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 (Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 33 perc)  

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása  

DR. LUKÁCS TAMÁS (KDNP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Szép jó 
reggelt kívánok! Köszöntöm képviselőtársaimat és meghívott vendégeinket. Megállapítom, 
hogy a bizottság határozatképes. Bejelentem, hogy Demeter Zoltánt Csöbör Katalin, Farkas 
Flóriánt Berényi László, Gajda Róbertet Ékes Ilona, Kővári Jánost Wittner Mária, Kubatov 
Gábort Gulyás Gergely, Harrach Pétert Varga László, Zagyva Györgyöt pedig Gaudi-Nagy 
Tamás helyettesíti.  

A napirendi javaslatot kézhez kapták képviselőtársaim. Kérdezem, hogy ezzel 
kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel. (Nincs jelentkező.) Ki fogadja el a napirendi javaslatot? 
(Szavazás.) Megállapítom, hogy a bizottság 17 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a mai 
ülés napirendjét.  

A Szovjetunióba hurcolt magyar politikai rabok és kényszermunkások emléknapjáról 
szóló határozati javaslat (H/6686. szám)   
(Menczer Erzsébet (Fidesz) képviselő önálló indítványa)   
(Általános vita) 

1. napirendi pontunk a Szovjetunióba hurcolt magyar politikai rabok és 
kényszermunkások emléknapjáról szóló határozati javaslat. Az általános vitára való 
alkalmasságról kell döntenünk. Tisztelettel köszöntöm Menczer Erzsébet képviselő asszonyt, 
a határozati javaslat előterjesztőjét, valamint Rétvári Bence államtitkár urat. Képviselő 
asszonyé a szó.  

Menczer Erzsébet képviselő (Fidesz), előterjesztő szóbeli kiegészítése 

MENCZER ERZSÉBET képviselő (Fidesz), előterjesztő: Köszönöm szépen a szót, 
elnök úr. Azt gondolom, hogy ez az önálló képviselői indítvány megáért beszél. Egy olyan 
hiányosságot szeretnék ezzel a határozati javaslattal pótolni, amiről azt gondolom, hogy 
kötelességünk megemlékezni. Szerintem az indoklás elég jól magyarázza, miért gondolom én 
azt, hogy november 25-én egy önálló emléknap keretében kellene a Szovjetunióba hurcolt 
magyar politikai rabokról és kényszermunkásokról megemlékezni. Talán nem teljesen 
ismeretlen a mai magyar társadalomban, hogy az édesapám és az édesanyám is kilenc évet 
töltött a Gulag embertelen rabtelepein.  

Egyre inkább az a meggyőződésem, hogy noha február 25-e a kommunista diktatúra 
áldozatainak az emléknapja, amelyet az első Orbán-kormány fogadott el, és ezen a napon 
kellene az 1944 őszétől az 1990. május 2-áig terjedő időszak összes politikai áldozatáról 
megemlékezni, ez nem nagyon történik meg. Az iskolák nagy részében nem emlékeznek meg 
a kommunista diktatúra áldozatairól, s azon túl, hogy azok, akik magukénak érzik ezt az 
emléknapot, elmennek a Terror Háza Múzeumába és gyertyát gyújtanak, nem nagyon történik 
semmi. Véleményem szerint a közel 800 ezer áldozat megérdemli, hogy végre befejezzük a 
kettős mércét és elfogadjuk, hogy a barna és a vörös inges fasizmus ugyanazt az embertelen 
gazemberséget követte el az emberiség ellen, az egyik faji, a másik ideológiai alapon, és nincs 
közöttük különbség.  

Ami miatt még rendkívül fontosnak tartom, hogy legyen egy önálló emléknapja ennek 
a politikailag üldözött csoportnak, az egy szomorú tény, amit a saját tapasztalatom alapján 
tudok önöknek elmondani. Az, hogy a magyar történelemkönyvekben erről nem szól a fáma, 
a magyar társadalom hiányossága, de hogy a ma érettségiző diákok még mindig azt tanulják – 
ebbe sajnos a saját gyermekem is beleesett –, hogy 1945-ben felszabadult Magyarország, azt 
egyszerűen vérlázítónak tartom. Azt gondolom, hogy a XX. századnak a kommunista 
barbárság volt a legnagyobb jellemzője, az elhallgatás pedig olyan sikeres volt, hogy az 
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Európai Unió tőlünk nyugatabbra fekvő tagországaiban hüledezve hallanak erről az egészről. 
Ha ma bárki a kommunista diktatúra áldozatairól kezd beszélni, akkor általában ’56-tal kezdi, 
pedig pontosan tudjuk, hogy ’44 őszétől szisztematikusan, módszeresen embertelen 
körülmények között hurcoltak el magyar állampolgárokat. Köszönöm szépen a szót.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Rétvári Bence államtitkár úré a szó.  

