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(Általános vita)
(Első helyen kijelölt bizottságként)
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Az ülés résztvevői

A bizottság részéről

Megjelent

Elnököl:Dr. Lukács Tamás (KDNP), a bizottság elnöke

Berényi László (Fidesz)
Demeter Zoltán (Fidesz)
Ékes Ilona (Fidesz)
Gajda Róbert (Fidesz)
Kővári János (Fidesz)
Wittner Mária (Fidesz)
Varga László (KDNP)
Baracskai József (MSZP)
Lendvai Ildikó (MSZP)
Kulcsár Gergely (Jobbik)
Zagyva György Gyula (Jobbik)

Helyettesítési megbízást adott

Dr. Gulyás Gergely (Fidesz) dr. Lukács Tamásnak (KDNP)
Csöbör Katalin (Fidesz) Ékes Ilonának (Fidesz)
Farkas Flórián (Fidesz) Berényi Lászlónak (Fidesz)
Kubatov Gábor (Fidesz) Gajda Róbertnek (Fidesz)
Harrach Péter (KDNP) Varga Lászlónak (KDNP)
Nyakó István (MSZP) Baracskai Józsefnek (MSZP)
Dr. Gaudi-Nagy Tamás (Jobbik) Zagyva György Gyulának (Jobbik)
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Meghívottak részéről

Hozzászólók

Dr. Gáva Krisztián helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium)
Dr. Fülöp Sándor, a jövő nemzedékek országgyűlési biztosa
Dr. Zlinszky János főosztályvezető (Országgyűlési Biztosok Hivatala)
Dr. Zsiga Marcell képviselő (Fidesz-Magyar Polgári Szövetség), az
Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottság tagja

Megjelentek

Apró Antal Zoltán programvezető (Nonprofit Humán Szolgáltatók Országos
Szövetsége)
Oross Dániel tanácsadó (LMP-frakció)
Dr. Kunyák Gergely főreferens (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium)

Listárné Nagy Éva főosztályvezető-helyettes (Országgyűlési Biztosok
Hivatala)
Dr. Hajas Barnabás osztályvezető (Országgyűlési Biztosok Hivatala)
Dr. Garamvári Miklós főosztályvezető (Országgyűlési Biztosok Hivatala)
Bernát György tájékoztatási sajtófelelős (Országgyűlési Biztosok Hivatala
Vazul Ágnes ösztöndíjas (Fidesz-frakció)



- 6 -

(Az ülés kezdetének időpontja: 10  óra 40  perc)

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása

DR. LUKÁCS TAMÁS (KDNP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK:
Szeretettel köszöntöm a bizottság tagjait és kedves vendégeinket. Megállapítom, hogy a
bizottság határozatképes. Bejelentem, hogy Gulyás Gergelyt Lukács Tamás, Csöbör Katalint
Ékes Ilona, Farkas Flóriánt Berényi László, Kubatov Gábort Gajda Róbert, Harrach Pétert
Varga László, Nyakó Istvánt Baracskai József, Gaudi-Nagy Tamást pedig Zagyva György
Gyula helyettesíti.

A napirend kiegészítésére nem érkezett indítvány. Ki ért egyet a kiküldött napirendi
javaslattal? (Szavazás.) Megállapítom, hogy a bizottság 19 igen szavazattal, egyhangúlag
elfogadta a mai ülés napirendjét.

Az alapvető jogok biztosáról szóló törvényjavaslat (T/3585. szám) 
(Általános vita)

1. napirendi pontunk az alapvető jogok biztosáról szóló törvényjavaslat. Az általános
vitára való alkalmasságról kell döntenünk. Szeretettel köszöntöm dr. Fülöp Sándor urat, a
jövő nemzedékek országgyűlési biztosát és dr. Gáva Krisztián helyettes államtitkár urat a
Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium részéről. Megadom a szót helyettes államtitkár
úrnak.

Dr. Gáva Krisztián helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium)
szóbeli kiegészítése

DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Az előttünk fekvő törvényjavaslat az
alaptörvény végrehajtására készült. Az alaptörvény tárgyalása során döntött úgy az
alkotmányozó, hogy az eddigi több ombudsmani modellről az egy ombudsmani modellre tér
át, s ennek érdekében létrehozza az alapvető jogok biztosának az intézményét. Ennek az
alaptörvényi rendelkezésnek a megfelelésére szolgál ez a törvényjavaslat.

Néhány újdonságot említenék a törvényjavaslattal kapcsolatban, ami a korábbi
ombudsmani törvényhez képest eltérést jelent. Az alaptörvény szerint az egy biztosos
modellnél a hatáskörök az alapvető jogok biztosát illetik meg, beszámolási kötelezettséggel is
csak ő tartozik az Országgyűlésnek. Mint a hatáskörök kizárólagos jogosultja és kötelezettje ő
jár el az ügyekben, ő irányítja a hivatalát. Két helyettese lesz, akik közül az egyik a jövő
nemzedékek, a másik pedig a hazánkban élő nemzeti kisebbségek jogai védelmének az
érdekében tevékenykedik.

A törvényjavaslat négy területet emel ki, amelyek védelmére az alapvető jogok
biztosának kiemelt figyelmet kell fordítania. Ezek: a gyermekek jogai, a jövő nemzedékek
érdekei, a nemzetiségek jogai és a leginkább veszélyeztetett társadalmi csoportok jogai. A
feladat- és hatáskörök között megjelenik, hogy az ombudsman ellátja azon nemzeti megelőző,
illetve ellenőrző jogvédelmi mechanizmusok feladatait, amelyekre kijelölik. Ez konkrétan a
kínzás és embertelen bánásmód elleni egyezmény jegyzőkönyvéhez történő csatlakozásnak
egy jogszabályi feltétele, amelyhez a kormány döntése alapján Magyarország hamarosan
csatlakozni fog. Ennek a jegyzőkönyvnek a tartalma szerint van szükség az egyezmény
végrehajtásához szükséges nemzeti ellenőrző jogvédelmi intézményre. Ezt biztosítja a
törvényjavaslat ide vonatkozó rendelkezése.

Az ombudsman hatásköre a korábbiakéhoz képest bővülést tartalmaz a tekintetben,
hogy eddig csak állami szerveket és közszolgáltatást végző szervezeteket vizsgálhatott. A
jelen törvényjavaslat lehetőséget ad arra, hogy kivételesen eljárást indítson hatóságnak nem
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minősülő szervezetek ellen. Ez akkor lehetséges, ha feltehető, hogy súlyos alapjogsérelem áll
fenn és az a természetes személyek nagyobb csoportját érinti. Ebben az esetben azonban a
vizsgálati lehetőségei az általános vizsgálati lehetőségektől eltérőek. Felvilágosítást,
tájékoztatást kérhet ezekben az ügyekben, illetve az eljárása jelentéssel zárul, vagy
kezdeményezheti az illetékes hatóságok eljárását.

A törvényjavaslat előírja a vizsgált hatóságok együttműködési kötelezettségét,
valamint azt, hogy a vizsgálatban nem érintett szervek is kötelesek közreműködni és az
ombudsman munkáját támogatni. Az ombudsman ezt az éves jelentésében külön is
kiemelheti.

A törvényjavaslat figyelemmel van az elmúlt évek jogalkalmazási tapasztalataira,
illetve számos helyen pontosít a hatályos törvényi rendelkezéseken is.

Röviden ennyit kívántam elmondani a javaslatról. Kérem, hogy a bizottság tárgyalja
meg a javaslatot és azt tartsa általános vitára alkalmasnak. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Megadom a szót Fülöp Sándornak, a jövő nemzedékek
országgyűlési biztosának.

DR. FÜLÖP SÁNDOR, a jövő nemzedékek országgyűlési biztosa: Tisztelt Elnök Úr!
Ha megengedik, Zlinszky János főosztályvezető úr egy pici általános bevezetőt adna, ami
talán nem lesz haszontalan.

