt az OBH-nak 
a főosztályi szintű szervezeti egységei is önálló véleményt fogalmaztak meg az ő 
hatáskörükbe vagy feladatkörükbe tartozó kérdésekről. Azt, hogy az egységes formába öntött 
javaslatnak pontosan melyik része kitől származik, én sem tudom megmondani. 
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Megnyitom a második kört. Bárándy képviselő úrnak 
adom meg a szót. 

 
DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm az 

előzetes válaszokat is. Én azt gondolom, van jelentősége annak, hogy melyik rész kitől 
származik, illetve például az egyes rendelkezésekkel a bíróságok egyetértenek vagy sem, 
hiszen az OBH elnöke nem köteles, nincs meg az a kötelezettsége, hogy csak azokat terjessze 
föl, amelyekkel egyetértenek a bíróságok, hanem ha ő úgy gondolja, akkor előterjeszthet 
olyan javaslatot is, amelyekkel egyébként nem értenek egyet a bíróságok. Ha ez a szervezeten 
belül okoz némi feszültséget, az egy más kérdés; ha nem okoz, az nyilván egy pozitív dolog. 

Én azért szeretném tudni, és ezt nyíltan mondom, mert egészen más a hozzáállásunk, a 
frakciónk és a magam részéről is azokkal a javaslatokkal kapcsolatban, ahol tudom, hogy a 
szakma kéri. Ha tudom azt, hogy a bíróságok vagy esetleg a Kúria elnöke szeretné azt, hogy 
valami így vagy úgy legyen, akkor én sokkal – elnézést, hogy ezt mondom – nagyobb 
bizalommal vagyok a javaslat iránt, mert én képviselőként például hagyatkoznék, mondjuk, 
egy bíróértékeléssel kapcsolatban arra, amit a bírósági dolgozók, a bírósági önigazgatási 
fórumok egyébként jónak tartanak.  

Van ebben a javaslatsorban – és itt érdemes most már talán különválasztani egy-két 
elemet – olyan, amiben a magam részéről képviselőként abszolút arra hagyatkoznék, amit a 
bírói önkormányzati szervek mondanak. Ilyen például az, hogy a bírónak az értékelése 
miképpen történjen, ha az OBH-ban dolgozik; a titkár értékelése miképpen történjen, ha az 
OBH-ban dolgozik vagy a Kúrián dolgozik; az, hogy az a tárgyalóbíró, az a bíró, aki még 
határozott időre kinevezett bíró, és egyébként fölrendelik az OBH-ba vagy berendelik az 
OBH-ba – talán így pontosabb –, és ott eltölt, mondjuk, öt évet, akkor ez az öt év figyelembe 
veendő legyen vagy nem az értékelése során. Magyarán szólva, ezekben a szakmai 
kérdésekben nagyon szívesen szavaznék úgy, ahogy azt a bírói önkormányzati szervek jónak 
látják, és én ezért kérdezem azt, hogy egy-egy előterjesztés kitől származik. 

Én úgy látom, két-három olyan kiemelendő dolog van benne, amiről talán érdemes 
picit hosszabban beszélni.  

Az egyik. Államtitkár úr, mondjam azt, szemérmes módon nem tett említést arról, 
hogy a pályázat eredménytelenné nyilvánításával kapcsolatban azért kell a módosítás, mert az 
Alkotmánybíróság alkotmányellenesnek nyilvánította, illetve mulasztásban megnyilvánuló 
alkotmánysértést állapított meg a határozatában ezzel kapcsolatban, és feltételezem, hogy a 
kormány most ezért terjeszti be az erre vonatkozó részletszabályozást. Legalábbis én ezt 
vélem kiolvasni ebből a javaslatból.  

Viszont az is látszik benne, hogy a kormány, illetve ha a javaslat az OBH-tól 
származik, akkor az OBH, gyakorlatilag megkerülni igyekszik az alkotmánybírósági 
határozatot. Az Alkotmánybíróság azt állapította meg, hogy azok az objektív szempontok, 
amelyek a pályázati eljárás során érvényesülnek, azokat gyakorlatilag felülírja és annullálja 
az, hogyha valakinek diszkrecionális joga van a végén az érvényes és eredményes pályázatot 
mégis érvénytelenné nyilvánítani. Ezért legalább egy olyan objektív szempontrendszert 
kellene megállapítani, hogy ez a személy, aki jelen esetben az OBH elnöke vagy a Kúria 
elnöke, milyen szempontrendszer alapján nyilváníthat egy egyébként érvényes és eredményes 
pályázatot mégis érvénytelenné.  