A kormány álláspontjának ismertetése (Dr. Rétvári Bence államtitkár, Közigazgatási és 
Igazságügyi Minisztérium) 

DR. RÉTVÁRI BENCE államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 
Magam is egyetértek azzal, amit képviselő asszony mondott. Különösen jónak találom a nap 
kijelölését, azt, hogy kvázi a szabadulás kezdő napja az emléknap. A kormány ezzel nem 
foglalkozott, de a tárcánk természetesen támogatja képviselő asszonynak ezt a javaslatát.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Varga László képviselő úr!  

Hozzászólások 

VARGA LÁSZLÓ (KDNP): Többször felvetődött – ahogy képviselő asszony is 
mondta –, hogy van már egy nap a kommunizmus áldozatairól. Így van, de az egy kicsit 
nagyobb csoportra vonatkozik, ezért én is szükségesnek tartom, hogy egyes olyan rétegeknek, 
amelyek teljesen külön szenvedték meg ugyanazt a diktatúrát, külön-külön is legyen egy 
olyan emléknapja, amikor speciálisan arról az eseményről emlékezünk meg. Ezért  
támogatom én is nagyon ezt az emléknapot. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Gaudi-Nagy Tamás képviselő úr következik, utána Wittner 

Mária.  
 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Köszönjük 

szépen képviselőtársunk előterjesztését. Maximálisan egyetértünk azzal az alapelvvel – és 
általános jelleggel az előterjesztéssel is –, hogy nem lehet különbséget tenni önkényuralmi 
rendszerek áldozatai és pusztításai között. Nagyon fájó az, hogy immár több mint ötven évvel 
a kommunizmus igazán véres időszakának a tombolása után még mindig nincsenek a dolgok a 
helyükön, még mindig nincs valódi igazságtétel. Azon túl, hogy természetesen támogatjuk az 
emléknap létrehívását, mindig elmondjuk – most is –, hogy mi emellett igazságtételt is 
szeretnénk.  

Ebben a körben mi lehet igazságtétel? Próbálnám buzdítani képviselőtársunkat – hátha 
partner lesz ebben –, hogy ez az emléknapról szóló határozat tartalmazzon egy olyan 
előterjesztést is, vagy kísérje ezt egy olyan kormányrendelet, hogy azok a túlélők, akik még itt 
vannak közöttünk, nyugdíjasként egy rendkívül kedvezményes elbánást kapjanak. Miért 
értünk ez alatt? Azt, hogy kapjanak egy jelentős nyugdíj-kiegészítést. Én annak idején 
kárpótlásból írtam a szakdolgozatomat – manapság divat az, hogy mindenki elmondja, a 
szakdolgozatát miből írta, én a kárpótlásból (Dr. Gulyás Gergely: És megvan?), meg is van, 
saját magam írtam, nagyon büszke vagyok rá – és abban dolgoztam fel ennek a történetét. A 
kilencvenes évek elején volt egyfajta nyugdíj-kiegészítés a különböző önkényuralmi 
rendszerek áldozatainak, amit aztán a Gyurcsány-kormány visszavont.  

Az emléknap egy jó alap, ami főhajtás és tisztelet az áldozatok előtt, az emlékezés 
fenntartása, és – ahogy képviselőtársunk mondta – a vörös diktatúra ideológiai alapú 
pusztításait ugyanúgy el kell ítélni, mint más típusú pusztításokat. Ezenkívül az oktatási 
rendszerben a fiatal generációk számára meg kell jeleníteni a magyar történelemnek ezt a 
döbbenetes részét is. A túlélőket pedig kárpótolni kell. Remélem, semmilyen szempontból 



- 7 - 

nem fogják provokatív kijelentésnek tekinteni azt, amit mondok, mindössze egy hűvös 
kijelentést szeretnék tenni: utánamentem a zsidó kárpótlás kérdésének. Ma van a holokauszt 
emléknapja, döbbenetes az, hogy embereket származásuk miatt megöltek – bár hozzáteszem, 
hogy 1944. március 19. után vagyunk, amikorra Magyarország elvesztette a szuverenitását és 
a német megszállás alatt történtek ezek a dolgok, tehát nem magyar saját szabad akaratból –, 
mégis megdöbbentőnek tartjuk, hogy amíg zsidó honfitársaink négy különböző jogcímen 
kapnak kártérítést, addig a szovjet kényszermunkatáborok túlélői csak minimális kárpótlást 
kapnak, ha egyáltalán kapnak. Ezen változtatni kell! Nem tudom, hogy képviselőtársunk tud-e 
pontos nagyságrendet mondani a túlélőkről, de nem hiszem, hogy itt százezres nagyságrendről 
lenne szó, ez tehát inkább egy szimbolikus dolog lenne, és ennek keretében lehetne igazságot 
szolgáltatni.  