Dr. Zlinszky János főosztályvezető (Országgyűlési Biztosok Hivatala) tájékozatója

DR. ZLINSZKY JÁNOS főosztályvezető (Országgyűlési Biztosok Hivatala): Tisztelt
Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Talán megéri megállni annál a pillanatnál, hogy mi köze van a
zöld ombudsmannak az emberi jogokhoz. Az élethez való joghoz kötődik a fenntarthatóság
problémája, ami a zöld ombudsman különleges hatáskörét, eszközrendszerét, működési
lehetőségeit és függetlenségét indokolja, illetve amelynek a védelmére létesült. Bizonyára
sokan tudják, hogy a tengerészeknél nem a halálbüntetés volt a legrettegettebb büntetés,
hanem a lakatlan szigetre való magányos kihelyezés. Ez alapján az élethez való magányos jog
majdnem hogy értelmezhetetlen. Az élethez való jog a közösségben, a közösség számára
folyamatában értelmezhető, és a folyamatában vett élethez való jog az életfeltételekhez való
jogot is tartalmazza. A fenntarthatóság igénye egész egyszerűen ezt jelenti és nem mást. A
közösségnek folyamatosan és a jövőre nézve is joga van az élethez. Az alaptörvény ebben a
tekintetben hihetetlenül komoly lépést tett előre. A január 1-jén hatályba lépő alaptörvény a
jelenleg hatályos alkotmány jogi szövegéhez képest nagyon konkrétan fogalmazza meg a
fenntarthatóság igényét és a jövő nemzedékek jogait. E jogvédelem része a JNO-hoz telepített
eszközrendszer és hatáskör, és az alaptörvény végrehajtását ennek az eszközrendszernek és
hatáskörnek a megvonása sérti, márpedig véleményünk szerint ez jelenleg hiányzik a Obtv.-
ből.

Dr. Fülöp Sándor, a jövő nemzedékek országgyűlési biztosának észrevételei

DR. FÜLÖP SÁNDOR, a jövő nemzedékek országgyűlési biztosa: Az alaptörvény a
jövő nemzedékek érdekei védelmét az Országgyűlés által minősített többséggel közvetlenül
megválasztott helyettes ombudsmanra bízta. Azt mondja a 30. cikk (3) bekezdése, hogy ezt a
feladatot a helyettes ombudsman látja el. Ugyanez a kifejezés – az alapjogvédelmet az
általános biztos látja el – szerepel ugyanennek a cikknek az (1) bekezdésében is.

Mi a megoldás? Azt gondolom, a megoldás a két kifejezés különbségében van – ez
nemcsak egyszerű jogtechnika –, abban ugyanis, hogy az alapjogi biztos alapjogokat véd, a
jövő nemzedékek érdekei pedig egyelőre nem alapjogok. A magyar jogi gondolkodás
jogalany nélküli jogokat nem ismer el. Itt a jövő nemzedékek érdekeiről van szó, amihez
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meglehetősen sajátos eszközökre van szükség. Ezek az eszközök a 2007 óta hatályban lévő
módosított ombudsmantörvényben rendelkezésre állnak. A korábbi szabályoktól eltérően a
jövő nemzedékek országgyűlési biztosa polgári és közigazgatási pert indíthatott,
beavatkozhatott olyan ügyekbe, amiket fajsúlyos környezetvédelmi kérdésekben mások
indítottak, leállíthatott olyan beruházásokat, olyan tevékenységeket, amelyek
visszafordíthatatlan változást idéztek volna elő. Sokszor látjuk, ha egy beruházó úgy ítéli meg,
kétséges, hogy kivághat-e egy erdőt vagy egy városban egy díszes fasort, akkor az éj leple
alatt gyorsan elvégzi ezt a munkát, s utána már nincs miről vitatkozni. A jelenleg hatályos
ombudsmantörvény nemzetközi feladatokat is ad a biztosnak, hiszen a környezetszennyezés
nem áll meg az országhatároknál. Ezek a jogosítványok eltűnnek.

Azért látjuk mi az alaptörvénnyel nem összhangban állónak a KIM által készített
törvényjavaslatot, mert a jövő nemzedékek érdekeinek védelmével, valamint az egészséges
környezethez fűződő alapjog védelmével kapcsolatos feladatok intézményi oldalát nem
megfelelően telepíti, illetőleg az erre hivatott eszközök jelenetős részét elhagyja. Ezzel az
Alkotmánybíróság által húsz éve kidolgozott és nagy nemzetközi elismertségnek örvendő
visszalépés tilalma koncepciójához érkeztünk el. Nyilvánvaló, hogy ezeknek a jogi
eszközöknek, illetőleg a jövő nemzedékek érdekei speciális védelmének az eltűnése
visszalépést jelent a korábbi alkotmányos helyzethez. Nézetünk szerint ezzel mind a jelenlegi
alkotmány, mind az alaptörvény sérül.

Miért mondjuk azt, hogy eltűnik az intézményes védelem? Azért mert az
alaptörvénybeli „a jövő nemzedékek érdekei védelmének ellátása” helyett a javaslatban csak
„a jövő nemzedékek érdekei figyelemmel kísérése” szerepel. Egész más egy aktív, illetve egy
passzív szemlélődés. Ennek a helyettesnek nem lesz önálló szervezeti háttere, a hivatal
felépítésébe és működtetésébe semmilyen beleszólása nem lesz, ahogy azt helyettes
államtitkár úr is elmondta. A húszéves alkotmányos gyakorlatban még nem volt példa arra,
hogy közjogi méltóság fölé munkáltatói jogokat telepítettek volna. Ezt meglehetősen
furcsának tartjuk. Higgyék el, nem személyes hiúság vezet, amikor ezt mondom, nekem volt
már olyan munkahelyem, ahol öt főnököm is volt, környezetvédő ügyészként mégis nagyon
jól el tudtam látni a feladatom, de a közjogi méltóságokkal kapcsolatos alkotmányos gyakorlat
mégiscsak sérül.

Véleményünk szerint ezek a visszalépések, ezek az alaptörvény-sérelmek
megelőzhetők lennének. Nem gondolom azt, hogy ez a kérdés fehér vagy fekete, nem
gondolom azt, hogy a KIM koncepciójával a mi véleményeltérésünk antagonisztikus lenne.
Készítettünk egy kompromisszumos javaslatot – amit bárkihez szívesen eljuttatok, a KIM-nek
már a múlt héten átadtuk –, amelyben megmaradna az ombudsmani intézmény egységes
irányítása. Ennek nagyon sok előremutató megoldása van: egységes hivatalvezetés, egységes
ügykezelési rendszer, az alapjogok alakulásának egységes szemléletű elemzése és a hivatal
egységes képviselete mind itthon a parlamenti beszámolóban és más módon, mind pedig
külföldön. Ez nem jelentené azt, hogy az alaptörvényben külön meghatározott feladatokat
gazdátlanul kellene hagynunk, az arra már korábban elfogadott speciális és szükséges jogi
eszközöket pedig el kellene tüntetnünk. Az egységes és hatékony védelem olyan ombudsmani
modell mellett is megoldható lenne, ami nem vonná el az egyes részfeladatokra az
erőforrásokat, és egyedi ügyekben nem engedne beleszólást az általános biztos jogutódjának,
hiszen erre megvannak a speciális tisztségek, amiket az alaptörvény meghatároz. Bízom
benne, hogy módosító indítványokkal sikerül olyan megoldást találni, amely a KIM
tiszteletreméltó alapkoncepcióján belül az egészséges környezethez, és különösen a jövő

nemzedékek érdekeihez fűződő kötelezettségeket is maradéktalanul tudja teljesíteni.
Köszönjük a lehetőséget, hogy ezt elmondhattuk.

ELNÖK: Köszönjük szépen. Kinek van kérdése, észrevétele? Kulcsár Gergely!
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Kérdések, észrevételek, válaszok

KULCSÁR GERGELY (Jobbik): Az alapvető jogok biztosáról szóló törvényjavaslatot
a Jobbik általános vitára alkalmasnak tartja. A törvényjavaslattal jórészt egyetértünk. Az
esetleges aggályainkat, illetve a módosítási javaslatainkat majd a parlamenti vitában, illetve a
módosító javaslatok benyújtásakor tesszük meg. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Kővári János!

