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Napirendi javaslat

1. Az adó- és járuléktörvények, a számviteli törvény és a könyvvizsgálói kamarai törvény,
valamint az európai közösségi jogharmonizációs kötelezettségek teljesítését célzó adó- és
vámjogi tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat (T/1376. szám)
(A bizottság feladatkörébe tartozó módosító javaslatok megvitatása)

2. Egyes rendészeti tárgyú és az azokkal összefüggő törvények módosításáról szóló
törvényjavaslat (T/1426. szám)
(Általános vita)

3. Egyebek
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Az ülés résztvevői

A bizottság részéről

Megjelent

Elnököl:Dr. Lukács Tamás (KDNP), a bizottság elnöke
Szabó Tímea (LMP), a bizottság alelnöke

Ékes Ilona (Fidesz)
Gajda Róbert (Fidesz)
Kővári János (Fidesz)
Révész Máriusz (Fidesz)
Wittner Mária (Fidesz)
Harrach Péter (KDNP)
Varga László (KDNP)
Lendvai Ildikó  (MSZP)
Kulcsár Gergely (Jobbik)

Helyettesítési megbízást adott

Dr. Gulyás Gergely (Fidesz) dr. Lukács Tamásnak (KDNP)
Berényi László (Fidesz) Varga Lászlónak (KDNP)
Csöbör Katalin (Fidesz) Ékes Ilonának (Fidesz)
Demeter Zoltán (Fidesz) Gajda Róbertnek (Fidesz)
Kubatov Gábor (Fidesz) Harrach Péternek (KDNP)
Révész Máriusz (Fidesz) megérkezéséig Kővári Jánosnak (Fidesz)
Nyakó István (MSZP) Lendvai Ildikónak (MSZP)
Murányi Levente (Jobbik) Kulcsár Gergelynek (Jobbik)

A bizottság titkársága részéről

Dr. Arczt Ilona főtanácsadó

Meghívottak részéről

Hozzászólók

Lucz Zoltánné főosztályvezető, Nemzetgazdasági Minisztérium
Dr. Eiselt György koordinációs és szabályozási helyettes államtitkár,
Belügyminisztérium
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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 12 perc)

Elnöki megnyitó

DR. LUKÁCS TAMÁS (KDNP), a bizottság alelnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó
reggelt kívánok! Kérem a képviselő hölgyeket és urakat, a helyettesítéseket a jegyzőkönyv
számára szíveskedjenek bemondani: Ékes Ilona helyettesíti Csöbör Katalint, aki talán
rövidesen megérkezik, úgy tudom, Révész Máriusz is nemsokára itt lesz, én Gulyás Gergelyt
helyettesítem, Harrach Péter Kubatov Gábort, Varga László Berényi Lászlót. Murányi
Leventét, az új tagot köszöntöttük volna, de most a helyettesét, Kulcsár Gergelyt köszöntjük.
Ilyen módon a helyettesítésekkel együtt bizottságunk határozatképes.

Örömmel jelentem be, hogy az ülés kezdetéig képviselőtől olyan kérelem nem
érkezett, amelyről szavaznunk kellene, illetve napirendre kellene vennünk.

A napirend elfogadása

Szavazunk az eredeti napirendről. Aki egyetért azzal, hogy az eredeti napirendet
tárgyaljuk, azaz az adó- és járuléktörvényekkel, a számviteli törvénnyel, a könyvvizsgálói
kamarai törvénnyel, az európai közösségi jogharmonizációs kötelezettségekkel kapcsolatos
törvényjavaslatot, illetve az egyes rendészeti tárgyú és az azokkal összefüggő törvények
módosításáról szóló törvényjavaslatot, valamint az Egyebek napirendi pontot tárgyaljuk,
kérem, kézfelemeléssel jelezze!  (Szavazás. – Mindenki jelez.) A bizottság egyhangúlag
elfogadta a napirendet, köszönöm szépen.

Az adó- és járuléktörvények, a számviteli törvény és a könyvvizsgálói kamarai törvény,
valamint az európai közösségi jogharmonizációs kötelezettségek teljesítését célzó adó- és
vámjogi tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat (T/1376. szám)

Munkatársaim az adó- és járuléktörvények, a számviteli törvény, a könyvvizsgálói
kamarai törvény, valamint az európai közösségi jogharmonizációs kötelezettségek teljesítését
célzó adó- és vámjogi tárgyú törvények módosításáról szóló T/1376. számú
törvényjavaslathoz benyújtott módosító indítványokból kigyűjtötték azokat az indítványokat,
amelyek a bizottság tárgykörét bármiben érinthetik.

Amennyiben a tisztelt bizottság elfogadja, akkor kizárólag ezeket az indítványokat
tárgyaljuk. Természetesen, amennyiben valaki a sillabusz szerint bármilyen módosító
indítvány megtárgyalását kéri, akkor kérem, jelezze, mielőtt még az összes indítvány
tárgyalását befejeznénk, és lehetőséget adok a megtárgyalásra. Aki egyetért ezzel a tárgyalási
móddal, kérem, kézfelemeléssel jelezze!.  (Szavazás. – Mindenki jelez. ) Köszönöm szépem.

A bizottság feladatkörébe tartozó módosító javaslatok megvitatása
Tisztelettel köszöntöm a Nemzetgazdasági Minisztérium képviselőjét, Lucz Zoltánné

főosztályvezető asszonyt.
A bizottság szerint egymással összefüggő javaslatok az 1., 14., 76., 77., 78., 80. és 81.

számú módosítók.
A 1. számú módosító javaslatot Szilágyi György jegyzi, és valamit végigvezet a

törvényen. Kérdezem a minisztérium képviselőjét.

LUCZ ZOLTÁNNÉ főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm
szépen, tisztelt elnök úr. A kormány nem támogatja ezt a módosító indítványt. Tegyek hozzá
indokolást?
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ELNÖK: Köszönöm szépen, én nem kérem. Kéri-e valaki a bizottság tagjai közül?
(Kulcsár Gergely igen jelzése.) Igen, kérünk indokolást.

LUCZ ZOLTÁNNÉ főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Ez a módosító
indítvány és az összefüggő módosítások együttesen egy új típusú béren kívüli juttatási forma
adómentességét biztosítanák.

A kormány által benyújtott javaslatban ez a megújulási kártya – más nevén rekreációs
kártya – a kedvezményezett 16 százalékos adóval adózó béren kívüli juttatások közé tartozik,
tehát e helyett egy adómentességet ír elő a javaslat. Ez az egységes adókulcs bevezetésének
elvével nincs összhangban.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Más észrevétel, kérdés van-e?  (Nincs jelzés.)  Kérdezem
a tisztelt bizottságot, ki támogatja a módosító indítványt.  (Szavazás. -  2 igen szavazat.) Ki
nem támogatja?  (Szavazás. – 12 nem szavazat.) A módosító indítványt a bizottság
egyharmada sem támogatja.

A 2. számú módosító indítványt Vágó Gábor jegyzi.
(Révész Máriusz megérkezik.)

LUCZ ZOLTÁNNÉ főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Ez a módosító
indítvány az egykulcsos adó helyett az összevont adózó jövedelmekre többkulcsos
adórendszert vezetne be. A kormány határozott szándéka az egykulcsos adó bevezetése
Magyarországon, tehát nem támogatjuk.

ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e?  (Nincs jelzés.)  A tisztelt bizottság támogatja-e a
módosító indítványt?  (Nincs jelzés.) Ki nem támogatja?  (Szavazás. – 12 nem szavazat.)
Tartózkodás?  (Szavazás. – 2 tartózkodó szavazat.) A módosító indítványt a bizottság
egyharmada sem támogatja. (Révész Máriusz: Ez miért tartozik a bizottság hatáskörébe? –
Varga László: Mert minden embernek joga van hozzá.)

Következik az összetartozó 3. és 7. módosító indítvány.

LUCZ ZOLTÁNNÉ főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Ez az
indítvány is az egykulcsos adó helyett a többkulcsos adót vezetné be, nem támogatjuk.

ELNÖK: A kormány nem támogatja. Kérdés, észrevétel van-e?  (Nincs jelzés.)  Ki
támogatja a módosító indítványt?  (Szavazás. – 2 igen szavazat.) Ki nem támogatja?
(Szavazás. – 12 nem szavazat.) A bizottság egyharmada sem támogatja.

Következik a dr. Szekeres Imre által jegyzett, egymással összefüggő 4., 9., 11., 12.,.
18., 19., 20., 21., 22., 26., 27., 28., 30. és 31. számú módosító indítvány. A minisztérium
képviselőjét kérdezem.

LUCZ ZOLTÁNNÉ főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem
támogatjuk.

ELNÖK: Nem támogatják. Kérdés, észrevétel van-e?  (Nincs jelzés.)  Ki támogatja a
módosító indítványt?  (Nincs jelzés.) Ki nem támogatja?  (Szavazás. – 14 nem szavazat.) A
módosító indítványt a bizottság egyhangúlag nem támogatja.

A 6. módosító indítvány Szilágyi György által jegyzett.

LUCZ ZOLTÁNNÉ főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem
támogatjuk.
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ELNÖK: A minisztérium nem támogatja. Ki támogatja?  (Szavazás. – 2 igen
szavazat.) Ki nem támogatja?  (Szavazás. – 12 nem szavazat.) A módosító indítványt a
bizottság egyharmada sem támogatja.

A 8. számú összefügg a 10. számú módosító indítvánnyal, dr. Gyenes Géza a családi
kedvezménnyel kapcsolatosan nyújtotta be.

LUCZ ZOLTÁNNÉ főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem
támogatjuk.

ELNÖK: A minisztérium nem támogatja. Kérdés, észrevétel van-e?
(Jelzésre:) Révész Máriusz, parancsolj!

RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Tudna-e a kormány egy olyan indítványt támogatni,
amelyben a fogyatékos gyermekekre a törvényben szereplőnél nagyobb adókedvezményt
határoznánk meg? A fogyatékos gyermekek esetében valóban jobban lehetne előrelépni, ez
méltányolandó lenne.

Van-e ilyen kapcsolódó indítványnak egyáltalán értelme?