Azzal kapcsolatban nyújtanék be módosító javaslatot – kérve képviselőtársnőnket, 
hogy legyen erre nyitott –, hogy ez a megemlékezés mindenképpen kerüljön be az oktatási 
rendszerbe, az iskolákba. Magyarországon a holokauszt emléknapja alkalmával – amit 2001-
ben hoztak létre – ha nem is kötelező, de erőteljesen ajánlott megemlékezést tartani, a 
magyarok számára nagyon nagy fájdalommal járó, 800 ezer honfitársunkat érintő 
hungarocidium – mert hungarocidium volt az, ami a magyarságot érte 1945 környékén, hiszen 
a Kárpát-medencében élő magyarokat minden területről, a Délvidékről, Erdélyből, a 
Felvidékről, Kárpátaljáról egyszerűen kényszermunkatáborba hurcolták, tömegével végezték 
ki, tízezrével ölték meg őket – miatt viszont nem kell megemlékezést tartani. Ragaszkodnunk 
kellene ahhoz, hogy ez a nap egy kötelezően megtartandó emléknap formájában emelődjön be 
a magyar oktatási rendszerbe. Tudom, hogy a NAT most formálódik és ez tárcaközi 
egyeztetést igényel, de mi is szívesen támogatjuk azt, hogy ez épüljön be a rendszerbe. (Zaj.) 
Képviselőtársaimat nem érdekli ez a fontos téma? Kérem, hogy figyeljenek rám még két 
percig és ígérem, hogy többet nem zavarom önöket ezzel a témával.  

 
ELNÖK: Képviselő úr, nagyon érdekel bennünket ez a téma, csak tudja, egy 

országgyűlési határozatról van szó. Mivel ön ebből írta a szakdolgozatát, nagyon jól tudja, 
hogy a kárpótlás csak törvényi szinten lenne lehetséges. Most azonban nem törvényről, hanem 
országgyűlési határozatról beszélünk. Egyébként szívesen hallgatjuk, csak az a baj, hogy nem 
az előterjesztésről beszél. De ön ezt soha nem veszi észre, tehát nem egy különleges esetről 
van szó. Most egy országgyűlési határozatról beszélünk, amit ön támogat, és ennek kapcsán 
még elmond ezer más dolgot, ami természetesen szíve joga, egészen addig, amíg a bizottság 
úgy gondolja, hogy korlátozás nélkül szívesen hallgatja. Folytassa!  

 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Az elnök úr által elmondottaknak 

természetesen a fele sem igaz, de ebbe most nem mennék bele. Rendkívül durva 
tiszteletlenségnek és udvariatlanságnak érzem, hogy a képviselői szabadságomat oly módon 
kívánja korlátozni, bírálni, hogy butaságokat mond. Jó lenne, ha magába nézne e tekintetben.  

 
ELNÖK: Én ezt nem mondtam, ezt ön mondta.  
 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Dehogynem. Hadd mondjam már el a 

véleményemet! Vagy hozzászólhatok egyáltalán?  
 
ELNÖK: Megismétlem, képviselő úr, hogy mit mondtam. Én azt mondtam, hogy egy 

országgyűlési határozatról van szó. Ha ön a kárpótlásról akar beszélni, akkor 
törvényjavaslatot kell benyújtani.  
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DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Arról már beszéltem. Most éppen az oktatási 
rendszerekre történő beemelésről beszéltem, ami lehet tárgya egy országgyűlési határozatnak.  

 
ELNÖK: Képviselő úr, én nem vágtam az ön szavába, hanem végighallgattam.  
 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Szeretném befejezni, elnök úr, csakhogy ne 

húzzuk az időt, egyébként is Wittner Mária már türelmetlenül várja, hogy felszólalhasson.  
 
ELNÖK: Parancsoljon, képviselő úr!  
 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Én nem látom akadályát annak – már csak 

azért sem, mert ha jól emlékszem, éppen Varga László képviselőtársunk volt az apostola 
korábbi két hasonló témájú határozatnak, például a hortobágyi internálásokkal kapcsolatos 
határozatnak, amelyekben szintén szerepelt utalás arra –, hogy az oktatási intézményekben 
legyen ezekről kötelező megemlékezés. Sőt tudtommal a holokauszt áldozatainak az 
emléknapja is országgyűlési határozattal jött létre. A Magyar Országgyűlés tehát megtehetné 
azt, hogy ebben a határozatban kifejezi azt az óhaját – mert kötelezni nem tudja, de az óhaját 
ki tudja fejezni arra vonatkozóan –, hogy ennek a tragikus eseménynek az emléknapját az 
iskolákban kötelező vagy ajánlott jelleggel kimunkáljuk, hogy emlékezzenek meg róla, 
hívjanak el túlélőket ezekre a rendezvényekre, tartsanak osztályfőnöki órákat, egyáltalán 
ismerjék meg a magyar fiatalok, hogy milyen drámák történtek a magyar történelemben, 
amelyek sajnos elhomályosulnak egyes más csoportok igénye vagy emléknapjai mellett. 
Köszönöm.  

 
ELNÖK: Képviselő úr, jó lett volna, ha úgy beszélt volna a határozati javaslatról, hogy 

azt előzőleg el is olvassa. Szeretném felolvasni a határozati javaslatból a következő mondatot, 
ami feltehetően elkerülte a figyelmét: „Felkéri a központi államigazgatási szerveket, az 
oktatási intézményeket…” és folytatódik a mondat. Nem árt, ha előzőleg elolvassuk az 
előterjesztést és utána arról beszélünk. Wittner Mária képviselő asszonyé a szó.  