KŐVÁRI JÁNOS (Fidesz): Szeretném megkérdezni, hogy a munkaszervezet milyen
módon szűnne meg. Biztos úr ugyanis azt mondta, hogy az ombudsman nem rendelkezne
megfelelő munkaszervezettel ahhoz, hogy a munkáját ellássa. Számomra ugyan ez nem derült
ki, de lehet azért, mert nem olvastam el elég alaposan. Ha viszont így van, azt nyilvánvalóan
nem kellene elfogadni, mert az egészséges környezethez való jog nap mint nap sérül a
beruházások során; ezt mi is tapasztalhattuk Pécsett a Tubes-ügyben, amikor egészen a
Legfelsőbb Bíróságig kellett elmennünk, hogy az igazunkat megvédjük. Az ombudsman
annak idején ebben nagyon hatékony segítséget nyújtott a beavatkozásával. Tehát azt
szeretném megtudni, hogy milyen módon sérül a munkaszervezet, illetve mire gondolt
ombudsman úr, amikor azt mondta, hogy az általános ombudsmantól valamilyen módon
mégiscsak függetlenséget élvezne ez a szervezet.

ELNÖK: Köszönöm. Baracskai József!

BARACSKAI JÓZSEF (MSZP): Az MSZP nem támogatja az alapvető jogok
országgyűlési biztosáról szóló törvényjavaslatot. Az alaptörvény vitájában is
megfogalmaztuk, hogy az eddigi négy helyett az egy ombudsman a jogvédelem, a
hatalommegosztás és az alkotmányos garanciák korábban elért szintjének a csökkentését
jelenti. Köszönöm.

ELNÖK: Csak egy pontosítást szeretnék tenni. Az alaptörvénynél is
megfogalmazhatták volna ezt, ha részt vettek volna annak vitájában.

LENDVAI ILDIKÓ (MSZP): És biztosan el is fogadták volna.

ELNÖK: Akkor is lett volna rá lehetőségük. Aki figyelemmel kíséri a
sajtótájékoztatókat, az nyilván egyetért ezzel, de ennek mégsem ott van a helye, hanem a
bizottságban. Van-e még kérdés, észrevétel? (Nincs jelentkező.) Amennyiben nincs, előbb
Fülöp Sándornak adom meg a szót, majd pedig helyettes államtitkár úrnak.

DR. FÜLÖP SÁNDOR, a jövő nemzedékek országgyűlési biztosa: Jelenleg 34 fő és
egy meghatározott költségkeret biztosított arra, hogy ellássuk az egészséges környezet
védelmével és a jövő nemzedékek érdekeivel kapcsolatos feladatokat. A KIM javaslatában a
kisebbségvédelemmel és a környezetvédelemmel egy sorban megjelent két újabb feladat is.
Ez azt mutatja, hogy már eleve osztódnak az erőforrások, de lássuk be, hogy ez természetes.
Ha mindez az alapjogi biztosra lesz bízva, neki mások lesznek a prioritásai. Ő alapjában véve
nagyon fontos gazdasági és szociális jogokat véd. Ha nincs jogszabályi garancia arra, hogy az
alaptörvényben megjelölt feladatokat a helyettesek ténylegesen el is láthassák, akkor ez
személyfüggő lesz, ezt viszont nem szabad hagyni. Akiket most ismerünk, azokról nem
feltételezzük, hogy ne az alaptörvény szellemében járnának el, de ezt nem szabad szubjektív
döntések tárgyává tennünk, hanem be kell biztosítani, hogy az egységes alapjogi biztosi
irodán belül az erőforrások minden év elején meghatározottak legyenek, azokat ne lehessen
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elvonni, és az intézkedési lehetőségek is megmaradjanak. 2007 előtt is helyettesek voltak, de
megvolt a helyettesek szervezeti egysége, az általános biztos azt nem vonhatta el, egyéni
ügyekben nem instruálhatta őket. Egyébként pedig békésen és hatékonyan működött ez a
rendszer, és működhetne a jövőben is.

ELNÖK: Engedjen meg nekem egy észrevételt, biztos úr. A jelenleg hatályos törvény
28. §-a egységes országgyűlési biztosi hivatalt állít fel egységes vezetéssel. Ebből a
szempontból nem látom, mi fog változni, hiszen az Országgyűlési Biztos Hivatalának vannak
munkatársai és nem egyes személyeknek.

DR. FÜLÖP SÁNDOR, a jövő nemzedékek országgyűlési biztosa: Tökéletesen
egyetértek elnök úrral. Ez már most is hatékony és olcsó megoldás, és a minisztérium
előterjesztésében olvashatjuk is, hogy további ésszerűsítés és gazdasági racionalizálás nem
szükséges. De azért azt lássuk be, nem ugyanaz, ha egyetlen ember munkáltatói jogai és
koncepcionális lehetőségei érvényesülnek a jövőben ahhoz képest, hogy most négy ember
szakmai elkötelezettsége és munkáltatói joga határozza meg a munkát. Lehet, hogy elvi,
elméleti síkon nem mindenki ért velem egyet abban, hogy az alapjogokban annyi fejlődés
mindenképpen történt, hogy az ombudsmanok egyre differenciáltabbak lettek, egyre több
háttérismeret áll rendelkezésükre, s azt se felejtsük el, egyre több szakmai kapcsolat kell
ahhoz – mert egyedül senki nem lehet bölcs –, hogy ki-ki az adott területet megfelelően
elláthassa. Ezt egységesen csak bizonyos határokig lehet ellátni. Azért kellene egy
kompromisszumos megoldást bevezetni, mert sérülhetnek a speciális, külön védelemre
szoruló jogosítványok, alapjogok.

ELNÖK: Azért idéztem a hatályos törvényt, mert szerintem nyilvánvaló, hogy vannak
olyan kérdések, amelyek az alapjogi rendelkezésekkel már eldőltek. Zárójelben jegyzem meg,
az országok többségében azt a rendszert alkalmazzák, hogy egy ombudsman van és annak
vannak helyettesei. Ha jogi alapon akarunk vitatkozni és nem politikai vagy zsurnalisztikai
alapon – ami persze itt megengedett, mert ez egy országgyűlési bizottság –, akkor ezt is látni
kell.

DR. FÜLÖP SÁNDOR, a jövő nemzedékek országgyűlési biztosa: Teljesen egyetértek
elnök úrral. Mi is megnéztük és azt láttuk, hogy a 44 európai ország közül mindössze
tizenegyben vannak független, különálló ombudsmanok, és több nagyon fontos ombudsmani
modellben – például a svédben vagy a szlovénben – van egy ombudsman, és a helyettesei
önálló referádával rendelkeznek. Azt gondolom, hogy a magyar modell most egy picit átesett
a ló másik felére: annyira egységesek leszünk, hogy eltűnnek a különbségek és a szakmai
specialitások. Ezt azért nem lenne szabad megengedni.

ELNÖK: Ez a vita nem érinti az általános vitára való alkalmasság kérdését, mert az
általános vitára való alkalmasság mérlegelésénél nekünk alapvetően az alapjogi
rendelkezéseknek kell megfelelnünk, és ami azt követően a koncepcióba beleillik, azt akkor
kell vizsgálnunk, amikor a módosító indítványokról tárgyalunk. Ami a koncepcióval nem
ellentétes és jobbá teszi a törvényt, azt nyilván el fogjuk fogadni. Államtitkár úré a szó.

DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium): Én cáfolnám azt az értelmezést, hogy a törvény ne lenne összhangban az
alaptörvénnyel. Az alaptörvény világosan fogalmaz, hogy az alapvető jogokért való
felelősség, az annak kapcsán felmerülő visszásságok kivizsgálása az alapvető jogok
biztosának a feladata és hatásköre. Ha ezt megkérdőjeleznénk és a helyettesek az egyedi
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ügyekben önálló hatáskörrel járnának el, akkor magát a koncepciót és az alaptörvény
rendelkezéseit kérdőjeleznénk meg. Az, hogy az alaptörvényben kifejezetten meghatározott
szakterületre vonatkozóan megjelent a helyettesek választásának a kötelezettsége, a
jogalkotónak azt a szándékát fejezi ki, hogy még véletlenül se lehessen azt gondolni, az
egységes intézmény létrejöttével ezek a speciális külön odafigyelést, külön kiemelést érdemlő

jogok tekintetében elvesznének vagy feloldódnának az egységes hivatalszervezetben. Éppen
ezért van szükség ezek megemlítésére. Ugyanakkor a helyettesek nem terjeszkedhetnek túl az
alaptörvényi kereteken. Az ő korábbi hatáskörük egyébként jelentős részben megtalálható az
alapvető jogok biztosánál. Azokon a területeken pedig, amelyeket kritika ért, úgy látjuk, hogy
az újonnan kialakuló hatásköri rendszer a korábbi párhuzamosságok kiküszöbölésével
hatékonyabban is tud működni.

