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 (Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 30 perc)  

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása  

DR. LUKÁCS TAMÁS (KDNP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Szép jó 
reggelt kívánok! Szeretettel köszöntöm a bizottság megjelent tagjait. Megállapítom, hogy a 
bizottság a helyettesítésekkel együtt határozatképes.  

A napirendi javaslatot kézhez kapták képviselőtársaim. A napirend kiegészítésére nem 
érkezett javaslat. Kérdezem, hogy ki ért egyet a kiküldött napirendi javaslattal. (Szavazás.) 
Megállapítom, hogy a bizottság 12 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a mai ülés 
napirendjét.  

Dr. Navracsics Tibor közigazgatási és igazságügyi miniszter meghallgatása   
(Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 41. §-a alapján) 

1 napirendi pontunk dr. Navracsics Tibor közigazgatási és igazságügyi miniszter 
meghallgatása. A meghallgatás időkeretét egy órában kívánom megállapítani oly módon, 
hogy 40 perc után a miniszter úr kapja meg a válaszadási lehetőséget, és pontosan 60 perc 
múlva leállítom az 1. napirendi pont tárgyalását. Ki ért egyet az imént felvázolt időkerettel? 
(Szavazás.) Megállapítom, hogy a bizottság 12 igen szavazattal, egyhangúlag egyetért az 
általam javasolt időkerettel.  

Szeretettel köszöntöm miniszterelnök-helyettes urat a bizottsági meghallgatáson. A 
meghallgatás kialakult rendje az, hogy váltva kérdezhet a miniszterelnök-helyettes úrtól egy 
kormánypárti és egy ellenzéki képviselő. Szeretettel köszöntöm az ellenzéket. Olyan 
lehetőséget kínálok fel önnek, amit ellenzék még soha nem kapott meg: számarányától 
függetlenül minden második kérdés az öné, sőt – figyelembe véve az udvariassági szabályokat 
– ön kezdheti a kérdések feltevését. Szabó Timea alelnök asszonyé a kérdezés joga.  

 
SZABÓ TIMEA (LMP): Elnök úr, nem kívánna a miniszterelnök-helyettes úr 

valamilyen bevezetőt mondani?   
 
ELNÖK: Örülnénk, ha miniszterelnök-helyettes úr az elmúlt egy évről adna egy rövid 

beszámolót, hátha a kérdések minőségét javítja az előzetes beszámoló. Öné a szó.  

Dr. Navracsics Tibor közigazgatási és igazságügyi miniszter tájékoztatója 

DR. NAVRACSICS TIBOR közigazgatási és igazságügyi miniszter: Tisztelt 
Bizottság! Nemcsak az elmúlt egy év, hanem az elmúlt két év áttekintéséhez készített a 
minisztérium egy segédanyagot, amely a legfontosabb dolgokat tartalmazza. Emellett ha 
megengedik, egy viszonylag rövid felvezetőben alapvetően két nagy területről beszélnék, 
amelyek érintik a bizottság hatáskörébe tartozó kérdéseket. Az egyik a törvényalkotás kérdése 
– azok a törvények, amelyek az elmúlt évben születtek meg –, a másik pedig az olyan egyedi 
jellegű ügyek, amelyeknek emberi jogi vonatkozásai is vannak. Ezek közül három ügyet 
említenék, amelyek közül egy folyamatban van, kettő pedig már a maga módján lezárult. A 
folyamatban lévő ügy a Fiona Shaw-ügy, egy gyermekelviteli ügy, Franciaországban egy ír-
magyar vegyes házasságból származó gyermek elviteli ügye. A másik a Fratanolo-ügy, amely 
Strasbourgot is megjárta, sőt már az Országgyűlést is megjárta, és határozat is született ebben 
az ügyben. A harmadik pedig a Tobin-ügy, amely ugyan jogerősen lezárult Írországban, 
azonban még a szülőkkel és a szülők védőjével összehangoltan próbálunk további 
erőfeszítéseket tenni az ügyben. S végül, ha gondolják, a Geréb-ügyről is mondanék pár 
mondatot.  

A jogalkotás tekintetében az elmúlt egy év meglehetősen intenzív volt, hiszen egészen 
mostanáig a minisztériumhoz tartozott a civil- és egyházügyi kérdésekkel foglalkozó 
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államtitkárság is, amelynek az érdekeltségi területéhez két fontos törvény is tartozott, 
amelyeket az elmúlt egy évben alkotott meg az Országgyűlés. Az egyik a civil törvény, 
amelynek a célja az volt, hogy a civil szervezetek támogatási rendszerének felülvizsgálatával 
sokkal inkább egy működési, az aktivitást serkentő és átlátható támogatási rendszert 
dolgozzunk ki. Így jött létre a Nemzeti Együttműködési Alap, amely a Civil Alap helyébe 
lépett. Azzal, hogy az államtitkárság átkerült az Emberi Erőforrások Minisztériumához, ez is 
átkerült oda. A másik pedig az egyházügyi törvény, amelynek az volt a célja, hogy olyan 
szabályozást hozzon létre, amely nem teszi lehetségessé, vagy legalábbis lényegesen 
nehezebbé teszi, hogy a jogi szabályozással visszaélve üzleti tevékenység címén egyházi 
működésnek álcázva működjenek csoportok Magyarországon, és ennek keretében fogalmak 
tisztázása, a szabályozás egyszerűsítése és egyértelműsítése révén tiszta helyzetet teremtsen 
az egyházak státusza tekintetében is. A harmadik terület, amely ugyancsak ehhez az 
államtitkársághoz tartozik, a nemzetiségekről szóló törvény, amely részben az alaptörvényhez 
igazította a terminológiát, részben pedig megpróbál egy olyan korszerű szabályozási 
környezetet teremteni a nemzetiségek számára, amely nemcsak fenntartja az Európa-szerte 
elismerten magas színvonalú kulturális autonómia intézményrendszerét a kisebbségi 
önkormányzati rendszer fenntartása révén, de tisztábbá és egyértelműbbé teszi a kisebbségi 
önkormányzatok választási eljárási szabályait, továbbá a választási törvénnyel összhangban 
megteremti majd a nemzetiségek parlamenti képviseletét is, amely egy régóta, közel húsz éve 
húzódó adóssága a magyar törvényalkotásnak.  