LUCZ ZOLTÁNNÉ főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Előzetesen
vizsgálva a kérdést, tulajdonképpen ezt a javaslatot megfontolandónak tartjuk, tehát
elképzelhető valamilyen típusú módosítás ezzel összefüggésben.

ELNÖK: Ki támogatja a javaslatot?  (Szavazás. – 2 igen szavazat.) Ki nem támogatja?
(Szavazás. – 12 nem szavazat.) Ki tartózkodik?  (Szavazás. – 2 tartózkodó szavazat.) A
módosító indítványt a bizottság egyharmada sem támogatja.

(Lendvai Ildikó megérkezik.)
A 15. és a 23. módosító indítványok következnek. A minisztérium álláspontja?

LUCZ ZOLTÁNNÉ főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem
támogatjuk.

ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e?  (Nincs jelzés.)  Ki támogatja a módosító
indítványokat?  (Szavazás. – 2 igen szavazat.) Ki nem támogatja?  (Szavazás. – 12 nem
szavazat.) Tartózkodás?  (Szavazás. – 2 tartózkodó szavazat.) A módosító indítványt a
bizottság egyharmada sem támogatja.

A 16. és a 24. módosító indítványok egymással összefüggenek. A minisztérium
álláspontja?

LUCZ ZOLTÁNNÉ főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem
támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja a módosító indítványokat?   (Szavazás. – 2 igen szavazat.) Ki
nem támogatja?  (Szavazás. – 12 nem szavazat.) Ki tartózkodik?  (Szavazás. – 2 tartózkodó
szavazat.) A módosító indítványt a bizottság egyharmada sem támogatja.

A 37. sorszámú módosító indítványt Lenhardt Balázs képviselő úr nyújtotta be. A
minisztérium álláspontja?

LUCZ ZOLTÁNNÉ főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem
támogatjuk, mert házszabályellenes, ebben a törvényben az Art. módosítása nincs megnyitva.
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ELNÖK: A jegyzőkönyv számára kérem rögzíteni, hogy ez házszabályellenes, miután
az Art.-t ez a jogszabály nem nyitotta meg, ennek következtében erről a módosító indítványról
nem szavazunk.

A 49., 52., 55., 57. és 75. módosító indítványokról kérdezem a minisztérium
állásfoglalását.

LUCZ ZOLTÁNNÉ főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem
támogatjuk.

ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e?  (Nincs jelzés.)  Ki támogatja a módosító
indítványt?  (Szavazás. – 2 igen szavazat.) Ki nem támogatja?  (Szavazás. – 14 nem szavazat.)
A módosító indítványt a bizottság egyharmada sem támogatja.

A Szekeres Imre által jegyzett 43., 50. és 84. sorszámú módosító indítványról
kérdezem a minisztérium állásfoglalását.

LUCZ ZOLTÁNNÉ főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem
támogatjuk.

ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Jelzésre:) Parancsoljon!

LENDVAI ILDIKÓ (MSZP): Csak egy mondatot engedjen meg a módosító indítvány
védelmében, annál is inkább, mert nagyon szorosan a bizottságunkhoz tartozik, tudniillik a
súlyosan mozgáskorlátozottak, fogyatékosok gépjárműhasználatának adómentességét törli el,
helyette csupán az adókedvezményt adná meg.

Talán nem lenne nagyon demagóg, de annyit mégis mondanom kell, hogy ezzel
párhuzamosan korábban a jeepek és luxusjárművek adóját – a luxusadóját, nem a
normáladóját – eltöröltük. Ez nagyon szerencsétlenül néz ki, ugyanis akkor azt mondtuk a
luxusadónál, hogy országos méretekben ilyen aprópénzért nem érdemes lehajolni. Lehet, hogy
ebben volt igazság, de a legjobb tudomásom szerint ez is 5 milliárd körüli összeg, ami, persze
nagy pénz, de a célt tekintve mégis csak érdemes volna azon gondolkodni, hogyha sok is a
visszaélés – ez nyilván a minisztérium érvelése –, nem az a jó megoldás, hogy teljesen
eltöröljük.

Amennyiben a kormánytöbbség hajlandó ezen gondolkodni, szívesen partnerek
lennénk egy olyan kapcsolódó módosítóban, ami ezzel csinál valamit, de azt nagyon nem
tartjuk jónak, hogy egyszerűen eltöröljék a legsúlyosabb fogyatékosoknak a mindennapi
élethez szükséges kedvezményét, ezért született a módosító.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen.
A kormánytöbbség egyfolytában gondolkodik, ennek következtében a minisztérium

már jelezte a korábbi módosító indítvány kapcsán – akkor még nem volt jelen a képviselő

asszony –, hogy a fogyatékosokkal kapcsolatban feltehetően valamiféle bizottsági módosítást
el fog fogadni. Jól értettem?

LUCZ ZOLTÁNNÉ főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Bocsánat,
mondhatok hozzá kiegészítést?

ELNÖK: Természetesen.
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LUCZ ZOLTÁNNÉ főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Itt ugyan nincs
szó eltörlésről, tehát szó nincs róla, hanem egy korlátozás van benne.

Ha valakinek adót kell fizetnie, akkor 12 ezer forint erejéig van az adómentesség, tehát
megmarad az adómentesség, csak egy korábbi AB-határozat rendkívüli módon kibővítette azt
a kört, ami által biztosított az adómentesség, és ezzel a módosítással gyakorlatilag azok döntő

részénél, akik ilyen járművet használnak, továbbra is adómentes a gépjármű, mert nem
haladja meg az általuk használt autók gépjárműadója a 12 ezer forintot.

Tehát ebben a körben átlagban 6 ezer forint a gépjárműadó, így nincs arról szó, hogy
ne lenne mentesség, inkább pontosan azt a célt szolgálja, hogy azoknál, akik mondjuk nagy
jeepekkel járnak – nyilvánvalóan nagyon szűk ez a kör –, a 12 ezer forint feletti rész ne
legyen adómentes.

ELNÖK: Elfogadható-e a válasz?

LENDVAI ILDIKÓ (MSZP): Én ezt ezzel együtt meg fogom szavazni.
Ha jól értem, ezzel együtt készül valamilyen kapcsolódó, mert a bizottság többsége

szerint sincs itt minden teljesen rendben, ennek örülök, ezt nyilván megszavazom, mint a saját
javaslatunkat.

ELNÖK: A fogyatékosok helyzetének rendezéséről egy korábbi módosító indítvánnyal
kapcsolatban fejtette ki a minisztérium az álláspontját.

 (Jelzésre:) Parancsoljon!

LUCZ ZOLTÁNNÉ főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm
szépen.

Csak azt szerettem volna mondani, hogy ezzel a módosítóval kapcsolatban nincs arról
szó, hogy esetleg mi bármilyen kapcsolódót készítenénk, csak ezt szerettem volna jelezni.

ELNÖK: (Jelzésre:) Révész Máriuszé a szó.

RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Ha igazából megnézzük az 50. sorszámú indítványt,
akkor Szekeres Imre képviselő úr ennek az elhagyását javasolja, azért teszi zárójelbe. Ez
pontosan arról szól, le van írva, hogy milyen teljesítményű, milyen személygépkocsi után jár
egyébként 12 ezer forint erejéig adókedvezmény. Tehát, ha önmagában ezt a paragrafust
elhagynánk, akkor pontosan ez az adókedvezmény nem járna.

Itt más lábakat is meg kellene nézni, de ennyi idő alatt nem tudom átfutni az anyagot.
Ha konkrétan a 111. § f) pontját elhagynánk, ez azt jelentené, hogy ez az adókedvezmény
nem járna. Pillanatnyilag számomra ebből, ami előttünk van, ez derül ki, de könnyen lehet,
hogy a  43., 83., 84. pontokban valami más van.

ELNÖK: Lendvai Ildikó, parancsoljon!

LENDVAI ILDIKÓ (MSZP): Bocsánat, nem akarom húzni az időt, inkább csak
magyarázni: természetesen ez egy olyan javaslatcsokor, amelynek az a lába, hogyha
elhagyjuk ezt a passzust, akkor ez a korlátozás, ami korábban nem állt fenn, nem szerepelne a
törvényben, és a korábbi, a 12 ezer forintos határ nélküli szabály érvényesülne.

Még egyszer mondom, azért nem akarom a tartalmi vitát folytatni, mert én most
megszavazom, önök nem, és akkor nyilván meglátjuk, hogyan néz ki a nem ehhez – ha jól
értem –, de a témához kapcsolódó módosítóval.
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ELNÖK: Köszönöm szépen.
Tehát szavazunk. A 50., 43., 84. módosító indítványt ki támogatja?  (Szavazás. –

2 igen szavazat.) Ki nem támogatja?  (Szavazás. – 14 nem szavazat.) A módosító indítványt a
bizottság egyharmada sem támogatja. Köszönöm szépen.

Vágó Gábor 59. számú módosító indítványa következik. A minisztérium álláspontja?

LUCZ ZOLTÁNNÉ főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem
támogatjuk.

ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e?  (Nincs jelzés.)
Ki támogatja a módosító indítványt?   (Nincs jelzés.) Ki nem támogatja?  (Szavazás. –

14 nem szavazat.) Ki tartózkodik?  (Szavazás. -  2 tartózkodó szavazat.) A módosító
indítványt a bizottság egyharmada sem támogatja.

A 60.,62., 63. sorszám alatt Szekeres Imre módosító indítványa a  foglalkoztatott és a
biztosított viszonyával foglalkozó módosító indítvány. A minisztérium álláspontja?

LUCZ ZOLTÁNNÉ főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem
támogatjuk.

ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e?  (Nincs jelzés.)
Ki támogatja a módosító indítványt?  (Szavazás. – 2 igen szavazat.) Ki nem

támogatja?  (Szavazás. – 14 nem szavazat.) A módosító indítványt a bizottság egyharmada
sem támogatja.

(Szabó Tímea megérkezik.)
A 64. sorszám alatt Vágó Gábor módosító indítványáról kérdezem a minisztérium

állásfoglalását. Amennyiben házszabályellenes, kérem jelezni.

LUCZ ZOLTÁNNÉ főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem
támogatjuk.