Az egységes biztosi rendszer egyik indoka – ahogy az az alaptörvény során kialakult –
az volt, hogy a korábbi működés során – s ez a 2007 előtti működésre is vonatkozik – az
állampolgári jogok általános biztosának tevékenysége nem igazán volt egységes és
konzekvens, míg a szakombudsmanok kifejezetten csak a saját területükre koncentráltak és a
tekintetben fejtették ki jogvédő tevékenységüket. Előfordult, hogy nem voltak tekintettel
olyan esetekre sem, amikor az általuk védett értékek más alapjogokkal kerültek konfliktusba.
Míg az Alkotmánybíróság egy alapjogi konfliktus esetén feloldja ezt az ellentmondást és
valamelyik alapjogot fontosabbnak és előbbre valónak minősíti, itt az ombudsmani rendszer
széttagoltsága miatt erre nincs lehetőség, és bizonyos tekintetben egy széttartó alapjogvédő
gyakorlat alakult ki. Úgy gondoljuk, hogy az egységes biztosi rendszer adott esetben egy
magasabb szintű alapjogvédelmi követelménynek is meg tud felelni.

ELNÖK: Jól értelmezem-e, az új rendelkezések eszközeinek az említett szűkülése azt
jelenti, hogy megvannak azok a biztosítékok, hogy a felügyeleti szervhez fordul, és a
felügyeleti szervnek kell közigazgatási egyedi döntéseket hozni. A törvényalkotó azt kívánta
kikerülni, hogy annak, aki nincs benne a közigazgatási rendszerben és nem viseli azt a
felelősséget, amit a közigazgatási rendszerben viselni kell, ne kelljen ilyen döntéseket hoznia.
Ezért szabott betartható határidőket a felügyeleti szervnek ahhoz, hogy az intézkedéseket
megtegye. Ezt csak azért kérdezem, hogy világosan lássuk, milyen lehetőségek vannak a
törvény jobbá tételének a módosítására.

DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium): A zöld ombudsmannak korábban lehetősége volt arra, hogy a szennyezést
végzőt felszólítsa a szennyezés megszüntetésére, ennek azonban konkrét szankciója nem volt,
és az ombudsman legfeljebb a bírósághoz fordulhatott, de a bírósági eljárás hosszadalmassága
miatt az intézkedés hatékonysága megkérdőjelezhető volt. Míg ha az ombudsman közvetlenül
az adott környezetvédelmi hatósághoz fordul, ahol sokkal gyorsabban foganatosítható az
intézkedés, akkor az nyilván hatékonyabb tud lenni.

ELNÖK: Az itt felvetett kérdésekről a törvény tárgyalása és a módosító javaslatok
megvitatása során nyilván még lehet vitatkozni. Van-e még kérdés, észrevétel? (Nincs
jelentkező.) Nincs.

Szavazás az általános vitára való alkalmasságról

Ki tartja általános vitára alkalmasnak a törvényjavaslatot? (15) Ki nem tartja általános
vitára alkalmasnak? (3) Ki tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a bizottság 15 igen
szavazattal, 3 nem ellenében általános vitára alkalmasnak tartja a törvényjavaslatot.

Bizottsági előadónak Kővári János urat javasolom. Vállalja? (Kővári János: Igen.)
Köszönöm szépen.
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Az országgyűlési képviselők számának csökkentéséhez szükséges választójogi reform
előkészítéséről szóló 37/2010.(VI.16.) OGY határozat módosításáról szóló határozati
javaslat (H/3523. szám)
(Az Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottság önálló indítványa)
(Módosító javaslatok megvitatása)

2. napirendi pontunk az országgyűlési képviselők számának csökkentéséhez szükséges
választójogi reform előkészítéséről szóló országgyűlési határozat módosításáról szóló
határozati javaslathoz benyújtott módosító javaslatok megvitatása. Az előterjesztők ugyan
nincsenek jelen, viszont megvan az álláspontjuk: egyik módosítást sem támogatják. A
kormány képviselői szintén nincsenek jelen.

Az ajánlás 1. pontjában – amely összefügg a 3. ajánlási ponttal – Balczó Zoltán, Dúró
Dóra, Farkas Gergely és Novák Előd képviselők a határozati javaslat 1. pontjában az
országgyűlési képviselők számának csökkentéséhez szükséges választójogi reform
előkészítéséről szóló 37/2010.(VI.16.) OGY határozat 1. pontjának módosítását javasolják.
Kinek van kérdése, észrevétele? (Nincs jelentkező.) A kérdés lényege az, hogy albizottság
legyen-e vagy eseti bizottság. Az alkotmányügyi bizottság az albizottságot támogatja, a
módosító indítvány előterjesztői pedig az eseti bizottságot. Ki támogatja a módosító
indítványt? (3) Ki nem támogatja? (12) Ki tartózkodott? (3) Megállapítom, hogy a javaslat
egyharmados támogatást sem kapott.

Az ajánlás 2. pontjában Novák Előd képviselő úr a határozati javaslat 1. pontjában az
országgyűlési képviselők számának csökkentéséhez szükséges választójogi reform
előkészítéséről szóló 37/2010.(VI.16.) OGY határozat 2. pontjának módosítását javasolja.
Kinek van kérdése, észrevétele? (Nincs jelentkező.) Ki támogatja a módosító indítványt? (6)
Ki nem támogatja? (11) Ki tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a javaslat egyharmados
támogatást kapott.

Az ajánlás 4. pontjában Novák Előd képviselő úr a határozati javaslat 1. pontjában az
országgyűlési képviselők számának csökkentéséhez szükséges választójogi reform
előkészítéséről szóló 37/2010.(VI.16.) OGY határozat 2. pontjának módosítását javasolja úgy,
hogy ne 2011. december 31., hanem 2012. január 31. legyen a határidő. Kinek van kérdése,
észrevétele? (Nincs jelentkező.) Ki támogatja a módosító indítványt? (6) Ki nem támogatja?
(11) Ki tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a javaslat egyharmados támogatást kapott.

A módosító javaslatok tárgyalásának végére értünk, a napirendi pont tárgyalását
lezárom.

A 3. napirendi pontot az előterjesztő képviselőjének jelenléte nélkül nem tudjuk
tárgyalni, ezért annak megérkezéséig szünetet rendelek el.

(Rövid szünet.)

Az egyes eljárási és az igazságszolgáltatást érintő egyéb törvények módosításáról szóló
törvényjavaslat (T/3522. szám)
(Az Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottság önálló indítványa)
(Módosító javaslatok megvitatása)

3. napirendi pontunk az egyes eljárási és az igazságszolgáltatást érintő egyéb
törvények módosításáról szóló T/3522. számú törvényjavaslathoz benyújtott módosító
javaslatok megvitatása. A minisztérium részéről nincs jelen senki, az előerjesztő részéről
pedig szeretettel köszöntöm dr. Zsiga Marcell képviselő urat, az Alkotmányügyi, igazságügyi
és ügyrendi bizottság tagját.

Az ajánlás 1. pontjában – amely összefügg a 6., 8., 10., 15. és 26. ajánlási pontokkal –
dr. Cser-Palkovics András képviselő úr a törvényjavaslat 1. §-ában a Be. 3. § (3)
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bekezdésének módosítását javasolja. Az „illetőleg” szót az „illetve” szóra javasolja kicserélni,
és ezt következetesen valamennyi törvényszakaszban végre kívánja hajtani. Kérdezem az
előterjesztő álláspontját.

DR. ZSIGA MARCELL előterjesztő (Fidesz), az Alkotmányügyi, igazságügyi és
ügyrendi bizottság tagja: Az előterjesztő támogatja.

ELNÖK: Ki támogatja? (15) Ki nem támogatja? (0) Ki tartózkodott? (2)
Megállapítom, hogy a bizottság támogatja a módosító javaslatot.