Mindegyik törvényt megvizsgálta a Velencei Bizottság. Talán képviselőtársaim is 
emlékeznek még arra, hogy annak idején, amikor az alaptörvénnyel, illetve a sarkalatos 
törvényekkel kapcsolatos magyarországi és nemzetközi viták kirobbantak, a magyar kormány 
kezdeményezte, hogy a helyzet tisztázása érdekében forduljunk egy olyan intézményhez, 
amely autoritását a vitázó felek egyaránt elfogadják, és így született az a döntés, hogy a 
Velencei Bizottsághoz eljuttatjuk a sarkalatos törvényeket az Európa Tanács főtitkárával való 
megállapodás keretében. Az Európa Tanács megvizsgálta ezeket a törvényeket és 
megállapította, hogy alapjait tekintve a jogállami és a demokratikus berendezkedésnek 
megfelelő szabályozásokról van szó, amelyek előremutató jellegűek. Apróbb észrevételeket 
tettek, összességében azonban kiválónak ítélték ezeket a törvényeket.  

Ami a konkrét ügyeket illeti: A Fiona Shaw-ügy, amelyben a francia hatóságokkal 
dolgozunk együtt, egy ír-magyar vegyes házasságból származó gyermek elviteli ügye. Az ír 
állampolgár apa és a magyar állampolgár anya Franciaországban kötött házasságot, ebből 
született a közös gyermek, majd a házasságuk egy idő után megromlott, elváltak, ezt követően 
egy ideig még Franciaországban élt az anya és a gyermek, majd az anya az apa beleegyezése 
nélkül Magyarországra költözött és magával hozta a gyermeket, amiért a francia bíróság a 
gyermek önkényes elvitele miatt elítélte az anyát és elfogató parancsot adtak ki az anya ellen, 
amelyet a magyar hatóságok két évvel ezelőtt foganatosítottak és a gyermeket visszavitték 
Franciaországba.  

A mi részünkről itt kezdődött az aktív közreműködés, ugyanis a francia hatóságok a 
gyermek érdekeire való hivatkozással sokáig, egészen az intézetben tartási időszak végéig 
nem árulták el az anyának, hogy hol van a gyermek, írásos kapcsolattartást azonban lehetővé 
tettek a gyermek és az anya között. Mi felajánlottuk a segítségünket az anyának, hogy 
kapcsolatot tudjon teremteni a gyermekkel, és a konzulátus segítségével ez sikerült is. Az 
anya újra és újra perújítással, illetve újabb jogi eljárásokkal próbálkozik, de a francia 
hatóságok ezt mindezidáig visszautasították, és legújabb információink szerint a hatóságok a 
kislányt az apánál helyzeték el, így vélték rendezni az ügyet. Azért mondom, hogy még 
folyamatban van az ügy, mert az anya újra meg újra segítségért fordul hozzánk, hogy tegyünk 
az ügy érdekében valamit.  
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A Fratanolo-ügy politikai felhangot is kapott. Csak röviden mondanám, hiszen 
képviselőtársaim közül bizonyára mindenki emlékszik rá, hogy a parlamentben is volt róla 
vita. Az ügy specialitását számunkra az adta, hogy egy, a magyar Btk. által szabályozott 
tényállást sértett meg az elkövető, azaz bűncselekményt követett el, méghozzá egy olyan 
bűncselekményt, amely korábban az alkotmányossági próbát is kiállta, hiszen az 
Alkotmánybíróság egy korábbi határozatában a magyar alkotmányos renddel egyezőnek, 
összeegyeztethetőnek tartotta a tiltott önkényuralmi jelképpel való visszaélés tényállását, azaz 
azt mondta, hogy megfelel a magyar alkotmányos rendnek, ehhez képest a Strasbourgi 
Emberi Jogi Bíróság úgy ítélte meg, hogy az emberi jogok sérelmét jelenti, ha nem élhet 
valaki a vörös csillag viselésének jogával. Ezért gondoltuk úgy, hogy az Országgyűléshez 
fordulunk abban az ügyben, amikor ütközik a magyar alkotmányos rend, illetve az 
Strasbourgi Emberi Jogi Bíróság ítélete, hiszen egyrészről mi a magyar alkotmányos rendre 
tettük le az eskünket, másrészről pedig részesei vagyunk annak a nemzetközi egyezménynek, 
amelyik elfogadja a Strasbourgi Emberi Jogi Bíróságot magunk fölött. Az Országgyűlés végül 
is azt a döntést hozta, hogy ki kell fizetnünk a Strasbourgi Emberi Jogi Bíróság által megítélt 
kártérítést, ezt pedig a pártok támogatásából vonjuk le, mert a pénzt valahonnan elő kell 
teremteni. Eminensen pártpolitikai tevékenységről van szó, hiszen ha a vörös csillag valahova 
kötődik, akkor az a pártpolitikai tevékenység.  