ELNÖK: A minisztérium nem támogatja. Ki támogatja a módosító indítványt?
(Szavazás. – 3 igen szavazat.) Ki nem támogatja?  (Szavazás. – 14 nem szavazat.) Köszönöm.
A módosító indítványt a bizottság egyharmada sem támogatja.

A 79. és a 17. módosító indítványokról kérdezem a minisztérium állásfoglalását.

LUCZ ZOLTÁNNÉ főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem
támogatjuk.

ELNÖK: A minisztérium nem támogatja. Kérdés, észrevétel, magyarázat van-e?
(Nincs jelzés.)

Ki támogatja a módosító indítványt?  (Szavazás. 3 igen szavazat.) Ki nem támogatja?
(Szavazás. - 12 nem szavazat.) Tartózkodás,  (Szavazás. – 2 tartózkodó szavazat.) Köszönöm
szépen. A módosító indítványt a bizottság egyharmada sem támogatja.

Az 1. napirendi pont végére értünk. Kérdezem a tisztelt bizottságot, van-e olyan
módosító indítvány, amit a felsoroltakon túlmenően tárgyalni kívánnak.  (Nincs jelzés.)

Egyes rendészeti tárgyú és az azokkal összefüggő törvények módosításáról szóló
törvényjavaslat (T/1426. szám) (Általános vita)

Rátérünk a következő napirendi pontra, mégpedig az egyes rendészeti tárgyú és az
azokkal összefüggő törvények módosításáról szóló T/1426. számú törvényjavaslatra. Itt az
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általános vitára való alkalmasságról kell döntenünk. A főbizottság nyilván a rendészeti
bizottság.

Kérem a tisztelt bizottság tagjait, próbáljanak a mi körünkbe tartozóan a
megbízhatósági vizsgálatra, illetőleg a személyiségi jogok védelmére, az adatvédelmi
kérdésekre koncentrálni.

Dr. Eiselt György koordinációs és szabályozási helyettes államtitkár
(Belügyminisztérium) tájékoztatója

A minisztérium részéről dr. Eiselt György koordinációs és szabályozási helyettes
államtitkár urat szeretettel köszöntöm. Államtitkár úr, öné a szó.

DR. EISELT GYÖRGY koordinációs és szabályozási helyettes államtitkár
(Belügyminisztérium): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Az egyes rendészeti tárgyú
törvények módosítását indokolták részben a jogharmonizációs kérdések, illetve a
Magyarországgal szemben 2009 novemberében érintett kötelezettségszegési eljárás, ami a
személyi szabadságjogi egyezmény nem kellő pontossággal történt adaptációjához
kapcsolódik, illetve pontosítani kellett a hivatásos állományú szolgálati viszonyról szóló
törvény azon rendelkezését, amely a méltatlanság jogintézményét átalakítja kifogástalan
életvitelre, és kiterjeszti valamennyi rendészeti szervre, amelyek e hatály alá tartoznak.

Új motívumként került be a megbízhatósági vizsgálat, illetve a megbízhatósági
ellenőrzés, ami a rendvédelmi szerveknél, illetve egy-két kijelölt szervezetnél tapasztalt
korrupció visszaszorításával kapcsolatos bűnfelderítés, illetve bűnmegelőzés.

Röviden ennyit szerettem volna indokolásképpen elmondani. Ez azért egy rendészeti
tárgyú törvényjavaslat, mert a Hszt. módosítása magával hozta a rendőrségi törvény, az
ügyészségről szóló törvény, illetve az adatvédelmi törvény módosítását is.

ELNÖK: Köszönöm szépen.
Kérdezem a bizottság tagjait, kíván-e valaki hozzászólni, észrevételt tenni, kérdést

intézni. (Jelzésre:) Lendvai Ildikó, parancsoljon!

Kérdések és válaszok
LENDVAI ILDIKÓ (MSZP): Azt szeretném kérdezni a minisztérium tisztelt

képviselőjétől, hangsúlyozva, hogy nem vagyok szakember, éppen ezért kérdezek: a
rendőrszakszervezetek részéről volt-e tiltakozás, észrevétel vagy olyan helyes igény, hogy a
rendőrség erkölcsi tisztaságát biztosítsák, ha legalább is az ő nézőpontjuk szerint túl hatalmi
vagy nehezen vállalható eszközökkel valósulna meg a törvény? Lehetne-e a rendőröket
próbára tenni, provokálni és a többi, amit az élet más területein szintén az erkölcsileg igényes
szakmákban dolgozók esetében nem szokott megengedni a törvény? Azért teszem fel a
kérdést, mert éppen az emberi jogokra hivatkoztak.

Jó lenne, ha segítene eligazodni, ezt hogyan látják.

ELNÖK: Parancsoljon!

DR. EISELT GYÖRGY koordinációs és szabályozási helyettes államtitkár
(Belügyminisztérium): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! A szakszervezetekkel igen széles
körben egyeztetve lett, ez gyakorlatilag napirendi pont is volt, tekintettel arra, hogy a Hszt. új
szabályozása alapján maga a Szolgálati Jogviszonyban Állók Érdekegyeztető Fóruma
megszűnne. Miután a Hjt.-t annak idején kiemelték a Hszt. hatálya alól, és külön
szabályozzák, ezért a Szakszervezetek Szövetségének elnöke le is mondott, mert nem értett
egyet azzal, hogy a SZÉF megszűnjön.
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Tehát valamennyi rendvédelmi szakszervezettel egyeztetés történt, elfogadták, sőt, az
a kezdeményezés érkezett tőlük – egyetértve a kormány azon szándékával, hogy a belső
korrupciót visszaszorítsuk –, hogy valamennyi közszférában dolgozóra terjedjen ki. Ezt
jelenleg a kormány költségvetési és egyéb okok miatt nem tudja felvállalni, azonban a
rendőrségi törvény módosításába behelyezett két olyan területet, ami nemcsak rendvédelmi
szerveket érint, hanem civil szerveket is, így a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatalt,
illetve az adóhatóságot.

ELNÖK: Köszönöm szépen.
 (Jelzésre:) Lendvai Ildikó, parancsoljon!

LENDVAI ILDIKÓ (MSZP): A kérdést folytatom, egyszerűbben feltéve. Az már
nyilván jó, ha a rendőrszakszervezetek minimum megosztottak, tehát nem egyként érzik
sérelmesnek.

Nagyon egyszerű kérdést szeretnék feltenni. A rendőr szakmánál – ahogyan mondtam
– természetesen különösen fontos az erkölcsi támadhatatlanság, és valljuk be, sok aggodalom
vagy rossz incidens is rontotta a közvélemény megítélésében. Bocsánat, hogy magunkra
mondom, ugyanez a politikus szakmával is előfordult, de, ha jól tudom, velünk kapcsolatban
nincsenek ilyen jogszabályok, hogy ezt vagy azt meg lehet-e tenni.

Abban segítsen a minisztérium képviselője, hogy itt most mit lehet a rendőrrel
szemben ebből a célból csinálni, de velem szemben nem; most nyilván nem a mentelmi jogra
gondolok, hanem más egyebekre.

ELNÖK: Parancsoljon!

DR. EISELT GYÖRGY koordinációs és szabályozási helyettes államtitkár
(Belügyminisztérium): A megbízhatósági ellenőrzés lényege, hogy az adott hivatásos
állományú dolgozó, illetve köztisztviselő, aki a törvény hatálya alá tartozik, eleget tesz-e a
jogszabályban vállalt kötelezettségének. Tehát nem szól többről, mint arról, hogy az adott
eljárás keretében azt vizsgálják, azt próbálják megállapítani, hogy a törvény keretei között
kellőképpen, illetve kellő hatékonysággal jár-e el. Ez nem provokáció, ez igenis,
körülbástyázott szabályok alapján, előzetesen ügyészi kontroll alapján történik, tehát
előzetesen az ügyészség megadott szempontok alapján elfogadja, illetve engedélyezi az
eljárás lefolytatását, és azzal, hogy az adott köztisztviselő vagy hivatásos állományú betartja-e
a szabályt vagy nem, ezt hozza ki. Gyakorlatilag ezért lett ilyen eléggé részletesen
szabályozva, hogy mit tehet, illetve mit nem tehet a védelmi szolgálat, tehát milyen kontroll
van fölötte.

Ez annyiban más, mint a titkosszolgálati eszköz, mert az folyamatosan más
feldolgozással, más felügyelet alatt, más módon történik. Megítélésem szerint azzal, hogy
korlátozza, vagy egy évben háromszor lehet ellenőrizni, és tájékoztatni kell az érintett
személyt, hogy vele szemben ilyen ellenőrzés történt, és csak célhoz kötötten, csak abból a
szempontból lehet felhasználni, ez sokkal több lehetőséget biztosít, mint a titkosszolgálati
eszköz.

Fel szeretném hívni a figyelmet arra, ami legutoljára Vásárosnaményban és környékén
történt. Gyakorlatilag ott már régóta olyan volt a közhangulat, hogy hogyan lehet a határon
áthozni, hogyan veszik le az árut, de ezt mégsem lehetett titkosszolgálati eszközökkel
megfogni, hiszen az aktív és a passzív vesztegetési alanyoknál az mindig alapvető érdek, hogy
ez ne derüljön ki. Tehát nagyon nehéz volt odáig eljutni, hogy a jelen rendvédelmi
eszközökkel meg lehessen fogni az állományt, és mire a felderítésre sor került, gyakorlatilag
addigra már a kapitányság kétharmada érintett volt.



13

Ezt a többi területre is lehetne mondani. Mindenki találkozott már azzal, nemcsak a
rendőrségnél, a BV-intézetben, a Vám- és Péánzügyőrségnél, az APEH területén, hogy a
törvényes kereteket túllépve járnak el a dolgozók. Nagyon sok a mendemonda, nem tudjuk,
hogy mennyi ennek a valóságalapja vagy mennyi nem, most ezt próbálja ez az eljárás, ez a
kidolgozott metódus valamilyen formában biztosítani.

ELNÖK: Lendvai Ildikó, parancsoljon!

LENDVAI ILDIKÓ (MSZP): Talán érezhető a kérdéseimből, hogy bizonyos fokig
aggódom, és most hadd mondjak nem egy ilyen demagóg politikus hasonlatot.