Az, hogy itt megjelenik egy szempontrendszer, még egyszer mondom, formai 
szempontból biztosan eleget tesz az Alkotmánybíróság határozatának. De ha megnézzük, 
hogy ennek milyen tartalmi elemei vannak, akkor én azt gondolom, hogy ez már korántsem 
igaz. Ugyanis ha megnézik a törvényjavaslat 10. §-át, és azon belül van itt egy (3) bekezdés, 
azon belül egy (1) bekezdés és b) pont – erről beszélek most, majd mindjárt pontosítom, hogy 
melyik –, ezek közül kettő vagy három olyan, ami gyakorlatilag annak a személynek a 
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diszkrecionális joga vagy joga lehet, aki majd dönt az érvénytelenné nyilvánításról. Azaz 
semmi mást nem csináltak, mint hogy egy kicsit bonyolultabb indokolási kötelezettséget írtak 
elő, de semmivel nem tették objektívabbá a rendszert.  

Mondom azonnal, hogy mire gondolok. Ugye, „eredménytelenné nyilvánítható a 
pályázat az OBH elnöke vagy a Kúria elnöke által, ha a pályázók egyikével sem kívánja 
betölteni az álláshelyet, mert” – itt a b/d-t mondanám először – „a pályázat kiírását követően 
bekövetkezett munkaszervezést, munkaterhelést vagy költségvetést érintő változások 
igazgatási szempontból indokolatlanná teszik az álláshely betöltését”. Tisztelt 
Képviselőtársaim! Tisztelt Államtitkár Úr! Hát ezt maga az OBH elnöke határozza meg a 
legtöbb esetben! Vagy komoly ráhatása van. Azaz, ha az OBH elnöke úgy dönt, hogy most ő 
másként kívánja szervezni a bíróságok életét, igazgatását, akkor megteheti azt – és pont ez 
volt a kifogása az Alkotmánybíróságnak is, de megjegyzem, a Velencei Bizottságnak is –, azt 
már nem teheti meg az OBH elnöke – és itt mindig értsék hozzá a Kúria elnökét is –, hogy 
valakiről azt mondja, hogy őt kinevezem, mindenki más akarata ellenére, de azt mondhatja, 
hogy na, ő, amíg én itt vagyok, soha nem lesz bíró vagy soha nem lesz bírósági vezető, hiába 
pályázik egyébként eredményesen és érvényesen. Ez a szabály semmivel nem fogja 
objektívabbá tenni ezt a döntést, mert ha egyszer ő saját maga dönt, mondjuk, egy olyan 
munkaszervezési aktusról, amivel indokolni tudja azt, hogy a pályázatot eredménytelenné 
nyilvánítja, akkor én azt gondolom, a saját hatáskörében rendezte el ezt a kérdést. 

A másik ilyen problémás pont, amely előttem van, a b/c pont, miszerint „az indokolási 
kötelezettségnek nem kellő mértékben tett eleget”. Ez megint egy olyan szubjektív értékelési 
szempont, amit az OBH elnöke majd eldönt, hogy szerinte kellő mértékben vagy nem kellő 
mértékben tett eleget az indokolási kötelezettségnek. S mivel semmiféle objektív kapaszkodó 
nincs e vonatkozásában, mondjuk, leír ötvenoldalas indokolást a bírói tanács, és ő azt mondja, 
hogy ennek ellenére még nem kellően megindokolt a döntés, és ennek alapján fölülírja a 
pályázati eredményt, én azt gondolom, hogy például egy ilyen esetben, hogy ha odaírjuk, 
hogy nem tesz eleget az indokolási kötelezettségének, sokkal egyszerűbb és célravezetőbb, 
mellesleg egyébként jobban igazodna a jogrendszer egyéb rendelkezéseihez. Tehát e 
vonatkozásban azt tudom mondani, hogy semmi más nem történik, mint megpróbálják 
megkerülni az Alkotmánybíróság határozatát, továbbra is lehetővé téve azt, hogy az OBH és a 
Kúria elnöke az ő diszkrecionális jogkörében most már egy picit kiterjesztettebb indokolás 
vagy még egy intézkedés vagy intézkedéssorozat bevezetésével, de eredménytelenné 
nyilváníthasson pályázatokat.  

A következő problémáról már államtitkár úr is beszélt, és nagyon érdekelne az oka, 
hogy vajon miért van szükség a Kúrián egy főtitkárra és egy főtitkárhelyettesre, olyan 
kiterjedt jogkörökkel, amilyenekről államtitkár úr beszélt. Én azt gondolom, hogy a Kúrián 
egy hosszú évek óta működő, normális és jó rendszer van. Az, hogy az igazgatási jogkörét 
egyébként az elnök hogyan delegálja, és hogyan segítik az ő munkáját e vonatkozásban 
különböző szintű és rangú munkatársak, ez az ő személyes döntése. Ő most is bárhogy 
összeállíthatja a kabinetjét, bármilyen módon kérheti a segítséget. De egyébként a struktúra 
nagyon jól felépített, van a Kúriának egy elnökhelyettese, vannak kollégiumvezetők, akik, 
úgy hiszem, eddig is megfelelőképpen ellátták a tevékenységet. Teljesen fölösleges még egy 
adminisztratív szintet, a főtitkárt ilyen jogkörökkel, amiről államtitkár úr és a törvény is 
beszél, beiktatni ebbe a rendszerbe.  