A harmadik ügy a Tobin-ügy, amiről nyilván szintén meglehetősen sok ismerettel 
rendelkezhetnek a média révén. Egy tíz évvel ezelőtti, két gyermek halálát követelő 
gázolásról van szó. A magyar hatóságok annak idején óvadék ellenében szabadlábra helyezték 
az ír állampolgárságú elkövetőt, aki aztán eltávozott Magyarországról, hazament Írországba, 
és ezt követően a magyarországi eljárás végén kiszabott büntetés letöltésére sem jelent meg. 
Magyarország a bűncselekményt elkövető kiadatását kérte, az ír hatóságok azonban az immár 
másodszor is lefolytatott eljárásukban megtagadták ezt. Sőt a második eljárásban nemcsak 
hogy megtagadták a kiadatást, de magát a szabadságvesztés büntetés letöltését sem tartották 
szükségesnek, és az egyébként már önként az ír büntetés-végrehajtási intézetbe bevonult 
elkövetőt szabadlábra helyezték. Ezt követően levelet írtam az ír igazságügy-miniszternek és 
az alapvető jogi kérdésekkel foglalkozó európai biztosnak. Az ír igazságügy-miniszternek már 
korábban, bő fél évvel ezelőtt is írtam levelet, amelyben nehezményeztem az ír hatóságok 
késlekedését, és a döntés után is írtam. Ő eddig még nem válaszolt. Viviane Reding európai 
biztos asszony két héttel ezelőtt válaszolt, s nagyon gyors szakértői, illetve miniszteri szintű 
egyeztetést ígért, de eddig nem történt az ügyben semmi. S mivel az ígéretek ellenére még a 
szakértői egyeztetés sem történt meg, tegnap újabb levélben fordultam Reding asszonyhoz, 
amelyben kértem a segítségét, hogy lehetőség szerint minél hamarabb tartsuk meg a szakértői 
egyeztetéseket. Ez inkább a közösségi jogi szabályozására vonatkozik, nem valószínű, hogy 
ezzel a konkrét ügyet orvosolni tudjuk, de a jövőben is minden eszközt meg kívánok ragadni 
arra, hogy lehetőség szerint elérjem az ír igazságügy-miniszter válaszát, illetve az ír 
hatóságok részéről valamilyen reakciót. Időközben az apa és az ügyvédje is a maguk 
csatornáin keresztül próbálkoznak jogi lépésekkel, amelyek célja, hogy valamilyen 
körülményre hivatkozva új eljárást vagy az eljárás ismételt folyamatba tételét elérjék. Jelen 
pillanatban itt tartunk ebben az ügyben.  

Talán még a Geréb Ágnes-ügy érdemel figyelmet a nemzetközi vonzatai, illetve az 
emberi jogi kapcsolatai miatt a bizottságtól. Jelen pillanatban egy végrehajtási kegyelem és 
egy eljárási kegyelmi kérvény van a minisztériumnál hivatalosan, amit Geréb Ágnestől 
kaptunk. A minisztérium, élve a jogszabályok adta lehetőséggel, elhalasztotta a kiszabott 
szabadságvesztés büntetés megkezdését a kegyelmi kérvény elbírálásáig. Jelenleg még a 
minisztériumban van a kegyelmi kérvény aláírásra való felterjesztésének az előkészítése. A 
felelős egy személyben én vagyok, én kértem a minisztérium munkatársait, hogy a lehető 
legaprólékosabban járják körül a kérdést. Egy olyan kérdésről van szó, amely sokrétűsége 
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miatt – nemcsak az alapeset, hanem a jogi szabályozás és a társadalmi környezet sokrétűsége 
miatt is – nagyon alapos körüljárást igényel. Éppen ezért szeretnénk a köztársasági elnök 
úrnak egy alaposan előkészített anyagot felterjeszteni. Jogsérelem nem történik, hiszen Geréb 
Ágnesnek addig nem kell megkezdenie a szabadságvesztés büntetését, amíg a köztársasági 
elnök úr nem bírálja el a kegyelmi kérvényt. Mi még nem terjesztettük fel sem az eljárási 
kegyelemre, sem a végrehajtási kegykelemre vonatkozó kérelmét.  

Várom a kérdéseiket. Köszönöm szépen a rövid bevezető meghallgatását.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Az előzetes bejelentés szerint az ellenzéki és a 

kormánypárti képviselők felváltva kérdezhetnek. Először Szabó Timeáé a kérdezés joga.  
 
SZABÓ TIMEA (LMP): Elnök úr, mindenekelőtt szeretném tisztázni, hogy hány 

kérdést tehetek fel az első körben.  
 
ELNÖK: Miután egyetlen ellenzékiként korlátlan lehetősége van arra, hogy kérdéseket 

tegyen fel, arra kérem, hogy lehetőség szerint váltva tegyük fel a kérdéseket, legalábbis 
tematizálva tegyük fel azokat.  

Kérdések, megjegyzések 

SZABÓ TIMEA (LMP): Alelnök úr azt súgja, hogy hármat tehetek fel. Ehhez tartom 
magam.  

Először is köszönöm miniszter úrnak az előzetes beszámolót, és külön szeretném 
megköszönni miniszter úrnak, illetve a minisztériumnak azokat az erőfeszítéseket, amelyeket 
Geréb Ágnes ügyében tesznek.  