Az ajánlás 2. pontjában dr. Dorosz Dávid és dr. Schiffer András képviselők a
törvényjavaslat 2. §-ának – a Be. 17. § új (9) bekezdését érintően – az elhagyását javasolják.
Kérdezem az előterjesztő álláspontját.

DR. ZSIGA MARCELL előterjesztő (Fidesz), az Alkotmányügyi, igazságügyi és
ügyrendi bizottság tagja: Az előterjesztő nem támogatja.

ELNÖK: Lendvai Ildikó képviselő asszony!

LENDVAI ILDIKÓ (MSZP): Ez a módosító indítvány azzal függ össze, hogy a
legfőbb ügyész, illetve az ügyészség különösebb megkötöttség nélkül ne választhasson egy
másik bíróságot a ügy tárgyalására. Más módosító javaslatokban is előfordul, hogy az ügyész
és az ügyészség jogai egyoldalúan megnövelődnek az ügyvédéhez képest, amit mi
aggályosnak tartunk. Politikák jönnek-mennek, ezért is fontos, hogy ilyenfajta arányeltorzulás
ne legyen. Az Országos Igazságszolgáltatási Tanács a jelenlegi szabályok szerint is megteheti,
hogy ha az egyik bíróság nagyon túlterhelt, akkor egy másiknak adja az ügyet, de ott nagyon
részletesen le van írva, hogy mikor és melyiknek, de még véletlenül sem a ügyészség vagy a
legfőbb ügyész dönthet erről. Mi indokolja azt, hogy változtassanak az érvényben lévő és
bizonyos rugalmasságot lehetővé tevő szabályon?

DR. ZSIGA MARCELL előterjesztő (Fidesz), az Alkotmányügyi, igazságügyi és
ügyrendi bizottság tagja: Több képviselője van az alkotmányügyi bizottságnak, különböző

frakciókból vannak jelen ott képviselők, akik különböző érveket és ellenérveket sorakoztattak
fel. Úgy gondolom, képviselő asszony a részletes vita során megfelelő választ fog kapni a
kérdésére.

LENDVAI ILDIKÓ (MSZP): Ha jól értem, történhet még változás, de most nincs
abban a helyzetben, hogy ezt elmondja.

DR. ZSIGA MARCELL előterjesztő (Fidesz), az Alkotmányügyi, igazságügyi és
ügyrendi bizottság tagja: Én csak azt tudom elmondani, hogy a bizottság ezt a módosító
javaslatot nem támogatta, és kérem, hogy ezt fogadja el.

ELNÖK: Képviselő asszonynak igaza van abban, hogy ha nem is ennyire precízen, de
ez a mai hatályos jog szerint is lehetséges. Ha valaki megtalálja a megfelelő megoldást, az
kérem, legyen szíves szólni. Itt nem a büntetőeljárás minden büntetőügyre való módosításáról
van szó, hanem csak a kiemelt ügyek esetében. A kiemelt ügyek kategóriájába tartozó
büntetőeljárások tíz-tizenöt évig való elhúzódása senkinek nem lehet érdeke. Jelenleg bíróság
is illetékes a módosításra, tehát ez a javaslat nem veszi el a bíróság illetékességét, sőt más
bíróság illetékességét is elismeri, ráadásul nem is vagylagos módon. Lehet, hogy ez még
pontosításra szorul. Mindig az ügyész nyújtja be a vádiratot, ezért nem újdonság az, hogy az
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ügyész választ. Itt az „is” szó pontos értelmezését kellene megtalálni. Én sem tartom ezt
minden tekintetben kielégítőnek. Azokban a korrupciós ügyekben, amelyek a közvéleményt
mérgezik, befolyásolják – senki ne várjon tőlem konkrétumot, mindenki helyettesítse be a
saját fejében, amit mondok –, a tizenegynéhány évig tartó eljárás nem megfelelő. Ha ezzel
egyetértünk, akkor próbáljuk megkeresni azt a megoldást, amivel ezen változtatni lehet. Ha az
ügyész benyújtja az ügyet és a bíróság 30 napon belül nem tűzi ki a tárgyalást, akkor az
ügyésznek legyen joga a felügyeleti bírósághoz fordulni, hogy jelöljön ki más bíróságot és ne
legyen az, hogy 30 nap alatt ilyen ügyeket nem tűznek ki. Ha ennél jobb megoldásra érkezik
javaslat, akkor azt lehetőség van végiggondolni, de az nem megoldás, hogy valamire nemet
mondok és továbbra is tizenegyvalahány évig húzódjon egy korrupciós büntetőeljárás.

LENDVAI ILDIKÓ (MSZP): Nem vitatkozni akarok, inkább csak hozzátenném, mi
osztjuk azt a szempontot, hogy az úgynevezett kiemelt fontosságú ügyek – és most ne
menjünk bele ezek körének meghatározásába, mert külön módosítók vonatkoznak arra is –
esetében nem jó, ha százharminckét évig húzódik a dolog. De a kiemelt fontosságú ügyek
általában kiemelt kényességűek is, ezért borzasztó fontos, hogy még a leghalványabb kérdőjel
se merülhessen fel, miért ehhez vagy ahhoz a bírósághoz tették. Ezzel a hozzászólásommal
annyiban nem húzom az időt, hogy ez az összes többi hasonlóra is vonatkozó érvelés.

ELNÖK: Azt hittem, hogy a módosító indítványokban majd megoldásokat találunk
erre a kérdésre. Ki támogatja Dorosz Dávid és Schiffer András módosító indítványát? (3) Ki
nem támogatja? (14) Ki tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a javaslat egyharmados
támogatást sem kapott.

Az ajánlás 3. pontjában dr. Gaudi-Nagy Tamás képviselő úr a törvényjavaslat 5. §-
ának – a Be. 96. § (1) bekezdését érintőn – az elhagyását javasolja. Kérdezem az előterjesztő
véleményét.

DR. ZSIGA MARCELL előterjesztő (Fidesz), az Alkotmányügyi, igazságügyi és
ügyrendi bizottság tagja: Az előterjesztő nem támogatja.

ELNÖK: Kinek van kérdése, észrevétele? (Nincs jelentkező.) Ki támogatja a módosító
indítványt? (5) Ki nem támogatja? (12) Ki tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a javaslat
egyharmados támogatást sem kapott.

Az ajánlás 4. pontjában dr. Bárándy Gergely, valamint dr. Dorosz Dávid a
törvényjavaslat 8. §-ának – a Be. 209. § (1) bekezdését érintően – az elhagyását javasolják.
Kérdezem az előterjesztő véleményét.

DR. ZSIGA MARCELL előterjesztő (Fidesz), az Alkotmányügyi, igazságügyi és
ügyrendi bizottság tagja: Az előterjesztő nem támogatja.

ELNÖK: Kinek van kérdése, észrevétele? (Nincs jelentkező.) Ki támogatja a módosító
indítványt? (5) Ki nem támogatja? (12) Ki tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a javaslat
egyharmados támogatást sem kapott.

Az ajánlás 5. pontjában dr. Gaudi-Nagy Tamás képviselő úr a törvényjavaslat 8. §-
ában a Be. 209. § (1) bekezdésének módosítását javasolja. Kérdezem az előterjesztő
véleményét.

DR. ZSIGA MARCELL előterjesztő (Fidesz), az Alkotmányügyi, igazságügyi és
ügyrendi bizottság tagja: Az előterjesztő nem támogatja.
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ELNÖK: Kinek van kérdése, észrevétele? (Nincs jelentkező.) Ki támogatja a módosító
indítványt? (5) Ki nem támogatja? (12) Ki tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a javaslat
egyharmados támogatást sem kapott.

Az ajánlás 7. pontjában dr. Bárándy Gergely képviselő úr a törvényjavaslat 11-13. §-
ainak – a Be. 222/A. §-át, 224. § (1)-(2) bekezdését, valamint a 226. § (1) bekezdését érintően
– az elhagyását javasolja. Kérdezem az előterjesztő véleményét.

DR. ZSIGA MARCELL előterjesztő (Fidesz), az Alkotmányügyi, igazságügyi és
ügyrendi bizottság tagja: Az előterjesztő nem támogatja.

ELNÖK: Ki támogatja a módosító indítványt? (5) Ki nem támogatja? (12) Ki
tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a javaslat egyharmados támogatást sem kapott.