A harmadik alapvető probléma – de a plenáris ülésen erről ennél is bővebben tudunk 
majd értekezni – pedig az, hogy olyan munkatársak is kaphatnak ügydöntő jogkörben, 
hatáskörben állást az OBH-ban és a Kúrián, akik nem bírók, de ha jól olvasom a törvényt, 
akkor még csak nem is jogi végzettségű emberek. Magyarán szólva a bírói, önök szerint 
önigazgatási rendszert – szerintem egyébként nem az az OBH, de önök szerint önigazgatási 
rendszer – olyan emberekkel kívánják földúsítani, akik nem bírók, és ha jól olvasom, még 
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egyszer mondom, még jogi végzettség sem előírás számukra. És ez nem kisegítő személyzet, 
itt nem arról van szó, ha jól értelmezem, hogy statisztikákat elemez, hanem kifejezetten a 
bíróságokra kötelező döntéseket hoz. De ha ebben nincs igazam, akkor örülnék, ha ebben 
kapnék választ, hogy hogyan gondolják. 

És e körben egy utolsó kérdésem lenne: elméletileg, államtitkár úr, előfordulhat-e, 
hangsúlyozom, elméletileg, és nem azt szeretném megkérdezni, hogy van-e ennek 
racionalitása, realitása meg életszerűsége a törvény szerint, de talán egy vagy két bíró, az 
OBH elnökhelyettese meg az OBH elnöke maga dolgozik bíróként az OBH-ban, és egyébként 
mindenki más, aki ott van, az meg nem bíró? Magyarán szólva – így is kérdezhetem –, van-e 
limit, hogy hány ilyen főtanácsadó, hány, egyébként nem bíró, nem bírósági titkár 
alkalmazható az OBH-ban és a Kúrián? Mert én úgy hiszem, hogy nagyon rossz felé billenne 
el az a rendszer, amelyik ezeknek a személyeknek az alkalmazását nagy számban lehetővé 
tenné. Az rendben van, hogy bizonyos speciális hatáskörökre, mondjuk, például a statisztikai 
adatok földolgozására igénybe lehet venni ilyen embereket. De ha az a terv és az a szándék, 
hogy itt jelentősen átalakuljon az OBH apparátusának az összetétele, akkor ezzel 
messzemenőkig nem tudunk egyetérteni. 

Úgyhogy ha még erre kapnék választ, azt megköszönöm. Így, ebben a formában 
biztos, hogy nem fogjuk tudni támogatni a javaslatot. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A vitát lezárom. Így adom meg a szót államtitkár úrnak, 

és tekintettel arra, hogy egy órakor mandátumigazolás van, kérem, hogy ennek megfelelően, 
most kifejezetten kérem, hogy röviden reagáljon. Köszönöm szépen. 

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

Elnök úr, csak szeretném megnyugtatni a bizottságot, hogy a törvényjavaslatot, illetve az 
OBH elnökének javaslatait az Országos Bírói Tanács, tehát a bírói legfőbb önkormányzati 
szerv megtárgyalta és támogatja. Néhány ponton – ezért is pontosítottuk egyébként az eredeti 
javaslatot – javasolta megváltoztatni az OBT, és ezek átvezetésre kerültek a 
törvényjavaslatban. 

A részletekre pedig majd a részletes vita során hadd térjek ki, mert nincs értelme 
ennek a nagy terjedelmű törvényjavaslatnak a részleteibe itt belemenni. A részletes vita során 
ki fogok térni rá. 

Köszönöm szépen. 

Szavazás az általános vitára alkalmasságról 

ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr. Kérdezem a bizottságot, ki az, aki 
általános vitára alkalmasnak tartja a javaslatot. (Szavazás.) 16 igen. Ki tartózkodott? 
(Szavazás.) 3-an. Ki szavazott nemmel? (Szavazás.) 2-en pedig nemmel szavaztak. A 
bizottság tehát általános vitára alkalmasnak találta a törvényjavaslatot. 

Ezzel ezt a napirendi pontot lezártuk. Kozma Péter képviselő úr lesz a többségi 
álláspont ismertetője. (Jelzésre:) Gaudi képviselő úr és Bárándy képviselő úr pedig megosztva 
a kisebbségi véleményt fogják ismertetni. 

Egyebek 

Az „egyebek” napirendi pont keretében szeretném jelezni, hogy Péterfalvi Attila elnök 
úr levélben tájékoztatott arról, hogy a T/13053. számú törvényjavaslattal kapcsolatban a KIM 
által felkínált konzultációs lehetőséggel élni kíván. Köszönöm szépen.  
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Ezt a napirendi pontot is és a bizottsági ülést is berekesztem. Köszönöm szépen. 
 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 59 perc)  

Dr. Gyüre Csaba 
a bizottság alelnöke 

 

Dr. Cser-Palkovics András 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Prin Andrea 