Nem csináljuk ezt az orvosokkal, akiknél úgy gondoljuk, hogy kenőpénz kellene és a
többi. Azt is megértem, hogy a rendőr egy minősített szakma, de talán mégsem annyira, ezért
azt szeretném kérdezni, hogy tudna-e mondani a minisztérium képviselője más olyan szakmát,
ahol hasonló eljárás létezik? Ez most egy egyedi történet-e a valós problémák miatt, vagy azt
tudjuk mondani, hogy ilyen előfordul például a hegesztőknél is?

ELNÖK: Parancsoljon!

DR. EISELT GYÖRGY koordinációs és szabályozási helyettes államtitkár
(Belügyminisztérium): Ilyen példát nem tudok mondani, mert ennek elég szigorú szabályai
vannak, viszont nemzetközi példa van arra vonatkozóan, hogy az adott országban hogyan
próbálták a meglévő belső korrupciót visszaszorítani, az adott területre vonatkoztatni, például
Románia, Hollandia, Anglia és más formában Németország is. Gyakorlatilag ezt intelligence-
vizsgálatnak hívják, hogy az adott személy a vállalt kötelezettségének eleget tesz-e vagy sem.

Én ezt csak azért tudom erre kivetíteni, mert a szakma szabályai nem a kormány
hatáskörébe tartoznak, a munkáltatóknak vannak jogaik, és a munkáltatók egészen széles
palettán mozognak például a leltárért való felelősségtől kezdve mindenben, amit itt nem
tudunk érvényesíteni, hiszen itt gyakorlatilag a köz nevében, a hatalom nevében járnak el, és
teszik a dolgukat, vagy nem a törvényi előírásoknak megfelelően teszik. Ezt szeretné a
kormány kiszűrni.

ELNÖK: Köszönöm szépen.
További kérdés, észrevétel van-e?  (Nincs jelzés.)

Szavazás az általános vitára való alkalmasságról
Ki tartja a törvénytervezetet általános vitára alkalmasnak?  (Szavazás. – 14 igen.) Ki

nem tartja általános vitára alkalmasnak?  (Szavazás. – 3 nem szavazat.) Köszönöm szépen. A
bizottság a törvénytervezetet általános vitára alkalmasnak találja.

Ki vállalja, hogy előadó lesz? (Jelzésre:) Gajda képviselő úr lesz az előadó, köszönöm
szépen.

Kisebbségi véleményt kívánnak-e mondani? (Nemleges jelzések.)

Egyebek

Az Egyebek napirendi pont keretében a következőkről szeretnék beszámolni a
bizottságnak. Szabó Tímea képviselő asszony bejelentkezett a Büntetés-végrehajtás Országos
Parancsnokságán, mert személyesen beszélni szeretett volna dr. Geréb Ágnessel. Ezt azzal az
indokkal tagadták meg, hogy egy legfőbb ügyészi állásfoglalás szerint erre nincs lehetőség,
csak a bizottság adhat ilyen felhatalmazást.
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Dr. Lukács Tamás (KDNP) elnök tájékoztatója a Legfőbb Ügyészség álláspontjáról
Beszereztem a Legfőbb Ügyészség álláspontját, amely az én álláspontom szerint, a

személyes véleményem szerint aggályos, azért, mert a Legfőbb Ügyészség értékeli – a fiatal
képviselők számára mondom –, hogy valamikor volt egy olyan törvényerejű rendelet, amit a
Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa alkotott, a törvénnyel azonos szintű jogszabálynak
minősült, és a mai napig hatályos jogban egy törvényerejű rendelet rendezi a fogva tartottak
helyzetét, részben megkülönböztetve az elítélteket az előzetes letartóztatásban lévőktől, így
más az érintkezés módja.

A Legfőbb Ügyészség állásfoglalása megállapítja azt a tényt, hogy a képviselői
jogállás szerint felügyelet nélkül érintkezhet az elítélttel a képviselő. Ennek ellenére úgy
foglalnak állást, hogy a Házszabályból levezetve és a képviselői jogállásról szóló törvényt
értelmezve csak bizottsági felhatalmazás alapján járhat el a képviselő. Ezzel az állásponttal
ugyan nem értek egyet, ezért, tekintettel arra, hogy autentikus jogértelmezést a Legfőbb
Ügyészség a Házszabály és a képviselői jogállás tekintetében nem adhat, ezért én ezt a
legfőbb ügyészségi állásfoglalást az eset leírásával együtt, amennyiben a tisztelt bizottság
egyetért vele, az Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottsághoz utalom, és
állásfoglalást kérek ebben az ügyben.

Azért, hogy időt ne szenvedjünk ebben az ügyben, felolvasom:
Határozati javaslat: „Az Országgyűlés Emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi

bizottsága a képviselők jogállásáról szóló 1990. évi LV. törvény alapján megbízza Szabó
Tímea LMP-s képviselőt, a bizottság alelnökét, azzal, hogy dr. Geréb Ágnes előzetes
letartóztatásban lévő fogvatartott őrizetbe vételének, illetve fogva tartásának körülményeiről
tájékozódjon, e célból rendszeres kapcsolatot tartson dr. Geréb Ágnessel. A bizottság
felhatalmazza Szabó Tímea LMP-s képviselőt, hogy vizsgálódásáról tájékoztassa az Emberi
jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi bizottságot.”

Tehát az idő múlása miatt, annak érdekében, amíg az Alkotmányügyi, igazságügyi és
ügyrendi bizottság ebben a kérdésben állást foglal, anélkül, hogy bármilyen módon a
nyomásgyakorlás látszatát keltse a bizottság egy igazságszolgáltatási ügyben – ezt bízzuk az
igazságszolgáltatásra –, amennyiben a bizottság felhatalmazza ilyen módon az alelnök
asszonyt, akkor kérem, hogy az előbb felolvasott szöveggel ezt a felhatalmazást megadni
szíveskedjék.

(Jelzésre:) Révész Máriuszé a szó. Parancsolj!

Hozzászólások, vélemények és képviselői javaslatok
RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Jó, hogy megvártam az elnök úr hozzászólását, mert én

is ehhez a témához szerettem volna hozzászólni.
Itt két egymástól elkülönülő történet van, az egyik az, hogy Szabó Tímeát hogyan

engedték be és hogyan nem, tehát mindenképpen aggályos, hogy nem engedték be. Csak
zárójelben megjegyzem, lehet, hogy itt egy pontosabb szabályozás kellene, mert nem biztos,
hogy minden esetben szerencsés lenne, ha bármelyik képviselő bármikor bejuthatna, itt pontos
szabályozásra lenne szükség. Most viszont azt gondolom, ha a mostani szabályozást nézzük,
akkor az alapján mindenképpen be kellett volna engedni Szabó Tímeát.

Van azonban az esetnek egy másik része is, ehhez szintén hozzá akarok szólni: amikor
a 2002-2010 közötti jogsértéseket vizsgáló albizottság tagjaként vizsgálódtunk, akkor
pontosan azt tettük szóvá, hogy az előzetes letartóztatásban lévőkkel embertelen körülmények
között bántak. Tehát Boglyasovszky úr meghallgatásának az egyik csúcspontja az volt,
amikor az egyik előzetesben lévő hölgy elmondta, volt olyan, hogy vacsorára konzervet
kaptak konzervnyitó nélkül, és Boglyasovszky úr azt mondta, ez így volt, de ma már nem
fordul elő, hogy konzervnyitó nélkül kapnak konzervet ebédre vagy vacsorára az emberek, és
ennek nagyon örültünk.
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Nekem már az is kérdéses, hogy Geréb Ágnes miért van előzetesben.

ELNÖK: Magyarországon, egy jogállamban a bírósági döntést mindenki köteles
tudomásul venni.

RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Elnök úr, de bírálni a bírósági döntést azért lehet.

ELNÖK: Az más kérdés, ha a tények teljes ismeretében bírálnak.

RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Ha elmondhatom a véleményemet, akkor elmondom.
Tehát az előzetes letartóztatásnak vannak feltételei, például a szökés veszélye vagy a

bűnismétlés veszélye, de nem nagyon látom életszerűnek, hogy Geréb Ágnes el akart volna
szökni. Egyébként, függetlenül attól, hogy például a feleségem most fog negyedszer szülni, de
eszembe nem jutna, hogy ne kórházban szüljön, tehát ettől teljesen független a megítélésem,
rendben van, előzetesbe helyezték. Számomra egyébként, a magyar jogszabályok ismeretében
már itt is van egy kis kérdőjel, hogy azok a speciális feltételek, amelyek alapján az előzetest el
lehetett rendelni, fennállnak-e, de az elképesztő, hogy Geréb Ágnest meztelenül guggoltassák,
ha látogatók vannak ott, és pontosan ugyanilyen jogsértések ellen emeltük fel a szavunkat.
Innen kezdve a 2002-2010 közötti jogsértéseket vizsgáló albizottság tagjaként azt mondom,
ez elfogadhatatlan eljárás volt, és nem tudok mást mondani ebben az esetben, csak azt, hogy
egész egyszerűen elfogadhatatlan, hogy Geréb Ágnest emberi mivoltában ennyire porig
alázzák, ez egész egyszerűen elfogadhatatlan, indokolatlan és felháborító!

Én örülök annak, hogy Szabó Tímeát megbízzuk. Javasolom, hogy Ékes Ilonát is
bízzuk meg, hiszen ő a múlt héten bent volt, beengedték, tehát Szabó Tímea és Ékes Ilona
képviselő asszonyokat javasolom. Szerintem még ennél is továbbmehetünk.

Elnök úrnak szeretném javasolni, hogy kérjen írásban is tájékoztatást a büntetés-
végrehajtási intézettől, hogy azt az eljárást, amit folytattak, helyesnek, jónak tartják-e, és a
jövőben hasonló módon kívánnak-e eljárni.

Tehát még egyszer mondom: az alapján, amit az albizottság tagjaiként végeztünk,
most, elnök úr, nem nagyon tehetünk mást, mint azt, hogy ezen az úton kell továbbmennünk.