Az első körben három kérdésem lenne. Szóba került már az egyháztörvény. Mit 
gondol miniszter úr arról, hogy a jelenleg hatályos egyháztörvényben nincs meg a hatékony 
jogorvoslathoz való jog? Ezt már több körben sérelmeztük, én magam beadtam egy önálló 
indítványt azzal kapcsolatban, hogy a Velencei Bizottság ajánlása alapján legalább ezt építsük 
be a törvénybe. Ezt az Országgyűlés számunkra érthetetlen módon, indoklás nélkül 
elutasította.  

A másik kérdésem a Btk.-ra vonatkozik A büntethetőségi korhatárt bizonyos 
bűncselekmény esetén leszállították 12 évre. Répássy államtitkár úr az expozéjában és az 
általános vitában is külön hangsúlyozta, hogy ez csak a legsúlyosabb bűncselekmények – 
például emberölés – esetén áll fenn. Én már akkor is, majd később a záróvitában is 
ismertettem statisztikákat, amelyek szerint a 14 év alattiak által elkövetett bűncselekmények 
az elmúlt két évben folyamatosan csökkentek. Ehhez képest már ez is bevezetésre került 
volna, de még tovább szigorították úgy, hogy nemcsak a legsúlyosabb bűncselekményekre – a 
rablásra és a kifosztásra, amelyek ráadásul nem is erőszakos bűncselekmények – terjesztették 
ki ezt a dolgot. Miért történt ez? Mondom, a statisztikák nem indokolják, és a minisztérium 
által beterjesztett első változatban sem szerepelt ez.  

A harmadik kérdésem az első körben: mit gondol miniszter úr arról, hogy az LMP-sek 
közkegyelmet kaptak a december 23-ai akció után, hiszen nem kértek közkegyelmet az 
aktivisták? Illetve mi az oka annak, hogy nem hagyták lefolyni a büntetőjogi eljárást? A 
aktivisták és a képviselők álltak volna ennek elébe. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kormánypárti kérdés következik. Varga László képviselő 

úr!  
 
VARGA LÁSZLÓ (KDNP): Köszönöm a kérdezés lehetőségét és köszönöm a 

beszámolót. Az egyházakkal kapcsolatban tennék fel kérdést. Hogyan látja miniszter úr a 
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történelmi egyházakkal való kapcsolatot az elmúlt két évben? Kérdezem ezt azért, mert a két 
nagy történelmi egyház vonatkozásában bizonyos morgolódást hallok belülről úgy is, mint 
egyházai ember, az első számú vezetők részéről, hogy kevésnek tartják a felső vezetéssel való 
találkozásokat és kapcsolattartást. Én ezt nem érzem, de ők ezt mondják. Vajon van-e ennek 
alapja?  

A másik kérdés, ami lehet, hogy már nem is miniszter úr, hanem inkább az Emberi 
Erőforrások Minisztériumának a hatásköre: az az intézményi átvételi boom, amely az 
egyházak részéről jelentkezett, véleményem szerint bizonyos féket igényel. Gondolnak-e arra, 
hogy megvizsgálják az átadandó intézmények esetében az átvevőt a létszám, a kulturális 
háttér, a múlt tekintetében, illetve a tekintetben, hogy bizonyított-e már az az egyházi 
közösség, amelyik át akar venni például iskolát. Tudni kell – s ezt mint egyházi ember is 
mondom –, hogy az iskola elsősorban nem missziói terület, hanem nevelést ellátó intézmény. 
Természetesen a nevelés és az oktatás után minden egyház a maga misszióját is végzi, de az 
az érzésem, hogy a feltörekvő kisegyházak ebben inkább missziói célt látnak. A kérdésem 
tehát az, hogy vizsgálják-e mindezt, vagy pedig ha az egyház kéri az iskolát, akkor azt a 
törvény alapján mindenképpen át kell adni.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ismételten az ellenzék következik. Szabó Timea alelnök 

asszony!  
 
SZABÓ TIMEA (LMP): Köszönöm a szót, elnök úr. A Fratanolo-ügyben – amely már 

szintén szóba került – két dolog volt, egyrészt a kormány nem kívánta teljesíteni a jogszabályi 
változtatásokat – miniszter úr elmagyarázta, hogy miért –, de első körben még a fizetési 
kötelezettségnek sem kívánt eleget tenni. Aztán egy módosító indítvánnyal ezt a pártokra 
ruházta át. Mi történik akkor, ha a végkielégítéseket sújtó 98 százalékos különadóval 
kapcsolatban hoz elmarasztaló ítéletet a Strasbourgi Bíróság, amelynek ráadásul sokkal 
komolyabb költségvetési vonzata van? Miniszter úr szerint ebben az esetben teljesítené-e a 
kormány akár a jogszabályi változtatásra vonatkozó kötelezettséget, akár a fizetési 
kötelezettséget? Ön szerint, miniszter úr, megállapítanának-e az alaptörvény átmeneti 
rendelkezéseinek 29. §-a alapján kizárólag és kifejezetten az e kötelezettség teljesítéséhez 
kapcsolódó külön fizetési kötelezettségi hozzájárulást, ha a központi költségvetésben az erre 
szánt összeg nem elegendő? Köszönöm.  

 
ELNÖK: Kormánypárti képviselő következik, Berényi László képviselő úr.  
 