 
WITTNER MÁRIA (Fidesz): Nem szeretném túlbeszélni a dolgot és rögtön a lényegre 

szeretnék rátérni. Én végigjártam a hadak útját, és volt mit végiggondolnom az elmúlt húsz év 
alatt, a „rendszerváltás” után. A háború után összekapkodtak embereket az utcán, hogy 
meglegyen a létszám és elvitték őket a Távol-Keletre. A mi helyzetünk itthon minőségileg 
más volt, mint az övék. A hazától több száz vagy több ezer kilométerre vittek el az ottani 
nyelvet nem beszélő embereket, majd 40-50 fokos hidegben dolgoztatták őket kvázi jóvátétel 
ellenében, amit egyébként is fizettünk. De emberéletekkel is fizettük, hiszen több száz halálos 
áldozata volt a deportálásoknak. Sztálin azt mondta annak idején, hogy a magyar kérdés csak 
vagonkérdés. Nagyon jó lenne megjegyezni ezt a veretes mondatot. Én tisztában vagyok 
azzal, hogy mi történt, de ha valaki nem olvas visszafelé történelmet, akkor soha nem fogja 
megtudni, hogy mi volt a magyar megszállás lényege.  

Teljes egészében támogatom Menczer Erzsébet indítványát, mert az egyik szenvedést 
nem lehet különválasztani a másiktól. Mi itthon voltunk, de akiket elvittek, azok a hazától 
távol, több ezer kilométerre még levelet sem kaphattak otthonról. Semmilyen reményük nem 
volt azoknak az embereknek, és ott haltak meg reménytelenül a nagy szovjet fagyban. 
Ezeknek az embereknek is kijár a megemlékezés. Mint ahogy járna a recski haláltábor 
foglyainak is. Sajnos kevesen tudják, hogy Recsken haláltábor működött, ahol nem voltak 
kötelesek elszámolni az odaszállított emberek életével. De a Hortobágyra kitelepítettek a 
birkahodályban és mellette még a börtönben is kemény éveket szenvedtek el.  
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Hadd térjek ki még egy dologra. Pár éve Vácott a börtönben sportudvart csináltak, de 
kevesen tudnak arról, hogy közben zsákszám szedtek össze ott csontokat. Az a döbbenetes, 
hogy erről egy szót sem szólt a média. Az a média, amelynek senki nem fogja be a pofáját 
most, amikor azt mondja, hogy médiatilalom van. Fel kell tárni Magyarországon az elmúlt 
negyven-ötven év bűneit, mert ez még nem történt meg. Erre a kormányra marad ennek a 
hiányosságnak a bepótlása.  

Aztán itt van a kárpótlás kérdése. Nagy különbség van a kárpótlás és a kártérítés 
között. Az egyik részleg kártérítést kap, mi viszont kárpótlást kaptunk, de ezt a kárpótlást 
elvették tőlünk a Gyurcsány-kormány idején. Már negyedik éve van annak, hogy nem kapunk 
kárpótlást. Igazságot kellene tenni ezen a téren, mert hogy akarunk kialakítani egy egészséges 
társadalmat, ha nem teszünk igazságot! Áldozat és áldozat között nincs különbség. Minden 
embernek egy élete van, ezért a szenvedései után minden embert megillet a jóvátétel.  

A fentiek alapján teljes szívemből támogatom Menczer Erzsébet javaslatát, és bízom 
benne, hogy a parlament is el fogja fogadni. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kulcsár Gergely képviselő úr!  
 
KULCSÁR GERGELY (Jobbik): Ami ebben a javaslatban van, az támogatandó, 

viszont szeretném elmondani, hogy már hetek óta nem veszik napirendre a Jobbiknak azt a 
javaslatát, amelyik megszüntetné a kommunista luxusnyugdíjakat. Óriási adóssága a magyar 
parlamentnek, hogy ez nem kerül napirendre. S az is hozzátartozik az igazsághoz, hogy a 
kommunizmus áldozataitól elvett nyugdíjat még mindig nem sikerült visszaadni. Részünkről 
támogatható ez a határozati javaslat, ezekkel a kiegészítésekkel. Köszönöm a szót.  

Szavazás az általános vitára való alkalmasságról 

ELNÖK: Ki tartja általános vitára alkalmasnak a Szovjetunióba hurcolt magyar 
politikai rabok és kényszermunkások emléknapjáról szóló határozati javaslatot? (Szavazás.) 
Megállapítom, hogy a bizottság 19 igen szavazattal, egyhangúlag általános vitára alkalmasnak 
tartja a határozati javaslatot.  

Köszönjük szépen képviselő asszony és államtitkár úr segítségét.  

A gyermekbarát igazságszolgáltatás megvalósulásához kapcsolódó egyes törvények 
módosításáról szóló törvényjavaslat (T/6577. szám)   
(Módosító javaslatok megvitatása) 

2. napirendi pontunk a gyermekbarát igazságszolgáltatás megvalósulásához 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslathoz benyújtott módosító 
javaslatok megvitatása. Az április 12-ei keltezésű ajánlásból dolgozunk. Üdvözlöm Gáva 
Krisztián helyettes államtitkár urat a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumból.  