ELNÖK:  két dologra reagálnék. A jogban jó, ha tényeket tényként kezelünk, tehát
olyan állításokat, amelyekről az ember nem bizonyosodott meg, vagy nincs rá bizonyíték,
általában jogi tényállásként nem tudunk elfogadni, ezért ki kell vizsgálni, hogy mi történt
Geréb Ágnessel, és amennyiben tényként meg lehet állapítani, akkor amilyen eszköz a
bizottság kezében van, mindent el kell követni, de addig nem, amíg valami tényként nem
állapítható meg.

A másik pedig a speciális feltétel. Ha valakit a foglalkozásától eltiltott a bíróság, és az
eltiltás ideje alatt ugyanolyan újabb bűncselekményt követ el, vagy annak gyanúja állapítható
meg, akkor bízzuk a bíróságra annak a megítélését, hogy a speciális feltétel adott esetben
fennállt-e vagy sem, mert kellő szakmai képesítéssel és alappal kell rendelkezni, ismételten
csak a tények ismeretében. Az alapos gyanú nem azonos a bűncselekménnyel, az alapos
gyanú megállapításának feltételrendszere van. Zárójelben: még nem áll rendelkezésemre, a
bizottság minden tagja részére másolatban eljuttatjuk, a Fővárosi Főügyészség a fellépésünk
nyomán vizsgálatot rendelt el, ezt a vizsgálati anyagot még nem ismerem, mert ma reggel
érkezett meg. Természetesen minden olyan emberi jogsértés vizsgálatát, ami ebben az ügyben
elképzelhető, a megfelelő fórumoktól kérni fogjuk.

Nem tudom, megnyugtató-e a válaszom, de zárójelben megjegyzem: annak a látszatát
is el kívánom kerülni, hogy az igazságszolgáltatás rendes menetére vonatkozóan valamifajta
nyomásgyakorlás lehetséges legyen.
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(Jelzésre:) Ékes Ilona képviselő asszonyé a szó. Parancsoljon!

ÉKES ILONA (Fidesz): Nem a múlt héten voltam bent, az előtte való héten voltam
bent Geréb Ágnesnél. A börtönparancsnok mindenféle írásbeli meghatalmazást és egyebeket
akart kérni, de végül is beengedett.

Beszéltem Ágnessel. Nagyon méltánytalannak tartom, hogy a bíróságra lábbilincsben
vitték, ami feltörte a lábát, kisebesedett. A bíró szólt is a büntetés-végrehajtósoknak, hogy
miért van bilincsben, miért nem veszik le, de nem vették le a bilincset. Azt gondolom, itt
nagyon sok mindent végig kellene nézni, meg kellene vizsgálni, például amikor nem adnak
gyógyszert az elítélteknek, pedig szükségük lenne rá, ezt más esetben is tapasztaltam. Geréb
Ágnes történetével kapcsolatban én például nagyon örülnék egy olyan vizsgálatnak, hogy
amikor a mentőkhöz befut egy hívás, hogyan lehet az, hogy előbb van kint a rendőrség és a
tévések, mint a mentők, mert ebben a konkrét esetben is ez történt, a mentőt nagyon késve
küldték, és azért ment ki az apa az utcára, és intett le egy éppen arra járó mentőt.

A jó hír, amit el tudok mondani: a kisbabát hazaengedték, jól van, otthon van, ami
miatt Geréb Ágnes most éppen előzetesben van.

ELNÖK: Köszönöm szépen. (Jelzésre:) Lendvai Ildikóé, majd Varga Lászlóé a szó.
Parancsoljon!

LENDVAI ILDIKÓ (MSZP): Köszönöm szépen. Akármennyire csábító, mert
izgalmas és fontos kérdés, óvakodnék attól, hogy a konkrét Geréb-ügyről mondjak valamit.
Nyilván nőként, szült anyaként eléggé ambivalens vagyok, de hozzáteszem – és ezért nem a
konkrét ügyről szólnék –, akármennyire különbözőek az esetek, félreértés ne essék, egy
apagyilkos megalázásával sem értenék egyet az előzetesben, különösen nem egy ilyen
finoman szólva vitatható helyzetben.

Pontosan azért, hogy itt az általános elv is érvényesüljön, én támogatnám az elnök úr
javaslatát. Azt tenném még hozzá, hogy formális vagy informális módon sürgős döntést
kellene az ügyrendi bizottságtól kérni, hogy még az e heti vagy maximum a hétfői ülésükön
ez a döntés valóban szülessen meg.

Itt vitatkoznék Révész Máriusz kollégával, de nem a szellemiségben, hanem a konkrét
eljárásban, hogy addig én nem kérnék konkrét írásos tájékoztatást a hatóságtól – ott tényleg
lehetne kellemetlenségünk, hogy az egyik ügyben kérjük, a másikban pedig nem –, de kérném
a képviselő asszonyt vagy asszonyokat, hogy viszonylag gyorsan tájékoztassák a bizottságot
majd arról, hogy mire jutottak, és utána nyilván lehet a konkrét körülményekről is mondani
valamit. Mindenesetre a tanulság talán az, hogy itt tényleg megvárnám a képviselő asszony
vagy asszonyok tájékoztatását.

Zárójelet nyitok: itt egyetértek az elnök úr értelmezésével, hogy hogyan küldhették el
a képviselő asszonyt, azzal pedig végképp nem értek egyet, hogy az egyiket beengedik, a
másikat pedig nem. Bocsánat, most nem Ilona ellen mondom, de ez végképp nem
magyarázható –  zárójel bezárva.

Tehát, ha ez a jelentés is megtörténik, és sok mindenről beszámolt az a bizonyos
vizsgálóbizottság is, amelyiknek a munkájával kapcsolatban közismertek a fenntartásaink, de
azzal a sugallattal, hogy az előzetesben – még egyszer mondom – bármilyen okból nem lehet
embereket megalázni, kínozni, gyötörni, ezzel az ember kétszáz százalékig egyetért. Talán
nem ártana, és talán merem remélni, hogy nem követünk el hatalmi ágak közötti illetéktelen
eljárást, ha egyszer napirendre tűznénk vagy kérnénk egy tájékoztatást általában az előzetes
fogva tartások körülményeiről, egyszerűen azért, mert hátha adódik jogalkotási feladat, ami
viszont a mi dolgunk. Most már talán többirányú tapasztalatok alapján megérne ez egy misét.
Előhozva a saját gumimacskámat – más fontos területet értek ez alatt –, ehhez talán kapcsolni
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lehetne azt is, mivel a szabálysértési törvény módosításával több fiatalkorú is került és kerül
ilyen eljárás alá, a tájékoztató keretében külön rá lehetne kérdezni a fiatalkorúak sorsára is, az
előzetesben nyilván nincs elkülönítés és így tovább, de nem akarom a témát máshová terelni,
inkább azt indokolni, hogy általában is megéri tájékozódni.

Én tehát támogatom az elnök úr javaslatát.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Varga Lászlóé a szó.

VARGA LÁSZLÓ (KDNP): Nem illik az elnök úr véleményét bírálni…

ELNÖK: Dehogynem!

VARGA LÁSZLÓ (KDNP): …de, mint civil és képviselő, az emberi jogokért harcoló,
a 2002-2010 közötti jogsértéseket vizsgáló albizottság tagjaként nem értek egyet az elnök
úrnak azzal az óriási tiszteletével, amit egy jogásztól el lehet várni, hogy jaj, a bíróság
sérthetetlen, a bíróságot nehogy megsértsük azzal, hogy beleszólunk vagy bíráljuk. Éppen az
albizottság vizsgálata alapján jöttünk rá arra, hogy a bíróság nem sérthetetlen, mert bizony, a
bíróság is nagyon sok hibát tud elkövetni az előzetesnél.

Teljesen visszacsengett a képviselő asszony interpellációjaként az, amit mi az
albizottságban felháborodva vettünk tudomásul, hogyan bántak az előzetesben lévőkkel és a
befogadással, ugyanez csengett vissza a képviselő asszony interpellációjakor. Nem árulok el
vele titkot, hogy kormánypárti frakciótagként nem fogadtam el a választ, amit a képviselő

asszony interpellációjára adtak, mert az a véleményem, hogy arra az interpellációra azt kellett
volna mondani, hogy az emberi jogi bizottság vizsgálja ki, mi ebben az igazság és mi nem. Ha
egyszer emberi jogi bizottság vagyunk, akkor az a minimum, hogy amit 2006-ban
mélységesen elítéltünk, azt ítéljük el 2010-ben is.

 Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen.
Varga képviselő úrnak szeretném mondani: én azt állítottam, miután felmerült, hogy a

jogszabályi feltételek között az előzetesben hiányzott a speciális indok, ha jogerősen elítél
valakit a bíróság, és a foglalkoztatásától eltilt, ha ugyanolyan bűncselekményt követ el, ami
miatt a bíróság eltiltotta a foglalkoztatásától, akkor a bírói gyakorlat szerint a bűnismétlés
veszélyét meg szokták állapítani. Erről csak zsurnalisztikai tényállást tudunk mondani, de
ennek következtében az elfogás és a fogva tartás körülményei vagy az embertelen bánásmód
ettől elkülönülő dolog, amit én magam is mélységesen elítélek, és kivizsgálandónak tartok.

(Jelzésre:) Szabó Tímea alelnök asszony, parancsoljon!

SZABÓ TÍMEA (LMP): Köszönöm a szót, elnök úr.
Először is szeretném támogatni Révész Máriusznak azt a felvetését, hogy Ékes

Ilonával együtt kapjuk meg ezt a felhatalmazást, egyrészről azért, mert Ékes Ilona már járt ott,
és ismeri az ügyet, másrészről pedig szerintem pontosan jól szimbolizálja, hogy ez egy
pártokon túlmutató kérdés, és azt hiszem, így nagyobb súlya lenne a dolognak, ha egy
kormánypárti és egy ellenzéki képviselő tenné le ezt a jelentést az asztalra.

Az előzetessel kapcsolatban csak annyit mondanék, hogy azért az előzetes
letartóztatást a törvény konkrétan szabályozza, ha fennáll a szökés veszélye, a bizonyítékok
megsemmisítése, a bűnismétlés, de valóban nem szeretném a hatalmi ágak szétválasztása
szellemében ezt kommentálni.