Az ajánlás 9. pontjában dr. Dorosz Dávid képviselő úr a törvényjavaslat 21. §-ának – a
Be. 532. §-át érintően – az elhagyását javasolja. Kérdezem az előterjesztő véleményét.

DR. ZSIGA MARCELL előterjesztő (Fidesz), az Alkotmányügyi, igazságügyi és
ügyrendi bizottság tagja: Az előterjesztő nem támogatja.

ELNÖK: Ki támogatja a módosító indítványt? (5) Ki nem támogatja? (12) Ki
tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a javaslat egyharmados támogatást sem kapott.

Az ajánlás 11. pontjában dr. Dorosz Dávid és dr. Schiffer András képviselők a
törvényjavaslat 23. §-ában a Be. új 554/B. §-ának a módosítását javasolják. Kérdezem az
előterjesztő véleményét.

DR. ZSIGA MARCELL előterjesztő (Fidesz), az Alkotmányügyi, igazságügyi és
ügyrendi bizottság tagja: Az előterjesztő nem támogatja.

ELNÖK: Ki támogatja a módosító indítványt? (5) Ki nem támogatja? (12) Ki
tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a javaslat egyharmados támogatást sem kapott.

Az ajánlás 12. pontjában dr. Gaudi-Nagy Tamás képviselő úr a törvényjavaslat 23. §-
ában a Be. új 554/B. §-át új a) ponttal javasolja kiegészíteni. Képviselő úr az emberölést a
kiemelt jelentőségű ügyek kategóriájába kívánja venni. Kérdezem az előterjesztő véleményét.

DR. ZSIGA MARCELL előterjesztő (Fidesz), az Alkotmányügyi, igazságügyi és
ügyrendi bizottság tagja: Az előterjesztő nem támogatja.

LENDVAI ILDIKÓ (MSZP): Miért nem támogatja? Ha az emberölést nem, akkor mit
tekintsünk kiemelt ügynek?

DR. ZSIGA MARCELL előterjesztő (Fidesz), az Alkotmányügyi, igazságügyi és
ügyrendi bizottság tagja: Én értem a felvetést, a bizottság mégsem támogatta ezt a módosítást.

LENDVAI ILDIKÓ (MSZP): Meggyőzött.

ELNÖK: Van-e még kérdés, észrevétel? (Nincs jelentkező.) Ki támogatja a módosító
indítványt? (Szavazás.) Megállapítom, hogy a bizottság 17 igen szavazattal, egyhangúlag
támogatja a módosító javaslatot.

Az ajánlás 13. pontjában dr. Cser-Palkovics András képviselő úr a törvényjavaslat
23. §-ában a Be. új 554/B. § ba)-bb) pontjának módosítását javasolja. Képviselő úr a kiemelt
jelentőségű ügyeket értelmezi újra. Kérdezem az előterjesztő véleményét.
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DR. ZSIGA MARCELL előterjesztő (Fidesz), az Alkotmányügyi, igazságügyi és
ügyrendi bizottság tagja: Az előterjesztő támogatja.

ELNÖK: Ki támogatja a módosító indítványt? (12) Ki nem támogatja? (0) Ki
tartózkodott? (5) Megállapítom, hogy a bizottság támogatja a módosító javaslatot.

Az ajánlás 14. pontjában dr. Cser-Palkovics András képviselő úr a törvényjavaslat
23. §-ában a Be. új 554/B. §-ának a módosítását javasolja. Kérdezem az előterjesztő
véleményét.

DR. ZSIGA MARCELL előterjesztő (Fidesz), az Alkotmányügyi, igazságügyi és
ügyrendi bizottság tagja: Az előterjesztő támogatja.

ELNÖK: Ki támogatja a módosító indítványt? (12) Ki nem támogatja? (0) Ki
tartózkodott? (5) Megállapítom, hogy a bizottság támogatja a módosító javaslatot.

Az ajánlás 16. pontjában dr. Bárándy Gergely, valamint dr. Rubovszky György,
továbbá dr. Schiffer András képviselők a törvényjavaslat 23. §-ában a Be. új 554/F. §-ának és
azt megelőző címének az elhagyását javasolják. Kérdezem az előterjesztő véleményét.

DR. ZSIGA MARCELL előterjesztő (Fidesz), az Alkotmányügyi, igazságügyi és
ügyrendi bizottság tagja: Az előterjesztő nem támogatja.

ELNÖK: Ki támogatja a módosító indítványt? (3) Ki nem támogatja? (14) Ki
tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a javaslat egyharmados támogatást sem kapott.

Az ajánlás 17. pontjában dr. Dorosz Dávid képviselő úr a törvényjavaslat 23. §-ában a
Be. új 554/ F. §-ának módosítását javasolja. Kérdezem az előterjesztő véleményét.

DR. ZSIGA MARCELL előterjesztő (Fidesz), az Alkotmányügyi, igazságügyi és
ügyrendi bizottság tagja: Az előterjesztő támogatja.

ELNÖK: Ki támogatja a módosító indítványt? (15) Ki nem támogatja? (2) Ki
tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a bizottság támogatja a módosító javaslatot.

Az ajánlás 18. pontjában dr. Gaudi-Nagy Tamás képviselő úr a törvényjavaslat 23. §-
ában a Be. új 554/F. §-ának módosítását javasolja. Képviselő úr azt javasolja, hogy a
gyanúsított vallomásának hitelt érdemlőségét kérelmére poligráf alkalmazásával vizsgálni
kell. Kérdezem az előterjesztő véleményét.

DR. ZSIGA MARCELL előterjesztő (Fidesz), az Alkotmányügyi, igazságügyi és
ügyrendi bizottság tagja: Az előterjesztő nem támogatja.

ELNÖK: Ki támogatja a módosító indítványt? (7) Ki nem támogatja? (8) Ki
tartózkodott? (2) Megállapítom, hogy a javaslat egyharmados támogatást kapott.

Az ajánlás 19. pontjában dr. Bárándy Gergely, valamint dr. Rubovszky György,
továbbá dr. Dorosz Dávid és dr. Schiffer András, illetve dr. Gaudi-Nagy Tamás képviselők a
törvényjavaslat 23. §-ában a Be. új 554/H. §-ának és azt megelőző címének az elhagyását
javasolják. Kérdezem az előterjesztő véleményét.

DR. ZSIGA MARCELL előterjesztő (Fidesz), az Alkotmányügyi, igazságügyi és
ügyrendi bizottság tagja: Az előterjesztő nem támogatja.
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LENDVAI ILDIKÓ (MSZP): Kérdezhetném egyszerűen, hogy miért nem támogatja,
de azért közben hadd jegyezzem meg, végig támogatni fogjuk – mert több ilyen is van –
azokat a módosítókat, amelyek szeretnék elkerülni, hogy az ügyvédet az eljárás bármely
szakaszából kizárják. Ezt a módosító javaslatot meg különösképpen támogatjuk, mert
végképp nem értünk egyet azzal, hogy 120 óráig lehessen elrendelni kiemelt jelentőségű
ügyben az őrizetet. A nemzetközi gyakorlatban a terroristákat is csak kilencvenvalahány óráig
engedik elzárni.

ELNÖK: Ezek rosszabbak!

LENDVAI ILDIKÓ (MSZP): Tényleg példátlan az, hogy minden kiemelt jelentőségű
ügyben ennyire meg lehessen hosszabbítani az őrizetet. Különösen példátlan az – s mint
mondtam, jó néhány más módosító javaslat is vonatkozik erre –, hogy a gyanúsított 48 óráig
vagy akárhány óráig ne találkozhasson a védőjével.

WITTNER MÁRIA (Fidesz): Mi a tárgyaláson találkoztunk először az ügyvédünkkel.

LENDVAI ILDIKÓ (MSZP): Így aztán biztos vagyok benne, te támogatni fogod azt,
hogy ilyesmi ne fordulhasson elő. Ha így lesz, annak örülök, különösen hogy úgy látom, a
KDNP is hasonló állásponton van.

ELNÖK: Három módosító indítvány is érkezett ehhez a témakörhöz. Cser-Palkovics
András 24 órára csökkentené ezt az időt, Bárándy Gergely és Rubovszky György a másik rész
elhagyását kívánja. Itt gyakorlatilag két ütköző dolog van, egyrészt Bárándy Gergely és
Rubovszky György indítványa, másrész pedig Cser-Palkovics András indítványa.