Az ajánlás 1. pontjában dr. Bárándy Gergely a törvényjavaslat 1. §-ában a Btk. 33. § 
(1a) bekezdés módosítását javasolja. Kérdezem, hogy az előterjesztő támogatja-e.  

 
DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Az előterjesztő nem támogatja.  
 
ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja a módosító javaslatot? (2) Ki nem 

támogatja? (17) Ki tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatja a 
módosító javaslatot, egyharmadot sem kapott.  

Az ajánlás 2. pontjában Kolber István a törvényjavaslat 1. §-ában a Btk. 33. § (1a) 
bekezdés módosítását javasolja. Kérdezem, hogy az előterjesztő támogatja-e.  
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DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium): Az előterjesztő nem támogatja.  

 
ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja a módosító javaslatot? (2) Ki nem 

támogatja? (17) Ki tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatja a 
módosító javaslatot, egyharmadot sem kapott.  

Az ajánlás 3. pontjában dr. Gaudi-Nagy Tamás, dr. Lenhardt Balázs és dr. Staudt 
Gábor a törvényjavaslat 2. §-ában a Btk. 114. § (1a) bekezdés módosítását javasolják. 
Kérdezem, hogy az előterjesztő támogatja-e.  

 
DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Az előterjesztő nem támogatja.  
 
ELNÖK: Gaudi-Nagy Tamás képviselő úr!  
 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Először is szeretném megkérdezni, hogy miért 

nem támogatja. Másodszor: a mi indoklásunk az volt, hogy az arányokat csökkentsük. Már 
hallom előre a kritikus hangokat, hogy a Jobbik enyhíteni akarja a büntetőpolitikát, miközben 
eddig mindig szigorítani akart. Nos, ez valójában az igazságosság elvének az érvényesítése, 
mert a felnőttek pénzbüntetésének a mértéke és arányrendszere akkor felelne meg a 
fiatalkorúak pénzbüntetési szankciórendszerének, ha ezt a bizonyos csökkentést megtennénk a 
felső kategóriában. Ezt tehát azért javasoltuk, hogy igazságos legyen a rendszer.  

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

Minisztérium): Amit képviselő úr az indoklásban leírt, abban valóban van logika, de itt nem 
feltétlenül kell párhuzamos logikát alkalmazni úgy, mint a felnőtt korúaknál. Azért nem 
támogatjuk ezt a javaslatot, mert ez csökkentené a bíróság mérlegelési keretét. A képviselő úr 
javaslata egy vagyonos fiatalkorúra nézve lenne kedvező szabály, hiszen akkor kevesebb napi 
tételt lehetne kiszabni. Azt gondolom jobb az, ha a bíróságnak ebből a szempontból minél 
szélesebb mérlegelési lehetősége van, és ha adott esetben egy jobb vagyoni helyzetben lévő 
fiatalkorúról van szó, akkor egy nagyobb büntetési tételt is ki lehessen szabni.  

 
ELNÖK: A fiatalkorúak általában ritkán rendelkeznek önálló jövedelemmel. Ezt a 

szülők fogják kifizetni, ezért e logika alapján egy gazdag szülő gyereke bármit megtehet, egy 
szegényebb szülő gyereke meg kevésbé tehet meg. Engedjünk teret a bírói mérlegelésnek, 
hogy ezeket a körülményeket figyelembe vegye a bíró. Ezzel szerettem volna az indoklást 
kiegészíteni.  

Ki támogatja a módosító javaslatot? (3) Ki nem támogatja? (14) Ki tartózkodott? (2) 
Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatja a módosító javaslatot, egyharmadot sem 
kapott.  

Az ajánlás 4. pontjában dr. Schiffer András és dr. Dorosz Dávid a törvényjavaslat 3. §-
ában a Btk. 166. § (3a) bekezdés módosítását javasolják. Kérdezem, hogy az előterjesztő 
támogatja-e.  

 
DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Az előterjesztő nem támogatja.  
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ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja a módosító javaslatot? (2) Ki nem 
támogatja? (17) Ki tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatja a 
módosító javaslatot, egyharmadot sem kapott.  

Az ajánlás 5. pontjában dr. Bárándy Gergely a törvényjavaslat 5. §-ában a Btk. 195. § 
(1) bekezdés elhagyását javasolja. Kérdezem, hogy az előterjesztő támogatja-e.  

 
DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Az előterjesztő nem támogatja.  
 
ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja a módosító javaslatot? (2) Ki nem 

támogatja? (17) Ki tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatja a 
módosító javaslatot, egyharmadot sem kapott.  

Az ajánlás 6. pontjában dr. Kolber István a törvényjavaslat 5. §-ában a Btk. 195. § (1) 
bekezdés módosítását javasolja. Kérdezem, hogy az előterjesztő támogatja-e.  

 
DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Az előterjesztő nem támogatja.  
 
ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja a módosító javaslatot? (3) Ki nem 

támogatja? (14) Ki tartózkodott? (2) Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatja a 
módosító javaslatot, egyharmadot sem kapott.  