BERÉNYI LÁSZLÓ (Fidesz): Tisztelt Miniszter Úr! Örülök annak, hogy a Velencei 

Bizottság pozitívan értékelte a tavaly elfogadott nemzetiségi törvényt. Úgy látszik, egy kicsit 
bent vagyunk mi is, közösen és jól dolgoztunk. Kérdésem a következő: az új Btk.-ban az 
újonnan megjelenő közösség tagjai elleni tényállás ön szerint hatékonyabb védelmet jelent-e a 
közösségek, a nemzetiségek számára? Örülünk annak, hogy a nemzeti felzárkóztatási 
stratégiát elfogadtuk. Kérdezem, hogyan értékeli az elmúlt időszakot, ön szerint melyek a 
jelentősebb eredmények? Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ismét szólítom az ellenzéket, Szabó Timea alelnök 

asszonyt.  
 
SZABÓ TIMEA (LMP): Ismét köszönöm a szót, elnök úr. Miniszter úr, 

elfogadhatónak tartja-e azt, hogy az Alkotmánybíróság amúgy is elenyésző számú érdemi 
döntését a jogalkotó szinte azonnal felülírja, mint ahogy azt láttuk az elmúlt hetekben a 
felsőoktatási hallgatói szerződéseket szabályozó egyes jogszabályi rendelkezések 
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megsemmisítéséről szóló döntés után, amikor azonnal született egy módosító indítvány? 
Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ékes Ilona képviselő asszony!  
 
ÉKES ILONA (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Köszönöm miniszter úr 

beszámolóját. Csak tájékoztatásul mondom, hogy az országgyűlési képviselők közül 
pártállásra tekintet nélkül többen beadtak Geréb Ágnes ügyében kegyelmi kérvényt a 
köztársasági elnök úrhoz.  

A kérdésem viszont a civil szférára vonatkozik. A megváltozott civil törvény óta 
érzékelhető-e a civil világban változás, egyszerűbb lett-e a velük kapcsolatos eljárás? 
Gondolok itt a nyilvántartásra, a felszámolásra, a civil szervezetek megszűnésére. Hogyan 
értékeli a Nemzeti Civil Alapot felváltó Nemzeti Együttműködési Alap eddigi működését? 
Vannak-e erről tapasztalatok, és ha igen, milyenek? Érkeztek-e visszajelzések a civil 
szervezetek részéről a pályázati eljárásokkal kapcsolatban? Hozzám sajnos elég sok negatív 
jelzés futott be, nem tudom, hogy ezek a minisztériumhoz eljutottak-e. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ismételten az ellenzéket szólítom.  
 
SZABÓ TIMEA (LMP): Köszönöm, elnök úr. Mivel egyedül vagyok itt ellenzékiként, 

muszáj feltennem mások helyett is a kérdéseket. Csak egy pontosító kérdés, mert Gulyás 
képviselőtársam nem teljesen értette az előző kérdést. Tulajdonképpen az a kérdés, hogy 
miniszter úr szerint van-e értelme az Alkotmánybíróságnak. (Dr. Navracsics Tibor: Mindjárt 
máshogy hangzik a kérdés.)  

 
ELNÖK: Így már érti, de ez nyilván költői kérdés volt.  
 
SZABÓ TIMEA (LMP): Egy picit cizelláltabban próbáltam megfogalmazni az előbb.  
Mit gondol arról miniszter úr, hogy a Terrorelhárítási Központ bizonyos esetekben a 

miniszter engedélye alapján ugyan, de azért elég homályos fogalmak mentén, bírói kontroll 
nélkül jogosult titkos információk megszerzésére?  

 
ELNÖK: Ennyi? (Szabó Timea: Igen.) Azért ne adja fel és gondolkozzon kérdéseken. 

Ha kell, akkor súgunk. A kormánypárti képviselők közül Kőszegi Zoltán következik.  
 
KŐSZEGI ZOLTÁN (Fidesz): Köszönöm szépen. Tisztelt Miniszter Úr! Egy rövid 

kérdésem lenne. Elfogadtuk a nemzetiségekről szóló törvényt, amit a Velencei Bizottság 
megvizsgált és értékelt. Szeretném megkérdezni, hogyan látja a Velencei Bizottság 
értékelését, illetve hogyan ítéli meg a magyarországi nemzetiségek helyzetét, az a törvény 
hatálybalépése óta hogyan alakult. Illetve kérnék egy összehasonlítást arról, hogy hogyan 
értékeli Közép-Európában más országokhoz képest a Magyarországon élő nemzetiségek 
helyzetét. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Az ellenzék kifogyott a kérdésekből, ezért Wittner Mária következik.  
 
WITTNER MÁRIA (Fidesz): Az úgynevezett rendszerváltás után, amikor még nem 

voltunk az Európai Unió tagja, meghozták a tiltott jelvényekkel kapcsolatos törvényt, amely 
egyértelműen vonatkozik a vörös csillagra és a náci jelképekre is. Felülírhatja-e az ezzel 
kapcsolatos ítéleteket az Európai Bíróság? Véleményem szerint nem. Amikor beléptünk az 
Európai Unióba – hozzáteszem: én nem –, akkor arról volt szó, hogy minden ország megtartja 
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a függetlenségét. Meddig engedi meg egy ország, hogy a függetlenségébe beletaposson az 
Európai Unió, illetve elvonjon tőle olyan feladatokat, amelyek már az ország létét is 
veszélyeztetik?  

Egyébként szeretném megjegyezni, hogy amikor beléptünk az Európai Unióba, az 
alkotmányellenes volt – akkor felvetettem az ezzel kapcsolatos jegyzőkönyvet –, ugyanis 
négy nappal kifutottunk a határidőből. Új határidőt kellett volna kiírni, de ezt nem tették meg. 
Tehát alkotmányellenes volt az Európai Unióba való belépésünk. Akkor miért nem 
kereskedett az Európai Unió az alkotmány körül?  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Mivel több kérdezőt nem látok, megadom a szót 

válaszadásra a miniszterelnök-helyettes úrnak.  