DR. ZSIGA MARCELL előterjesztő (Fidesz), az Alkotmányügyi, igazságügyi és
ügyrendi bizottság tagja: A 19. számú módosító indítványt – mint már mondtam – az
előterjesztő nem támogatja, a 20. számú módosító indítványt viszont támogatja.

ELNÖK: Ki támogatja a 19. számú módosító indítványt? (5) Ki nem támogatja? (3) Ki
tartózkodott? (9) Megállapítom, hogy a javaslat egyharmados támogatást sem kapott.

Az ajánlás 20. pontjában dr. Cser-Palkovics András képviselő úr a törvényjavaslat
23. §-ában a Be. új 554/H. §-ának módosítását javasolja, nevezetesen a 48 órát 24 órára
csökkentené. Az előterjesztő támogatja a módosító indítványt. Képviselőtársaim közül ki
támogatja? (11) Ki nem támogatja? (0) Ki tartózkodott? (6) Megállapítom, hogy a bizottság
támogatja a módosító javaslatot.

Az ajánlás 21. pontjában dr. Bárándy Gergely, valamint dr. Rubovszky György
képviselők a törvényjavaslat 23. §-ában a Be. új 554/L. §-ának és azt megelőző címének az
elhagyását javasolják. Kérdezem az előterjesztő véleményét.

DR. ZSIGA MARCELL előterjesztő (Fidesz), az Alkotmányügyi, igazságügyi és
ügyrendi bizottság tagja: Az előterjesztő nem támogatja.

ELNÖK: Ki támogatja a módosító indítványt? (14) Ki nem támogatja? (0) Ki
tartózkodott? (3) Megállapítom, hogy a bizottság támogatja a módosító javaslatot.

Az ajánlás 22. pontjában dr. Cser-Palkovics András képviselő úr a törvényjavaslat
23. §-ában a Be. új 554/L. §-ának módosítását javasolja. Kérdezem az előterjesztő
véleményét.
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DR. ZSIGA MARCELL előterjesztő (Fidesz), az Alkotmányügyi, igazságügyi és
ügyrendi bizottság tagja: Az előterjesztő támogatja.

LENDVAI ILDIKÓ (MSZP): Azt értem, hogy támogatja, de szeretném érteni az egész
álláspontot is. Az előterjesztő tehát azt támogatja, hogy csak 24 óráig korlátozzák az
ügyvéddel való találkozást?

DR. ZSIGA MARCELL előterjesztő (Fidesz), az Alkotmányügyi, igazságügyi és
ügyrendi bizottság tagja: Igen.

LENDVAI ILDIKÓ (MSZP): Tartalmilag tehát nem a teljes elhagyást támogatja –
formailag azt a módosítót is támogatná –, hanem hogy a helyébe lépjen, hogy 24 óráig ne
találkozhasson az ügyvéddel. Jól értem?

DR. ZSIGA MARCELL előterjesztő (Fidesz), az Alkotmányügyi, igazságügyi és
ügyrendi bizottság tagja: Akkor, ha az egyedi körülményre tekintettel az ügyész azt javasolja,
hogy a védő a gyanúsított kihallgatásán ne vegyen részt.

LENDVAI ILDIKÓ (MSZP): Ezek szerint azt támogatja az előterjesztő, hogy az
ügyész javaslatára meg lehet tiltani az ügyvédnek, hogy 24 órán belül találkozzon a
gyanúsítottal.

DR. ZSIGA MARCELL előterjesztő (Fidesz), az Alkotmányügyi, igazságügyi és
ügyrendi bizottság tagja: Igen, konkrét ügyben, az egyedi körülményre való tekintettel.

LENDVAI ILDIKÓ (MSZP): Most nagyon laikus krimiolvasóként fogalmazok. Van
egy ügyvéd és van egy ügyész, akik a maguk érveivel állnak egymással szemben, és az egyik
kérésére korlátozni lehet a másikat, hogy találkozzon a saját védencével – igaz, hogy csak 24
órán keresztül, de akkor is –, miközben ő már kihallgatható. Ez mégiscsak azt jelenti, hogy
lehet olyan kihallgatás, amelyen nincs ott az ügyvéd. Szerintem ez őrület!

WITTNER MÁRIA (Fidesz): Feltéve, ha beszél a vádlott.

BARACSKAI JÓZSEF (MSZP): Beszél, mert kihallgatják.

WITTNER MÁRIA (Fidesz): És ha 24 óráig nem beszél a vádlott, akkor mi van?

LENDVAI ILDIKÓ (MSZP): Ezzel azt feltételezzük, hogy a vádlottak olyan, az
érdekeiket jól képviselni tudó emberek, akik az ügyvéd jelenléte nélkül – aki megmondja
neki, hogy „kisapám, ne beszélj!” – is fogja tudni, mit kell tennie. Ez azért az esetek jelentős
részében nem így van. Szerintem öt percre sem volna helyes korlátozni az ügyvéddel való
találkozást, no pláne hogy kihallgatás jöhessen létre, mert vagy van ennyi esze a vádlottnak,
vagy nincs.

WITTNER MÁRIA (Fidesz): Az elmúlt időszakban hallottam én olyanról, hogy a
gyanúsított nem találkozhatott a ügyvédjével.

LENDVAI ILDIKÓ (MSZP): De ezt te is helyteleníted, és ha helyteleníted, akkor
szavazd meg velem együtt, hogy ez ne fordulhasson elő.
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ELNÖK: Kérem, hogy tartsuk be a parlamentáris formákat, mindenkinek szót fogok
adni. Zagyva György Gyula!

ZAGYVA GYÖRGY GYULA (Jobbik): Nemcsak arról van szó, hogy a gyanúsított
tesz vagy nem tesz vallomást, hanem arról is, hogy bármi történhet a 24 óra alatt,
megfenyegethetik, megfélemlíthetik, nem egyszer láttunk már ilyet, a saját esetemet is
tudnám mondani. Tehát 24 óra alatt bármi történhet. Nemcsak azért kell ott lennie az
ügyvédnek, hogy a gyanúsított el tudja dönteni, tesz vallomást vagy nem tesz, hanem azért,
mert ennyi idő alatt megfenyegethetik, megfélemlíthetik, ne adj’ isten még meg is verhetik.
Ugandában van az úgy, hogy nincs ügyvéd.

ELNÖK: Ne tessék Ugandát sértegetni!
Tisztázzunk egy-két dolgot. A kiemelt ügyek mind védőkötelesek. Kérdés az, hogy ha

valakinek nincs védője, akkor 24 órán belül egyáltalán rendelnek-e ki mellé védőt. Az
alapvető jogok biztosítása, a védelemhez való jog, ami alkotmányos jog, alapvetően nem
azzal biztosítható, hogy arról vitatkozunk, hány óráig nem, vagy hány óráig igen. A kötelező
védelem csak a kirendelt védő megérkezése után lehetséges. Most tehát egy álvitát folytatunk,
mert az a kérdés, hogy az első 24 órában megtörténik-e a kirendelés vagy a védő értesítése,
mert az sem biztos. De ez csak egy zárójeles megjegyzés. Lendvai Ildikó!

LENDVAI ILDIKÓ (MSZP): Elnök úr egy nagyon jó dologra hívta fel a figyelmet,
mert ez esetben – s nyilván ez volt a szándéka minden módosító indítvány benyújtójának – azt
kell leszögezni, hogy védő nélkül nem lehet kihallgatni. Legyen neki kirendelt védője, és
amíg nincs, addig ne lehessen kihallgatni. Ha pedig van saját ügyvédje – az esetek
többségében ez a helyzet –, akkor meg egy ujjmozdulatot se lehessen tenni az ügyvéd nélkül.
Én támogatnám, ha elnök úrnak volna egy kiegészítő javaslata, hogy a védő kirendelését ki
kell várni, de most az a módosító van előttünk, amely legalább azt próbálja megtiltani, hogy a
létező ügyvédtől 24 percig se – nem hogy 24 óráig – lehessen elválasztani a gyanúsítottat.

ELNÖK: Wittner Mária képviselő asszony!