Az ajánlás 7. pontjában dr. Bárándy Gergely a törvényjavaslat 6-7. § elhagyását 
javasolja. Kérdezem, hogy az előterjesztő támogatja-e.  

 
DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Az előterjesztő nem támogatja.  
 
ELNÖK: Gaudi-Nagy Tamás képviselő úr!  
 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Hátrahőkölve figyelem Bárándy Gergely 

újabb és újabb javaslatait minden olyan elem kiejtésére a gyermekbarát igazságszolgáltatási 
javaslatból, amely szigorító és a gyermekkorúak számára egy magasabb szintű garanciát 
jelent. Bár nem az MSZP az előterjesztő, de azért nagyon szívesen meghallgatnám Lendvai 
Ildikót, mivel indokolják azt, hogy a kiskorú veszélyeztetésének az a minősített esete, hogy „a 
sértettel kapcsolatban fennálló egyéb hatalmi vagy befolyási viszonyával visszaélve követi 
el”, vagy az erőszakos közösülés, illetve a fajtalanság ilyen minőségben való végrehajtása 
miért nem büntetendő cselekmény az MSZP szerint. Én ezt több mint megdöbbentőnek 
tartom.  

 
ELNÖK: Ki kell javítanom képviselő urat, ugyanis nem gyermekkorúakról, hanem 

fiatalkorúakról van szó, mert még nem szállítottuk le a büntethetőség határát. Lendvai Ildikó 
következik.  

 
LENDVAI ILDIKÓ (MSZP): Amikor valaki a Btk.-ban egy büntetési tételre tesz 

javaslatot és esetleg nem ezt a mértéket tartja szükségesnek, hanem egy más mértéket, az nem 
azt jelenti, hogy ezt valamiféle támogatandó cselekedetnek tartja. Felteszem, a kollégák 
javaslata sem arra vonatkozik, hogy ez a tényállás rendben van, hanem arra, hogy más 
tényállásokat és az arra kirótt büntetéseket majd kellő módon szabályozzák. Ép ésszel nem 
lehet feltételezni, hogy valaki támogatni akarja azt, hogy a nevelése, felügyelete, gondozása 
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stb. alatt álló fiatalkorút erre vagy arra rábír. Itt nem erről van szó. Az egy jogi vita, hogy hol, 
mit és milyen büntetési tétellel kell sújtani. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Azzal egészítem ki, hogy ez egy jogi és erkölcsi vita. Ki támogatja a 

módosító javaslatot? (2) Ki nem támogatja? (17) Ki tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a 
bizottság nem támogatja a módosító javaslatot, egyharmadot sem kapott.  

Az ajánlás 8. pontjában – amely összefügg a 9., 10. és 11. ajánlási pontokkal – dr. 
Gaudi-Nagy Tamás és dr. Lenhardt Balázs a törvényjavaslat 6. § módosítását javasolják. 
Kérdezem, hogy az előterjesztő támogatja-e.  

 
DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Az előterjesztő nem támogatja.  
 
ELNÖK: Gaudi-Nagy Tamás képviselő úr!  
 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Ezek egy tőről fakadó javaslatok, amelyek 

szigorúbb büntetési tételeket irányoznak elő ezekre a cselekményekre. Gondolom nem kell 
hosszan részletezni, hogy ezek mennyire veszélyesek a társadalomra, és mennyire veszélyes 
egy kiskorú számára egy ilyen típusú, abúzus jellegű bűncselekmény elszenvedése, amely ma 
már egyre elszaporodottabb. Megdöbbentő példákat hallhatunk és olvashatunk erről a 
tömegtájékoztatásban. A mi javaslatunkban a középmértékes büntetéskiszabás szabályainak 
figyelembevétele nem azt jelenti, hogy drasztikus emelésről lenne szó, de ha az erőszakos 
közösülést a sértett gondozója, nevelője az egyéb hatalmi befolyási viszonyával visszaélve 
követi el – például egy olyan cégvezető vagy politikai vezető, aki teljesen kiszolgáltatott 
helyzetbe hozza a sértettet –, akkor mi 15 éves felső tételt tartunk indokoltnak. Ez azt jelenti, 
hogy a középmértékes büntetéskiszabás szabályai szerint nem az 5-10 év közötti 7,5 éves 
tartományt kell a bírónak mérlegelnie, hanem a tíz év körüli tételeket. Nyilván a 
büntetéskiszabás szabályait kell alkalmazni, tehát a személyi körülmények, a tárgyi súly 
egyaránt figyelembevételre kerül. A többinél a 2-8 éves korlátokat vinnénk fel 5-10 évesre, 
illetve egy alkalommal a minősített eset kategóriában 1-5 év helyett 2-8 évre. Az erőszakos 
közösülést, a fajtalanságot, a szemérem elleni erőszakot egy egészséges társadalomban 
nagyon szigorúan kell büntetni, és ehhez párosulnia kell egy átnevelő célzatú javaslatnak. Ha 
beteg hajlamból fakadó cselekményekről van szó, akkor a büntetés során ezt is figyelembe 
kell venni, de szerintünk ez lenne az üdvös. Kérem képviselőtársaimat, hogy itt essenek ki a 
szerepükből és érezzék át, hogy akár a saját gyermekeikről is szó lehet, vagy akár a baráti, 
ismerősi körbe eső emberekről, a saját választóikról. Nem tudom, hogy fognak elszámolni a 
választóik előtt, ha egy ilyen javaslatot, amely a társadalom akaratát fejezi ki – nevezetesen, 
hogy szigorúbb legyen a büntetés az erőszakos nemi bűncselekmények tekintetében – nem 
támogatnak. Kérem ne csináljanak presztízskérdést abból, hogy ez kinek a javaslata.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Kőszegi Zoltán képviselő úr!  
 