Válaszok 

DR. NAVRACSICS TIBOR közigazgatási és igazságügyi miniszter: Köszönöm 
szépen. A hatályos egyházi törvény szerint az Országgyűlés dönt arról, hogy egy egyházat 
elismer-e vagy nem ismer el a kérelem alapján, és ha nem ismeri el, akkor határozatban 
utasítja el az elismerést, ami ellen alkotmányjogi panasszal lehet élni. Tehát van bírói út. 
Ahogy egy közigazgatási határozat ellen is létezik a bírói út, úgy az Országgyűlés határozata 
ellen is – amely speciális közigazgatási határozatnak tekinthető – rendelkezésre áll a bírói út. 
Amikor megalkottuk a törvényt, akkor ezt elégségesnek tartottuk. De a dolog naprakészen 
tartásához fontos tudni, hogy éppen ma nevezik ki Hölvényi György államtitkár urat – aki 
többek között az egyházi ügyekért is felelős lesz – az Emberi Erőforrások Minisztériumában. 
Tehát amikor ezekre a kérdésekre válaszolok, akkor a mai napig fennállt helyzetről tudok 
beszámolni, de a jövőre vonatkozó tervek, hogy lesz-e módosítás vagy sem, innentől kezdve 
az Emberi Erőforrások Minisztériumához, Balog miniszter úrhoz, illetve Hölvényi államtitkár 
úrhoz tartoznak.  

A büntethetőségi korhatár leszállítása tipikusan egy olyan lépés, aminek senki nem 
örül. Mi sem. Mi sem jókedvünkben szállítjuk le a büntethetőségi korhatárt. Abban teljesen 
igaza van alelnök asszonynak, hogy viszonylag kevés számú 12 év alatti elkövetőre 
visszavezethető erőszakos bűncselekményt követnek el, de ez a kevés szám is 80-100 
bűncselekményt jelent évente. Ezek közül körülbelül 60-80 a rablás. Lehet, hogy az összes 
mennyiséget tekintve kevés, de hogy 14 év alatti elkövetőknek betudható évente 80-100 
erőszakos bűncselekmény, az azért egy elég nagy szám és aggasztó adat, főleg ha tudjuk, 
hogy ezek területileg nem egyenlően oszlanak el, hanem bizonyos válság sújtotta területekre 
koncentrálva magasabb a bűncselekmények előfordulási aránya. Miközben mi mindannyian, 
akik itt a teremben ülünk, de azt is megkockáztatom, hogy a magyar közvélemény jelentős 
része is a prevenciót emberbaráti, nevelési szempontból is jobbnak tartja az elrettentésnél, az 
elrettentéssel is bűncselekmények elkövetését lehet megakadályozni, és időnként kénytelenek 
vagyunk ehhez az eszközhöz fordulni. Én lennék a legboldogabb, ha két év múlva kiderülne, 
hogy teljesen felesleges volt 12 évre leszállítani a büntethetőségi korhatárt és visszavihetjük 
14 évre.  

Mi nem akartunk bánatot okozni önöknek azzal, hogy közkegyelmet hirdettünk, de 
volt egy hasonló jellegű és analógiaként szolgáló eset, a taxisblokád, amelynek sokkal 
vitatottabb volt a megítélése. Az Országgyűlés akkor úgy döntött, hogy közkegyelmet hirdet 
az akkor elkövetett, formálisan bűncselekménynek tekintendő cselekedetek miatt. Ennek 
analógiájára – mivel formálisan bűncselekmény valósult meg, de a társadalomra 
veszélyessége nagyon csekély fokú volt, és értettük a politikai tiltakozást, mint formát – most 
sem akartunk büntetni. Ezért fogadott el közkegyelmet az Országgyűlés, még ha önök 
szerettek volna is bűnhődni. (Szabó Timea: Szerintünk nem történt bűncselekmény, csak 
szabálysértés.) Ez egy vitakérdés, formálisan bűncselekményt valósítottak meg.  
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Varga képviselőtársam a történelmi egyházakkal való kapcsolattartást vetette fel. 
Amíg Szászfalvi László volt az államtitkár, addig hihetetlenül aktív volt a Magyarországon 
belüli és a határon túli területekkel való kapcsolattartásban is. Talán a magas szintű 
találkozókat hiányolják azok, akik ilyen kritikát fogalmaztak meg. Ezen a jövőben igyekszünk 
segíteni. Most az Emberi Erőforrások Minisztériumához került át ez a terület, de a kormány is 
nagyobb hangsúlyt fektet a jövőben a formális találkozókra. Ugyanakkor mi mindig is azt 
tartottuk fontosnak, hogy az egyházakkal való kapcsolattartás gyakorlatias, a hétköznapokban 
hatást kifejtő kapcsolattartás legyen.  

Az intézményátvételek kapcsán alapvetően a jogszabályoknak megfelelő vizsgálat 
folyik. Ezeket a kormányhivatalok folytatják le. Vannak olyan jogszabályban meghatározott 
kritériumok, amelyek esetében nem lehet hozzájárulni egy olyan döntéshez, amely az 
egyháznak adná át az intézmény fenntartását, például ha egy adott településen, illetve a 
közelben sincs olyan másik iskola, amely a szülők számára biztosítja a választás lehetőségét. 
Ebből adódóan már fordultak elő olyan esetek, amikor ilyen jellegű önkormányzati 
döntésekkel szemben a kormányhivatalok felléptek, de mindezt csak a jogszabályok mentén 
tudjuk értékelni. Történetiséget és más kritériumot mi nem tudunk értékelni az intézmények 
egyházak részére történő átadása-átvétele kapcsán.  