Révész Máriusznak arról a felvetéséről, hogy felül kellene vizsgálni a törvényt, azt
gondolom, ez akkor lenne indokolt, ha itt tényleg a joggal való visszaélés lenne, vagy
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pontosabban,  ezt a dolgot szabályozni kellene. Korábban az elnök úrral is beszélgettünk
arról, hogy valóban fennállna a joggal való visszaélés veszélye, akkor, ha naponta vagy
háromszáz képviselő látogatná meg Geréb Ágnest, ekkor nyilván ellehetetlenülne a büntetés-
végrehajtási intézet működése, de ez a veszély nem áll fenn. Egyébként napirenden lesz a női
civil szervezeteknek az a kezdeményezése, ami pont ezzel a joggal való visszaélés lenne, én
tehát ezt amúgy sem támogatnám.

Most átfutottam a főügyészi vizsgálat eredményét, ez eléggé elképesztő. Az összes
panaszt elvetette, nem adott helyt a panaszoknak. Ebből a szempontból itt felvetném, illetve
kérdezném, hogy milyen lehetőségek állnak rendelkezésünkre egy ilyen vizsgálatnál, mert itt
két állítás fog egymással szemben állni: Geréb Ágnesnek is lesz egy állítása, és a büntetés-
végrehajtási őröknek is lesz egy állítása, nyilván ezt tudjuk majd leírni. Nem olvastam el
részletesen az indokolást, de az ügyész azt mondta, hogy kapott gyógyszert, mi tudjuk, hogy
nem kapott; azt mondta, ha kérte volna, hogy a könyvtárba kimehessen, akkor kimehetett
volna, de nem kérte, ezért nem ment ki; a lábbilincs által okozott sérülést nem tudja
kommentálni, mert nem látta, de azt az orvosi vizsgálatot nem kérdőjelezhetné meg, hogy
nyílt seb volt, holott egyébként egy LMP-s képviselő pontosan látta, hogy csontig hatoló nyílt
seb volt a bokáján. Kérdezem, akkor milyen eszközök állnak rendelkezésünkre? (Ékes Ilona:
És miért volt szükséges a lábbilincs!) És miért szükséges a lábbilincs?

ELNÖK: Köszönöm szépen. (Jelzésre:) Révés Máriusz, parancsolj!

RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Tisztelt Bizottság! Annyi minden elhangzott, de
próbálok sorban menni. Én azt mondtam, hogy egyébként kétségeim vannak, fennállnak-e az
előzetes letartóztatás indokai. Nem lennék meglepve, ha másodfokon a bíróság Geréb Ágnest
az előzetesből felmentené, zárójel bezárva. A bűnismétlést lehet mondani, persze, itt
megkérdőjelezhető, hogy az otthon szülés bűnnek minősül-e vagy sem. Vannak országok,
ahol nem, Magyarországon a kérdés egyébként teljesen szabályozatlan.

ELNÖK: Úgy tudom, Geréb Ágnes nem szült.

RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Geréb Ágnes nem szült, de mindegy, nem akarok ebbe
belemenni. Annyit mondtam, elnök úr, hogy kétségeim vannak, hogy az előzetes letartóztatás
feltételei fennállnak-e.

A másik: nem akartam konkrétan mondani, de most kénytelen vagyok. Az, hogy
Szabó Tímea vagy Ékes Ilona bemenjen-e Geréb Ágneshez, szerintem nincs olyan bizottsági
tag, akinek ez kérdőjelet okozna, de tudnák itt más bizottsági tagot mondani más emberrel,
más vádlottal, akinél legalább is már felvethető, a bizottság minden tagja helyesnek tartaná-e,
ha minden nap beszaladna a börtönbe. Próbáltam körülírni a helyzetet, hogy megfejtsük. Az
az igazság, lehet, hogy ezért egy pontosabb szabályozásra lenne szükség, ugyanis, ha egy
általános érvényű döntést hozunk, az egy általános érvényű döntés lesz, mindenkire érvényes
lesz, mert csak így lehet hozni. Még egyszer mondom: nemcsak Szabó Tímeáról és Geréb
Ágnesről van szó.

ELNÖK: Nyilvánvaló, én támogatom, hogy Ékes Ilona ugyanezt a meghatalmazást
kapja, akár együtt, akár külön-külön.

RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Jó, ha az elnök úr nem érti, akkor mondjuk Gaudi-
Nagy Tamás és Budaházy György esetében…
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ELNÖK: Bocsánat, képviselő úr, akkor nem értette az indítvány egészét. Az
indítványom első része az, hogy álláspontom szerint…

RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Bocsánat, elnök úr, nem az elnök úr indítványáról
beszéltem, hanem arról beszéltem, hogy érdemes lenne a parlamentnek pontosan szabályozni,
hogy milyen esetben, hogyan…

ELNÖK: Bocsánat, kénytelen vagyok ismét megszakítani, mert nem értette.
Az indítványom első része az, hogy az ügyrendi bizottsághoz fordulok a Legfőbb

Ügyészség átiratával kapcsolatban, mert a Házszabály és a képviselői jogállás értelmezésére
egyedüli és kizárólag a hatáskörrel rendelkező bizottság az ügyrendi bizottság. Autentikus
jogértelmezést csak az Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottság adhat. Nem tudom,
a képviselő úr figyelembe vette-e az indítványomnak ezt a részét.

RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Ha az elnök úr pontosan értené, hogy én mit mondok,
akkor nem erre gondolna. Én csak azt mondtam, lehet, hogy szükség lenne egy pontosabban
körülírt szabályozásra, mert abban az esetben, ha az ügyrendi bizottság egyébként azt a
döntést hozza, amit a ügyrendi szabály szerint dönteni lehet, akkor annak olyan
következményei vannak, aminek nem biztos, hogy mindenki teljesen felhőtlenül örülne.
Például: ha most Szabó Tímea bemegy a börtönbe Ékes Ilonával, ez rendben van, de az már a
büntetés-végrehajtás szempontjából is használhatatlan lenne, ha oda naponta húsz-harminc
képviselő járna be.

Csak ezért mondom, és csak ennyit akartam mondani, hogy nem biztos, hogy ez a
szabályozás, amit most a ügyrendi bizottság meg fog hozni, minden szempontból kielégítő
lesz.

Egyébként erre a kérdésre, elnök úr, a ügyrendi bizottság nem hozhat más döntést,
mint azt, hogy a képviselőt a törvény és a ügyrendi bizottság véleménye szerint be kell
engedni, és ezt az ügyészség semmilyen módon nem bírálhatja felül. Ha már a jövőről
beszélünk, nem biztos, hogy ez így tökéletes lesz. Tehát a következményekre hívnám fel a
figyelmet, hogy az ügynek lesznek olyan következményei, amelyek, nem biztos, hogy
mindenkinek a teljesen felhőtlen egyetértését fogja kivívni. Ezzel ez a kérdéskör lezárva.

A 2002-2010 közötti jogsértéseket vizsgáló albizottság tagjaként és a mostani eset
kapcsán szilárd meggyőződésem, hogy Lendvai Ildikónak száz százalékig igaza van. Itt ez az
ügy rávilágított arra, hogy általánosságban milyen állapotok uralkodnak az előzetes
letartóztatások során, csak az a különbség, hogy Geréb Ágnes nagyobb sajtónyilvánosságot
kap, de nemcsak Geréb Ágnest guggoltatják teljesen indokolatlanul meztelenre levetkőztetve,
nemcsak Geréb Ágnes emberi jogait alázzák porig. Valószínűleg egyébként nemcsak a 2006.
szeptemberi események jogsértettjei kaptak konzervnyitó nélkül konzervet ebédre, de ez
többé-kevésbé általános gyakorlat.

Én nem vagyok annak a híve, hogy a börtönben, az előzetesben túlkényeztessék az
embereket, de azért látni kell, itt azért ezek nagyon súlyos emberi jogi jogsértések, ami
mindenképpen a bizottságunkhoz tartozik, és szerintem Geréb Ágnes ügyét egyébként
valóban arra kell felhasználni, hogyha már szembesültünk vele, hogy az ügy általános
tanulságait kell levonnunk, ebbe az irányba kell elmennünk.

ELNÖK: Köszönöm szépen.
(Jelzésre:) Harrach Péter, Wittner Mária következik hozzászólásra, és lehet, hogy

szavazunk. Előrebocsátom, hogy ugyanezt a meghatalmazást, az általam felolvasott
meghatalmazást indítványom szerint Ékes Ilona is megkapja. Azért külön-külön, hogy
együttesen is és külön is tudják használni.
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Harrach Péteré a szó.

HARRACH PÉTER (KDNP): Azt gondolom, egyetértünk abban, hogy az embertelen
bánásmóddal kapcsolatos véleményünk közös, ugyanakkor a képviselők börtönlátogatásának
szabályozása szükséges. Hadd tegyem hozzá – de nem biztos, hogy ebben egyetértünk –, a
jelenlegi törvényekkel szembeni cselekmény történt, az előzetes letartóztatás indokolható, de
emberi jogi szempontból is fontos, hogy ennek a kérdésnek a lényegét nézzük.

Az otthon szülés esetében, úgy érzem, az élet túlhaladt a törvényeken, nemcsak azért,
mert több országban, például az Egyesült Államokban ennek nagy kultúrája van és működik,
de nálunk új törvény alkotásával kell rendbe tenni ezt a kérdést, méghozzá úgy, hogy a
technikai feltételeket biztosítani tudjuk. Tehát maga az otthon szülés, mint az anya szabad
döntése, elfogadható, természetesen ennek csak a gyermek érdeke szabhat határt. Ha a
jogalkotó biztosítja azokat a feltételeket, amelyeken keresztül biztonságossá válik ez a
lehetőség, akkor ezt elfogadottá kell tenni.

Tehát ilyen értelemben emberi jogi kérdés, hogy a szabad döntés és a gyermek joga
határozza meg, hogy ezt rendezni kell, márpedig az igény is és a lehetőség is megvan rá, ezzel
a kérdéssel előbb-utóbb foglalkozni kell, ismét mondom, emberi jogi szempontból is.

ELNÖK: Köszönöm szépen.
Wittner Mária, parancsoljon!