KŐSZEGI ZOLTÁN (Fidesz): A társadalom erkölcsi állapotát rendkívüli mértékben 

rombolják az ilyen típusú bűncselekmények. Mivel több területen is szigorítottunk már, úgy 
gondolom, indokolt, hogy ezen a területen is elfogadjuk ezt a szigorítást. Én mindenesetre 
támogathatónak tartom. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Az a probléma, képviselő úr, hogy ha a fiatalkorúakra vonatkozó általános 

rendelkezések esetében a büntető törvénykönyvi szabályok alapján a bírói mérlegelés 
szabályai szerint gondolkodunk, akkor büntetőpolitikai szempontból azt kellene megvizsgálni, 
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hogy a 2-8 évig terjedő büntethetőség esetén a nyolc évet hányszor szabták ki. Bizony nagyon 
csekély esetben. Tehát a megadott kereteket sem használta ki a bírói gyakorlat, és azért nem, 
mert a fiatalkorúak, a 14-18 éves gyerekek esetében a büntetés során a preventív célokat 
előbbre valónak tartották, és ha végrehajtható szabadságvesztést szabtak ki, azt kisebb 
mértékben tették. Ezért ha tágítjuk azokat a büntető kereteket, ahol az általános szabályok 
szerint továbbra is megmarad a sokkal nagyobb mérlegelési bírói lehetőség – amely bírói 
mérlegelésben a meglévő kereteket sem használták ki –, nem csinálunk semmit. Ha arról 
volna szó, hogy a bírói gyakorlat szétfeszítette a kereteket, és csak azért nem szabtak ki nyolc 
évnél hosszabb büntetési tételeket, mert nem engedte a törvény, akkor azt mondanám, hogy 
tágítsuk a kereteket, de a bírák a fiatalkorúak esetében a meglévő 2-8 éves keretek mellett is 
inkább a nevelési célt tartották előbbre valónak, ezért én abszolút látszatcselekménynek 
tekintem a képviselő úr javaslatát, ami a kommunikációban jól eladható, csak ezzel az égadta 
világon semmit nem csinálunk a büntető rendszerben. Államtitkár úré a szó.  

 
DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): A Btk. és általában a tételkeretek szigorítása, emelése népszerű és 
kommunikációs szempontból pozitív üzenet lehet a választók számára, de azért szeretném 
felhívni a figyelmet arra, az a tételemelés, amire képviselő úr, illetve a Jobbik javaslatot tesz, 
azt jelentené, hogy a szexuális bűncselekmények közül az erőszakos közösülés ugyanarra a 
szintre kerülne, mint az emberölés, a megrontás pedig – amely tényállásnak nem tartalma az 
erőszak – ugyanarra a szintre kerülne, mint az erőszakos közösülés. A kettő között azért csak 
van különbség.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Gaudi-Nagy Tamás!  
 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Köszönöm államtitkár úr szakmai vitában 

való részvételét. Azt a vitában is elmondtuk, hogy itt valami kivétel történt. Ha minden igaz, 
május környékén új Btk. lesz a parlament előtt. Azért nem állnak meg államtitkár úr érvelései, 
mert az új Btk. minden tételhez hozzányúlhat. Szeretném megkérdezni, hogy most miért 
módosítunk Btk.-t, hiszen májusban mindenképpen módosítani fogunk, de ha most 
módosítunk, akkor miért kössön meg minket a korábbi Btk. bármely tételkerete. Én azt 
mondom, szégyen az, hogy Magyarországon 5-15 éves kategóriába esően büntetik az 
emberölés alapesetét. Véleményem szerint az erőszakos közösülés tulajdonképpen egy lelki 
emberölés, pláne ha azt valaki gondozóként, nevelőként követi el. Ez gyakorlatilag lelki 
megölése az ezt elszenvedőnek, ezért én ezt is legalább ilyen szinten büntetném. A belső 
arányosságot természetesen meg kell őrizni. Azt nem tudtuk hozzátenni, hogy egyben tessék 
megemelni az összes többi bűncselekmény tételkeretét, de az teljesen egyértelmű, hogy meg 
kell emelni. Egyáltalán hogy tudunk erről most felelősen dönteni, hiszen majd lesz egy új Btk. 
előttünk. Véleményem szerint biztos, ami biztos, emeljük meg a büntetési tételeket, mert 
ezzel a módosítás mozgásterét is meghatározzuk. Persze a parlamentnek utána szabad keze 
lesz, hogy hogyan dönt, ráadásul a Btk. feles törvény, de én azt kérem, hogy ezekre legyenek 
tekintettel. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Ki támogatja a módosító indítványt? (6) Ki nem támogatja? (8) Ki 

tartózkodott? (5) Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatja a módosító javaslatot, 
egyharmadot sem kapott.  