Alelnök asszony azt mondta, hogy a 98 százalékos különadónál lássuk meg a bírósági 
döntést. Az eredeti javaslatunk valóban az volt, hogy nem kívánunk eleget tenni a 
kártérítésnek, ugyanis úgy gondoltuk, hogy a Strasbourgi Emberi Jogi Bíróságnak ez a 
döntése – ahogy Wittner Mária képviselő asszony is fogalmazott – gyakorlatilag felülírja a 
magyar alkotmányos rendet. Ha csak a Btk. tényállásáról lenne szó, akkor azt mondanám, 
hogy ütközik, de ha az Alkotmánybíróság is megerősítette, akkor ez egy erősebb pozíciókkal 
rendelkező tényállás az én számomra. Ráadásul egy olyan speciális tényállás, amelyet – 
megkockázatom – a közép-európai országok jobban értenek, mint a nyugat-európai országok. 
Ebből adódóan gondoltuk azt, hogy olyan döntés született, amely nem teljes érzékenységgel 
viseltetik a speciális közép-európai szempontok iránt, azonban mivel a nemzetközi 
egyezmény aláírói vagyunk, a döntés tárgyalása során úgy döntöttünk, hogy módosítunk az 
álláspontunkon és kifizetjük a kártérítést. A 98 százalékos különadónál én megvárnám a 
Strasbourgi Bíróság döntését, de nyilván eleget tennénk annak is. Ott egyébként nincs olyan 
jellegű alkotmányossági probléma, mint a tiltott önkényuralmi jelképnél.  

Ha már ennél a témánál vagyunk, hadd ragadjam meg az alkalmat, hogy a bizottság 
tagjait is meghívjam az augusztus 23-án Budapesten tartandó totalitárius rendszerek 
áldozatainak európai emléknapjára, amely egy nemzetközi megemlékezés lesz. A 
visszajelzések szerint több európai uniós tagállam igazságügy-minisztere jön el erre a 
megemlékezésre, valamint el fognak jönni a nemzeti emlékezetek intézetei európai 
hálózatának a képviselői is. Augusztus 23-án egy konferenciával emlékezünk az európai 
totalitárius rendszerek áldozataira. A bizottság tagjait is sok szeretettel látjuk a 
rendezvényeken, amelyekre a formális meghívót is el fogjuk küldeni. Ez még a magyar 
európai elnökség egyik sikeréhez köthető.  

A büntető tényállás hatékony védelem-e a közösségek, illetve az etnikai közösségek 
elleni gyűlöletkeltésre és izgatásra? A leghatékonyabb védelem mindig a nevelés. A Btk. és a 
büntetőjogi tényállások mindig csak pótmegoldások, amikor más eszköze már nincs egy 
rendszernek, minthogy a megtorláshoz vagy a tiltáshoz forduljon. Sajnos kénytelenek 
vagyunk ehhez fordulni, mert azt látjuk, hogy időről időre gyűlöletkeltő cselekményeket 
követnek el. Én ezt nem értékelném túl, szerintem az európai átlagnál nem gyakoribb és nem 
erősebb az idegengyűlölet Magyarországon, de jelen van, és ez nem jó jelenség.  

Ami a magyarországi roma közösség felzárkózásával, felzárkóztatásával és a 
romastratégiával kapcsolatos kérdést illeti: szerintem azzal, hogy Balog Zoltán az Emberi 
Erőforrások Minisztériuma vezetője lett, az elmúlt húsz évet tekintve a legmagasabb szintre 
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került Magyarországon a romák felzárkóztatásának az ügye, hiszen közvetlen miniszteri 
területté vált, s akik ismerik Balog Zoltánt, azok pontosan tudják, hogy neki nemcsak 
szívügye a roma közösségek integrációja, reintegrációja és felzárkóztatása, de kiváló 
szakembere is ennek a területnek. Ő volt az, aki a magyar európai uniós elnökségi időszak 
alatt európai elismerést kivívva sikerre vitte az európai roma keretstratégiát Járóka Líviával és 
más magyarországi roma politikusokkal és szakértőkkel együtt. Biztos vagyok benne, ő 
minden mozdulatával és lépésével azon lesz, hogy ez egy sikeres stratégiává váljon a jövőben. 
Nyilván ő is örömmel fog majd beszámolni önöknek a megtett lépésekről.  

Alelnök asszony kérdését inkább az eredeti változatban ismételném meg: ha azonnal 
felülírjuk az alkotmánybírósági döntést, akkor ez nem álszenteskedés-e. Ha jól értem, erről 
van szó. (Szabó Timea: Igen, erről.) Az Alkotmánybíróság döntése a mi értelmezésünk 
szerint arra irányult, hogy azért alkotmányellenes a hallgatói szerződési rendszer, mert 
rendeleti szinten szabályoztuk, és egy, az alaptörvényben szabályozott alapjog nem megfelelő 
szintű korlátozásáról van szó. Mi így értelmeztük az alkotmánybírósági döntést. Ezért 
döntöttünk úgy, hogy akkor törvényi szinten szabályozzuk. Mivel úgy éreztük, hogy tartalmi 
elemekben nem talált kivetnivalót az Alkotmánybíróság, ezért ugyanabban a formában 
terjesztettük be, de most már az Országgyűlés elé törvényi szinten. De ha megtámadják, akkor 
az Alkotmánybíróság természetesen újra fogja értékelni, és mi az Alkotmánybíróság 
döntésének megfelelően fogunk eljárni a jövőben is.  