WITTNER MÁRIA (Fidesz): Köszönöm a szót.
Nagyon szeretném megtudni, milyen törvények írják elő, hogy egy nőt kéz-,

lábbilincsben kell vinni akár a tárgyalásra vagy akárhová, ugyanis 1957 után, a legkeményebb
időkben a nőket csak bilincsben vitték, nem pedig kéz-, lábbilincsben. Kéz-, lábbilincsben a
férfiakat vitték a bíróságra. Jó volna ennek utánanézni, hogy van-e valamilyen szabály erre.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Kétségeim vannak, hogy a kényszerintézkedések alkalmazása megfelelően
van-e szabályozva.

Egyébként, a hozzászólását megelőzve, összefoglalva: működik egy albizottságunk
Szabó Tímea vezetésével, amelyik a bizottság körébe tartozó törvények hatályosulását
vizsgálja. Javasolom az albizottságnak a fogva tartás rendszerét, mert az Európa Tanács a
magyarországi börtönviszonyokról az elmúlt évi jelentésében dicsérő szavakat nem adott.
Ezzel nyilván összefüggésben vannak az előzetes fogva tartás körülményei is és maga a jogi
szabályozás is. Azt sem tartom egy jogállamban megengedhetőnek, hogy húsz év óta nem
jutottunk el oda, hogy ezt a törvényerejű rendeletet felülvizsgáljuk.

Amikor ezzel először találkoztam, és megnéztem az ide vonatkozó jogszabályokat, rá
kellett jönnöm, hogy a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa valamikor szabályozta ezt a
kérdést, de azóta a kutya sem foglalkozott vele, és az állítólagos jogállamban ezt a kérdést és
ezeket az emberi jogi szempontokat a húsz év alatt nem érvényesítettük. Azt gondolom, éppen
ezért van a bizottságunk, hogy ebben a kérdésben joghatályossági vizsgálatot folytasson le az
albizottság, tegyen nekünk jelentést, és ebből kiderül, hogy bizottsági kezdeményezésre ezt a
kérdést megnyugtató módon újra kell szabályozni, akár a fiatalkorúak esetében, akár a női
méltóság védelme érdekében, hogy ne legyenek ilyen körülmények között, és azt gondolom,
akkor helyesen járunk el.

Ugyanakkor támogatom azt, hogy az általam jegyzőkönyvbe diktált felhatalmazást
Ékes Ilonának is adjuk ki, ezért együttesen is és külön-külön is tudják ezt a jogot gyakorolni.
Nyilvánvaló, és ezt hangsúlyozom, a tények megállapítása után mind a két képviselő asszony
rendelkezésére bocsátom – ma reggel kaptuk meg – a Fővárosi Főügyészség vizsgálatát,
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amiben nyilvánvalóan van állítás is és tagadás is. Nyilvánvalóan vannak benne orvosi
látleletek, amelyek szerint volt lábbilincs, de csak hámsérülés történt, ezért kérem a képviselő

asszonyokat, hogy a főügyésszel is, aki a vizsgálatot folytatta, és az orvosnővel is beszéljenek,
hogy miért látott az ügyész más hámsérülést, mint amit az orvosi látlelet rögzített.

Ezek a kérdések tisztázandók, és ha ezeket a kérdéseket tisztázni tudjuk, akkor tudjuk
tényként kezelni, függetlenül attól, hogy a bizottság semmilyen körülmények között sem fog
foglalkozni az előzetes letartóztatás bírói végzésével, de foglalkozni fog a letartóztatás
körülményeivel, az emberi méltósággal, a tisztességes eljáráshoz való emberi joggal. Nem
tudom, világosak-e azok a határvonalak, amelyeket itt igyekeztem vázolni.

Én most, per pillanat a leggyorsabb, leghatékonyabb megoldásnak azt tartom, hogy a
két képviselő asszony, akik vállalják ezt a feladatot, végezzék el ezt a feladatot, tegyenek
jelentést a bizottságnak, az albizottság pedig vegye napirendjére az előzetes fogva tartás
vizsgálatát a tisztességes bánásmód, az emberi méltósághoz való jog szempontjából, és tegyen
javaslatot arra, hogy milyen törvényi szintű jogszabály váltsa fel ezt a törvényerejű rendeletet.

Zárójelben megjegyzem megnyugtatásként: a képviselői jogállásról szóló törvény
autentikus jogértelmezését csak az Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottság
végezheti el, ez az egyik jogi álláspontom. A másik jogi álláspontom az, hogy a most
hatályban lévő törvényerejű rendelet megkülönbözteti az elítéltet és az előzetesben lévőt. Az
előzetesnél van olyan korlát, hogy nyomozati érdekekre vonatkozóan megtagadhatják a
beszélgetést, ezt tehát tiszteletben kell tartani. A kérdés egy kicsit bonyolult. Nyilvánvaló, ha
nem a joggal való visszaélés szerinti joggyakorlásáról van szó, akkor a büntetés-végrehajtási
intézet rendjét figyelembe kell venni. Ez tehát nem azt jelenti, hogy éjjel 11-kor akar valaki
bemenni, hanem a büntetés-végrehajtási intézet rendjét figyelembe véve a felügyelet nélküli
kapcsolattartás az előzetesben lévővel kapcsolatban a képviselőket megilleti. Ezt kell
kimondatni az Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottsággal, és úgy gondolom, ettől
kezdve ez így lesz. Addig, amíg ez nincs így, a bizottsági felhatalmazás alapján ez így lesz.

Köszönöm szépen. Nem tudom, kielégítő-e a válaszom.
(Jelzésre:) Varga képviselő úré a szó.

VARGA LÁSZLÓ (KDNP): Csatlakozva továbbviszem Harrach frakcióvezető úr
gondolatát. Úgy gondolom, az emberi jogi bizottság kezdeményezheti, hogy az Országgyűlés
foglalkozzon törvényalkotási szinten az otthon szülés kérdésével. Ez az emberi joghoz
tartozik, tehát úgy gondolom, hogy ez a bizottság ezt kezdeményezheti.

ELNÖK: Szócska Miklós államtitkár úr tájékoztatása szerint ezt a jogszabályt év
végéig benyújtják.

VARGA LÁSZLÓ (KDNP): Akkor köszönöm szépen.

ELNÖK: Ékes Ilonáé a szó.

ÉKES ILONA (Fidesz): Ettől függetlenül úgy gondolom, mégis fontos lenne, hogy az
Egészségügyi bizottság és az emberi jogi bizottság egy együttes ülésen, a civilek
meghallgatásával járja körbe ezt a témát.

ELNÖK: Köszönöm szépen.
Tájékoztatom a képviselő asszonyt, hogy már felvettem a kapcsolatot Mikola István

elnök úrral.
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Szavazás Szabó Tímea és Ékes Ilona képviselők bizottsági felhatalmazásáról
Tehát ezzel kapcsolatban az első határozat a jegyzőkönyvbe diktált tartalommal:

Szabó Tímea és Ékes Ilona képviselő asszonyoknak a bizottság a felhatalmazást megadja,
hogy Geréb Ágnessel a kapcsolatot felvegyék, és a letartóztatása, illetve fogva tartása
körülményeit kivizsgálva jelentést tegyenek a bizottságnak.

Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze!  (Szavazás. – Mindenki jelez.) A
bizottság ezzel egyhangúlag egyetértett. (Révész Máriusz: Elnök úr, kicsit általánosítsunk!)

Miután a büntetés-végrehajtási intézet azt kéri, hogy bizottsági felhatalmazás legyen,
ez egy konkrét ügyben való felhatalmazás.

Egyébként zárójelben megjegyzem: amíg az Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi
bizottság nem dönt, és bárkinek ilyen kérdése felmerül, azonnal ismételten a bizottság elé
terjesztem, és meg fogja kapni a bizottságtól a felhatalmazást. Pillanatnyilag nekem is
alkalmazkodnom kell a legfőbb ügyészhez, addig, amíg nincs más.

Szavazás az alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottsággal való
kapcsolatfelvételről

A következő határozati javaslatom, hogy az emberi jogi, kisebbségi, civil- és
vallásügyi bizottság egyetért azzal, hogy a képviselői jogállásról szóló törvény értelmezésével
az Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottság, felülvizsgálva a legfőbb ügyészi
állásfoglalást, foglaljon állást a képviselőknek a fogva tartott vagy az előzetesen fogva tartott
személyekkel való kapcsolat felvételéről.

Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze!  (Szavazás. – Mindenki jelez.)
Egyhangú, köszönöm szépen.

Szászfalvi László államtitkár (KIM) javaslatának megvitatása
Szászfalvi László államtitkár úr azzal fordult hozzám, hogy a következő évi

költségvetésben, ami az elmúlt évben 110 millió forint volt, a nemzeti kisebbségi és etnikai
kisebbségi szervezetek költségvetése – ez nem az önkormányzatok, hanem a civil szervezetek
költségvetése – a közigazgatási és igazságügyi minisztériumi fejezetben legyen elhelyezve. Ez
értelemszerűen azt jelenti, hogy ezeknek a szervezeteknek a pénzosztását nem a bizottságnak
kell elvégeznie – egyébként a bizottság erejét is meghaladja a több ezer szervezet között
felosztani a pénzt –, hanem a minisztérium fejezetében tesz javaslatot, akként, hogy a
kormánypárti és ellenzéki képviselőket meghívják, amikor a tervezetet a minisztérium
elkészíti.

Kíván-e ehhez valaki hozzászólni? (Jelzésre:) Lendvai Ildikóé a szó.

LENDVAI ILDIKÓ (MSZP): Bocsánat, elnök úr, abszolút nem vágyom rá, csak más
korábbi gyakorlatot űző bizottságok rossz emlékei miatt sem szeretném, hogy itt bizottsági
döntés legyen, de azt a mechanizmust azért aggályosnak tartom, amire javaslatot tesz az
államtitkár úr. Lehet, sőt, biztos, hogy ez nem bizottsági sztori, de azt, hogy akár az ellenzéki,
akár a kormánypárti képviselők meghallgatásával ez kizárólag államigazgatási döntés legyen,
kicsit aggályosnak érzem.

Lehet, hogy még azt kellene kérni a minisztériumtól, hogy gondolkodjanak tovább, mi
a jó megoldás, a dolog civilesítése vagy bármi, de rossz ízűnek érzem, hogy valamit, ami
eddig egy tágabb, sokszínűbb körben dőlt el – nem biztos, hogy mindig helyesen – és pláne
civil ügy, az most kizárólag az államigazgatás hatáskörében legyen. Én ezt nem nagyon
támogatnám, inkább azt mondanám, még töprengjenek, hogyan kellene ezt odaítélni.

Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen.
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Én támogatom célszerűségi szempontokból is. A munkatársak a megmondhatói, hogy
az előző években ez nagyon nagy terhet rótt ránk, nem ismerve a több ezer civil szervezet
tevékenységét.

Zárójelben megjegyzem: nem ismerem az előző évi költségvetés nagyságrendjét, de
körülbelül tudjuk, miről van szó, tehát nem a kisebbségi önkormányzatok, hanem a kisebbségi
szervezetek pénzéről van szó.

(Jelzésre:) Révész Máriuszé a szó.

RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Szerintem a kettőt össze lehet vonni. Az eléggé
aggályos, hogy néhány képviselő tegyen javaslatot.

Szerintem talán az lenne az áthidaló megoldás, hogy az államigazgatási eljárás
keretében a minisztérium javaslatot tesz, és erről a végleges kihirdetés előtt kikéri a
bizottságunk véleményét. Ezzel a bizottságnak nem kellene sokat dolgoznia, mert mindenki
átnézheti, kibogarászhatja, megnézi az arányokat, elmondhatja a véleményét, majd a bizottság
elmondja a véleményét, ha van kisebbségi vélemény, azt is, utána a minisztérium vállalja a
döntést. Ennek még mindig több értelme van, mintha ad hoc rámutatnánk valakire.

ELNÖK: Arról, hogy azután ez hogyan legyen, majd döntsön a bizottság, de
pillanatnyilag arról van szó, hogyha a költségvetés tervezésekor a benyújtott költségvetésben
– erről a mai napon döntenünk kell – nem a minisztérium keretében lesz elhelyezve, akkor a
minisztérium abban a pillanatban nem fog csinálni semmit, és ez az egész ránk fog hárulni.
Ha Révész Máriusz vállalja, hogy ezt megcsinálja, akkor nagyon szívesen átadom.

(Jelzésre:) Szabó Tímea, parancsoljon!

SZABÓ TÍMEA (LMP): Szerintem nem teljesen ezt mondta Révész Máriusz.
Én támogatom Lendvai és Révész képviselőtársaim aggályait. Szerintem csak ki

kellene ezt egészíteni, hogy kapjunk valamilyen garanciát arra, hogy a tervezést utaljuk a
minisztérium hatáskörébe, ez rendben van. Szerintem sincs kapacitásunk és hajlandóságunk
erre, itt akár még összeférhetetlenség is lehet bizonyos bizottsági tagok esetében, ez tehát
benne van, de legyen egy garancia, hogy már a tervezési folyamatban részt vesznek akár az
ellenzéki képviselők, akár az ellenzéki képviselők által delegált szakértők, hogy utána ez
visszakerüljön a bizottság hatáskörébe. Szerintem ezt ki lehetne ezzel egészíteni. Én ezt
javasolom.

ELNÖK: Akkor két határozatot fogunk hozni. Az egyik az, hogy felhatalmazzuk a
minisztériumot, hogy a minisztériumnál legyen elhelyezve a pénz. Lehet hozni egy másikat is,
hogy amikor már költségvetési vita van, akkor lehet a bizottság hatáskörét meghatározni
ezekkel a pénzekkel kapcsolatban.

(Jelzésre:) Révész Máriusz, parancsolj!

RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Azt szeretném mondani, hogy teljes egészében
támogatom azt, hogy ez a minisztérium hatáskörébe kerüljön. Én még valamikor az első
ciklusban benne voltam a civilügyi bizottságban, mi osztottuk a pénzt, de az horror volt,
elképesztő volt, egyetlen porcikám sem kívánja, borzalmas volt.

Még egyszer végigmondom, elnök úr. Tehát én ezt támogatom, viszont az elnök úr azt
mondta, hogy utána majd a minisztérium meghallgatja egy-két kormánypárti és ellenzéki
képviselő véleményét. Én azt mondtam, hogy e helyett ezt intézményesítsük, és úgy csináljuk,
hogy kérje ki a bizottság véleményét, tehát a bizottságnak nincs se döntési joga, se vétójoga,
csak véleményezési joga van. Tehát, amikor elkészül a lista, a bizottság egy napirendet
rászán, elmondja róla a véleményét, majd visszamegy a minisztériumba a bizottság
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véleményével az anyag, utána pedig a minisztérium úgy dönt, ahogyan akar. Ez volt a
javaslatom.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Akkor megfelel az a határozati javaslat, amit a
minisztérium részére a mai napon meg kell küldeni, és arról szól, hogy – az alelnök
asszonnyal egyetértve – a minisztérium fejezetébe kerüljön a pénz.

A másik határozatunk pedig Révész Máriusz indítványa szerint, ha jól értettem, az, és
támogatólag ezt is felteszem szavazásra, hogy a minisztérium küldje meg az emberi jogi
bizottságnak a felosztást,  és ezt az emberi jogi bizottság véleményezi.

(Jelzésre:) Alelnök asszonyé a szó.

SZABÓ TÍMEA (LMP): Ezt kiegészíteném, annyiban, hogy a folyamatban vegyenek
részt. Értem a minisztérium hatáskörét, maximálisan egyet is értek vele, de azt támogatnám,
hogy már a folyamatban részt vehessenek az ellenzéki képviselők vagy az általuk delegált
szakértők.

ELNÖK: Bocsánat, konkrétiziálni tessék, mert azt nem tudom kezelni, hogy a
minisztérium a 110 millió felosztásáról – ez tavaly volt ennyi, szerintem idén kevesebb lesz –
készít egy tervezetet, azt megküldi a bizottságunknak, és arról véleményt mond a bizottság, én
így értelmeztem Révész Máriuszt. Egyébként az Állami Számvevőszék a jelentésében
vizsgálja ennek a törvényességét. Nem hiszem, hogy a bizottságunknak erre lenne kapacitása,
de, ha a képviselő asszony kéri, azt a határozati javaslatot is felteszem szavazásra.

SZABÓ TÍMEA (LMP): Én nyilván nem arra gondoltam, hogy nem a bizottság,
hanem én veszek ebben részt. Azt kérdezem, hogy lenne-e arra mód, hogy az ellenzéki pártok
által delegált szakértőket bevonják ebbe a munkába.

ELNÖK: Bocsánat, de két különböző dologról beszélünk. Én arról beszélek, hogy
bizonyos értelemben ennek a bizottságnak a kontrollját biztosítjuk a Révész Máriusz által
elmondottakkal. Amiről ön beszél, az már egy olyan dolog, ami nem az én hatásköröm.

SZABÓ TÍMEA (LMP): Értettem.

Szavazás a nemzeti és etnikai kisebbségi szervezetek költségvetési támogatási összegének
a költségvetési törvényjavaslatban a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
fejezetbe kerüléséről

ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem: a tisztelt bizottság hozzájárul-e ahhoz, hogy a
Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium fejezetébe kerüljön a nemzeti és etnikai
kisebbségi szervezetek költségvetési támogatásának összege? Aki ezzel egyetért, kérem,
kézfelemeléssel jelezze!  (Szavazás. – 15 igen szavazat.) Ki nem ért ezzel egyet?  (Szavazás. –
2 nem szavazat.) A bizottság egyetértett.

Szavazás a nemzeti és etnikai kisebbségi szervezetek költségvetési támogatásának
bizottsági véleményezéséről

Kérdezem a tisztelt bizottságot, egyetért-e azzal, miután a Közigazgatási és
Igazságügyi Minisztérium szakállamtitkára a nemzeti és etnikai kisebbségek költségvetési
támogatásának elosztásáról szóló javaslatot elkészítette, azt küldje meg a bizottság részére, és
a bizottság véleményezze a felosztást. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze!
(Szavazás. – Mindenki jelez.) Köszönöm szépen, egyhangú.
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Szavazás a bizottsági tagok SMS útján történő értesítéséről
Ismertetem a következő átiratot, melyben Kövér László házelnök úr kéri a

bizottságokat, tegyék lehetővé, hogy a számítógépes értesítésen túlmenően vagy sürgős
esetben a képviselőket SMS-ben is értesíthessék.

Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze!  (Szavazás. – Mindenki jelez.)
Köszönöm szépen, egyhangú.

(Dr. Arczt Ilona jelzésére:) Kérem, hogy azok a bizottsági tagok, akik még nem adták
meg a mobilszámukat, a bizottság munkatársainak mielőbb adják meg.

A női civil szervezetek bizottsági üléssel kapcsolatos levele
Még egy dolog: minden képviselő hölgy és úr megkapta a női civil szervezetek levelét,

amelyről most azért nem kívánok vitát nyitni, mert nyilvánvaló jogi lehetetlenségeket
tartalmaz, a stílusáról pedig nem akarok szólni. Azért nem tettem fel szavazásra ezt a levelet,
mert indítvány a Házszabály szerint csak képviselőtől értelmezhető, márpedig az, hogy mi
mikor és hol ülésezzünk, talán nem bizonyos szervezetek privilégiuma, még akkor sem, ha ezt
ők úgy gondolják. Ennek következtében a levelet megküldtem a képviselőknek, hogyha
természetesen magával az üggyel, annak emberi jogi vonatkozásaival érdemben kívánnak
foglalkozni, de semmiféle nyomásgyakorlást nem fogok megengedni a bizottság irányába.

Ma reggel 16 külföldi szervezet jelentkezett, érdekes módon ugyanazzal a szöveggel,
de nem akarom azt az anekdotát elmondani, hogy amikor az első ilyen levelet a jogalkotás
kapcsán megkaptam egy amerikai állampolgártól, azonnal visszaválaszoltam, tud-e esetleg
arról, hogy egy magyar állampolgár is beavatkozott volna a kongresszus törvényhozó
munkájába.

Kíván-e valaki ehhez a levélhez észrevételt fűzni?  (Nincs jelzés.) Köszönöm szépen.
Köszönöm szépen a részvételüket, mai bizottsági ülésünket berekesztem.

(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 35 perc)

Dr. Lukács Tamás
a bizottság elnöke

Jegyzőkönyvvezető: Gálné Videk Györgyi