Az ajánlás 12. pontjában dr. Schiffer András és dr. Dorosz Dávid a törvényjavaslat 
kiegészítését javasolják új 10. §-ban a Btk. 210. § (2) bekezdés felvételével. Kérdezem, hogy 
az előterjesztő támogatja-e.  
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DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium): Az előterjesztő nem támogatja.  

 
ELNÖK: Felmerül, hogy a javaslat házszabályszerű-e, de erről most nem fogunk 

dönteni. A bizottság tagjai közül ki támogatja a módosító javaslatot? (2) Ki nem támogatja? 
(15) Ki tartózkodott? (2) Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatja a módosító 
javaslatot, egyharmadot sem kapott.  

Az ajánlás 13. pontjában dr. Bárándy Gergely a törvényjavaslat kiegészítését javasolja 
új 12. §-ban a Be. 124. § (3) bekezdés felvételével. Kérdezem, hogy az előterjesztő támogatja-
e.  

 
DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Az előterjesztő nem támogatja.  
 
ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja a módosító javaslatot? (2) Ki nem 

támogatja? (17) Ki tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatja a 
módosító javaslatot, egyharmadot sem kapott.  

Az ajánlás 14. pontjában dr. Gaudi-Nagy Tamás a törvényjavaslat 17. §-ában a Pp. 
120. § módosítását javasolja. Kérdezem, hogy az előterjesztő támogatja-e.  

 
DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Az előterjesztő nem támogatja.  
 
ELNÖK: Gaudi-Nagy Tamás képviselő úr!  
 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Az esetleges nem jóhiszemű pervitelt és 

egyáltalán a per érdemi ügyvitelének az akadályozását célzó magatartást szankcionálja a 
pénzbírság. Azért terjesztettem be ezt a javaslatot, hogy a 16. életévét be nem töltött 
kiskorúval szemben ne lehessen pénzbírságot kiszabni, hiszen az önálló keresmény feltétel a 
pénzbírság kiszabásánál. Aztán 16 év alatt az eljárási jogokkal kapcsolatos belátási képesség 
sokkal korlátozottabb és az elvárhatóság is sokkal szűkebb, és a kiszabott bírság érdemben 
úgysem a kiskorút érintené. Én ezt megint csak a gyermekbarát igazságszolgáltatás jegyében 
javasolnám.  

 
ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja a módosító javaslatot? (5) Ki nem 

támogatja? (11) Ki tartózkodott? (1) Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatja a 
módosító javaslatot, egyharmadot sem kapott.  

Köszönjük szépen helyettes államtitkár úr segítségét.  

Egyebek 

Utolsó napirendi pontunk az egyebek. Lendvai Ildikó képviselő asszony!  
 
LENDVAI ILDIKÓ (MSZP): Felmerült a frakciónkban, hogy azt a tájékoztató 

jelentést, amit legutóbb a bizottság elnök úr előterjesztésében elfogadott, nem kívánja-e a 
bizottság a parlament elé is terjeszteni.  

 
ELNÖK: A Házszabály szerint – amire a felvezető szövegben hivatkozunk – arra van 

lehetőségünk, hogy bizottsági hatáskörben meghozzuk és közleményként közzétegyük.  
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LENDVAI ILDIKÓ (MSZP): Erre kétségkívül van lehetőségünk és ezt meg is tettük, 
de a nálunk felmerült javaslat továbbmegy ennél. Bármelyik bizottság vagy képviselő ilyen 
típusú előterjesztést terjeszthet a plenáris ülés elé. A kérdésem arra vonatkozott, hogy nem 
akarjuk-e megfontolni ennek a lehetőségét.  

 
ELNÖK: Erre ma semmilyen lehetőség nincs. A Házszabály szerint arra van 

lehetőségünk, hogy bizottsági felhatalmazással közleményként kiadjuk, és ezt meg is tettük. A 
Ház elé terjesztéssel kapcsolatban más módszert kell alkalmazni, akkor már országgyűlési 
határozati javaslatként kell előterjeszteni.  

 
LENDVAI ILDIKÓ (MSZP): Ezt értem és ez kielégítő válasz is, de azért jelezném 

elnök úrnak, hogy vannak képviselők, akik ezt fontolgatják. S mivel képviselő is megteheti 
ugyanezt, kérem elnök urat, hogy ezt vegye egyfajta jelzésnek.  

 
ELNÖK: Nekem nincs kifogásom ellene, de most egy személyben nem dönthetek. 

Mivel a napirend kiegészítésére nem érkezett ilyen javaslat, most nem vagyok abban a 
helyzetben, hogy erről dönteni tudjak.  

Van-e még valami az egyebek között? (Nincs jelentkező.) Ha nincs, megköszönöm 
munkájukat és az ülést bezárom.  

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra 15 perc)  

 
 
 

  

Dr. Lukács Tamás 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Soós Ferenc 