WITTNER MÁRIA (Fidesz): Én egy alapvető kérdést tennék fel. Ki határozza meg
azt, hogy melyek a kiemelt ügyek?

ELNÖK: A törvényben szabályozva van, hogy melyek a kiemelt ügyek, és az előbb
szavaztunk is róla. Cser-Palkovics András képviselő úrnak ezzel kapcsolatban volt
kiegészítése is. Kővári János képviselő úr!

KŐVÁRI JÁNOS (Fidesz): Miután már több hasonló módosítóról is szavaztunk,
Lendvai Ildikó számára is ki kellett derüljön, itt a bizottságban annak van többsége, hogy az
első perctől jelen lehessen az ügyvéd. Nem tudom, hogy min vitatkozunk.

LENDVAI ILDIKÓ (MSZP): A bizottság fél perce támogatta, hogy a védő 24 órán
keresztül ne találkozhasson a védencével. Ezt a 22. számú képviselő módosító indítvány
tartalmazza, képviselő úr.

KŐVÁRI JÁNOS (Fidesz): Arról még nem szavaztunk. Legutóbb a 21-esről
szavaztunk.



- 20 -

LENDVAI ILDIKÓ (MSZP): Akkor ezt kivárom, és mindjárt kiderül, hogy
feleslegesen beszéltem.

KŐVÁRI JÁNOS (Fidesz): A 21-esnél a teljes elhagyásról a többség szavazott
igennel.

LENDVAI ILDIKÓ (MSZP): Előtte viszont elfogadták a 20-ast, amely 24 órás
tilalmat ír elő.

KŐVÁRI JÁNOS (Fidesz): A 20-ast nem fogadtuk el.

ELNÖK: A 20-ast elfogadta a bizottság.

KŐVÁRI JÁNOS (Fidesz): Utána viszont elfogadtuk a 21-est és a kettő ellentmond
egymásnak.

LENDVAI ILDIKÓ (MSZP): Elhagyták a régit, majd megszavazták a 24 órát. Sajnos
ez van.

KŐVÁRI JÁNOS (Fidesz): Én nem szavaztam meg.

ELNÖK: Ha időnként ellentétesen szavazunk, az alkotmányügyi bizottság dolga lesz,
hogy helyre rakja az egymásnak ellentmondó normákat és szabályokat. Hagyjuk meg nekik
ezt a jogot. Erre majd az előterjesztőknek is oda kell figyelniük.

A 22-es indítványt az előterjesztő támogatja. A bizottság tagjai közül ki támogatja? (7)
Ki nem támogatja? (7) Ki tartózkodott? (1) Megállapítom, hogy a javaslat egyharmados
támogatást kapott.

Az ajánlás 23. pontjában dr. Dorosz Dávid és dr. Schiffer András, valamint dr. Gaudi-
Nagy Tamás képviselők a törvényjavaslat 23. §-ában a Be. új 554/L. §-ának a módosítását
javasolják. Kérdezem az előterjesztő véleményét.

DR. ZSIGA MARCELL előterjesztő (Fidesz), az Alkotmányügyi, igazságügyi és
ügyrendi bizottság tagja: Az előterjesztő nem támogatja.

ELNÖK: Ki támogatja a módosító indítványt? (5) Ki nem támogatja? (8) Ki
tartózkodott? (1) Megállapítom, hogy a javaslat egyharmados támogatást kapott.

Az ajánlás 24. pontjában dr. Gaudi-Nagy Tamás képviselő úr a törvényjavaslat 23. §-
ában a Be. új 554/Q. §-ának és azt megelőző címének az elhagyását javasolja. Kérdezem az
előterjesztő véleményét.

DR. ZSIGA MARCELL előterjesztő (Fidesz), az Alkotmányügyi, igazságügyi és
ügyrendi bizottság tagja: Az előterjesztő nem támogatja.

ELNÖK: Ki támogatja a módosító indítványt? (5) Ki nem támogatja? (12) Ki
tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a javaslat egyharmados támogatást sem kapott.

Az ajánlás 25. pontjában – amely összefügg a 27., 28. és 29. ajánlási pontokkal –  dr.
Gaudi-Nagy Tamás képviselő úr a törvényjavaslat 24. § (2) bekezdésének – a Pp. új ötödik
részét érintően – az elhagyását javasolja. Kérdezem az előterjesztő véleményét.
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DR. ZSIGA MARCELL előterjesztő (Fidesz), az Alkotmányügyi, igazságügyi és
ügyrendi bizottság tagja: Az előterjesztő nem támogatja.

ELNÖK: Ki támogatja a módosító indítványt? (5) Ki nem támogatja? (12) Ki
tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a javaslat egyharmados támogatást sem kapott.

Az ajánlás 30. pontjában dr. Cser-Palkovics András képviselő úr a törvényjavaslat
26. §-ában a választottbíráskodásról szóló 1994. évi LXXI. törvény 4. § (2) bekezdésének a
módosítását javasolja. Kérdezem az előterjesztő véleményét.

DR. ZSIGA MARCELL előterjesztő (Fidesz), az Alkotmányügyi, igazságügyi és
ügyrendi bizottság tagja: Az előterjesztő támogatja.

ELNÖK: Ki támogatja a módosító indítványt? (12) Ki nem támogatja? (0) Ki
tartózkodott? (5) Megállapítom, hogy a bizottság támogatja a módosító javaslatot.

Az ajánlás 31. pontjában dr. Dorosz Dávid képviselő úr a törvényjavaslat 28. §-ának
módosítását javasolja. Kérdezem az előterjesztő véleményét.

DR. ZSIGA MARCELL előterjesztő (Fidesz), az Alkotmányügyi, igazságügyi és
ügyrendi bizottság tagja: Az előterjesztő nem támogatja.

ELNÖK: Ki támogatja a módosító indítványt? (3) Ki nem támogatja? (12) Ki
tartózkodott? (2) Megállapítom, hogy a javaslat egyharmados támogatást sem kapott.

Az ajánlás 32. pontjában dr. Gaudi-Nagy Tamás képviselő úr a törvényjavaslat 28. §
(1) bekezdésének a módosítását javasolja. Kérdezem az előterjesztő véleményét.

DR. ZSIGA MARCELL előterjesztő (Fidesz), az Alkotmányügyi, igazságügyi és
ügyrendi bizottság tagja: Az előterjesztő nem támogatja.

ELNÖK: Ki támogatja a módosító indítványt? (5) Ki nem támogatja? (12) Ki
tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a javaslat egyharmados támogatást sem kapott.

Az ajánlás 33. pontjában dr. Cser-Palkovics András képviselő úr a törvényjavaslat
28. § (2) bekezdésének a módosítását javasolja. Kérdezem az előterjesztő véleményét.

DR. ZSIGA MARCELL előterjesztő (Fidesz), az Alkotmányügyi, igazságügyi és
ügyrendi bizottság tagja: Az előterjesztő támogatja.

ELNÖK: Ki támogatja a módosító indítványt? (12) Ki nem támogatja? (3) Ki
tartózkodott? (2) Megállapítom, hogy a bizottság támogatja a módosító javaslatot.

Az ajánlás 34. pontjában dr. Dorosz Dávid képviselő úr a törvényjavaslat 29. §-ának a
módosítását javasolja. Kérdezem az előterjesztő véleményét.

DR. ZSIGA MARCELL előterjesztő (Fidesz), az Alkotmányügyi, igazságügyi és
ügyrendi bizottság tagja: Az előterjesztő nem támogatja.

ELNÖK: Ki támogatja a módosító indítványt? (3) Ki nem támogatja? (12) Ki
tartózkodott? (2) Megállapítom, hogy a javaslat egyharmados támogatást sem kapott.

A módosító javaslatok megtárgyalásának végére értünk. Nagyon szépen köszönjük
képviselő úr segítségét.
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Egyebek

Utolsó napirendi pontunk az egyebek. Kérdezem, hogy az egyebek keretében van-e
valakinek kérdése, megjegyzése, bármilyen bejelentenivalója? (Nincs jelentkező.)
Amennyiben nincs, megköszönöm a munkájukat és az ülést bezárom.

(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 20  perc)

Dr. Lukács Tamás
a bizottság elnöke

Jegyzőkönyvvezető: Soós Ferenc