Ékes Ilona képviselő asszony kérdését hadd hárítsam el, csak azért, mert nagyon rövid 
az idő, és ebből a rövid időből is már bő egy hónapot nem nálunk töltött el a civil terület. 
Amíg mi a civil törvény hatálybalépésével és gyakorlati alkalmazásával kapcsolatban 
tapasztaltunk, az annyira minimális volt, hogy én erről a területről nem tudok tájékoztatást 
adni. Hölvényi államtitkár urat nyilván meghívja majd a bizottság, és akkor ő az időarányosan 
megszerzett tapasztalatokról nyilván be fog számolni.  

Alelnök asszonynak a Terrorelhárítási Központra vonatkozó kérdésére az a válaszom, 
hogy a TEK által folytatott megfigyelési tevékenység pontosan ugyanúgy van szabályozva, 
mint az Alkotmányvédelmi Hivatal tevékenysége, azaz ugyanolyan engedélyekhez van kötve, 
amiket a TEK-nek is be kell szereznie. Tehát nem felügyelet nélkül tevékenykedik, neki is be 
kell tartania az eljárási szabályokat és be kell szereznie a szükséges engedélyeket.  

Kőszegi képviselőtársam a nemzetiségi törvény kapcsán kérdezett a magyarországi 
nemzetiségi helyzetről, illetve arra kíváncsi, hogy más országokhoz képest milyen a 
Magyarországon élő nemzetiségek helyzete. Abban a két évben, amikor a nemzetiségekkel 
szorosabb kapcsolatban dolgozhattam együtt – számomra ez egy nagyon kedves terület volt –, 
két problémát láttam. Az egyik, amin nem nagyon tudunk segíteni, a pénzkérdés, ami 
általános probléma, a másik pedig a nemzetiségi társadalmaknak egy olyan problémája, amely 
az értelmiség fokozatos elvesztésével kötődik össze. Tekintettel arra, hogy a magyarországi 
nemzetiségek többsége rurális térségben él, szétszórtan, a rendelkezésre álló közép- és 
felsőfokú oktatási intézmények, sőt bizonyos esetekben már az alapfokú oktatási intézmények 
is körzetközpontokban vannak, ezért a nemzetiségi gyerekek számára részben a családból 
való kiszakadást eredményezheti, ha élni akar a nemzetiségi tanulási lehetőségekkel, másrészt 
pedig a család számára meglehetősen nagy anyagi terhet jelent a gyerek taníttatása. Ennek az 
egyik következménye az, hogy a nemzetiségi értelmiség rohamosan asszimilálódik. Ezen 
próbálunk segíteni a magunk módján. Amikor ezt a területet én felügyeltem, akkor külön 
nemzetiségi ösztöndíjat hirdettünk, amely a középfokú oktatásban részt vevő gyerekek 
számára havi 50 ezer forint erejéig lehetővé tette, hogy az oktatásukról gondoskodjanak 
akkor, ha a gyerek kiváló tanuló volt, arra érdemesnek tartották és szociálisan rászorult a 
támogatásra. Az idén szeptemberben indul a nemzetiségi ösztöndíj második fordulója. Ez egy 
nagyon soványka segítség, de mégiscsak valamiféle segítség lehet. Másrészt segítség lehet a 
környező országokkal kötött megállapodások révén, hogy az itteni nemzetiségiek az 
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anyaországuk egyetemein tanulhatnak tovább a saját anyanyelvükön. Harmadrészt pedig talán 
segítséget jelent az, hogy a magyar állam az erejéhez mérten, de időnként még erején felül is 
próbál olyan intézményeket teremteni a nemzetiségek számára – pilisszentkereszti Szlovák 
Ház vagy a Hercegszántón átadott horvát általános iskola –, amely talán segít nekik megőrizni 
a nemzetiségi identitásukat.  

Összességében: hiába mondhatjuk azt, hogy az intézményi  támogatás tekintetben jó a 
magyarországi helyzet, de sajnos a magyarországi nemzetiségek egy erős asszimilációs 
spirálban vannak, mint ahogy a határon túli magyar közösségek is. Legalábbis a legutóbbi 
népszámlálási adatok ezt mutatják.  

Wittner képviselő asszony azt kérdezte, hogy a Strasbourgi Emberi Jogi Bíróság – 
amely nem az Európai Unió szerve, hanem az Európa Tanács szerve – felülírhatja-e a magyar 
alkotmányos rendet. Ez egy nagyon nehéz kérdés. Pont azért fordultunk az Országgyűléshez, 
mert ütközik a magyar alkotmányos rendnek megfelelő szabályozás és a Strasbourgi Emberi 
Jogi Bíróság konkrét ügyben meghozott döntése. Ez persze nem először fordult elő, sőt 
Fratanolo Jánoséknak ma is van egy tárgyalásuk, és utána még egy sajtótájékoztatót és 
demonstrációt is meghirdettek. Mindez persze nem változtat a tényen, hogy a magyar büntető 
jogszabályok szerint az önkényuralmi jelképpel való visszaélés bűncselekmény, ebből 
adódóan a Strasbourgi Emberi Jogi Bíróság esetről esetre hozhat döntést, de mindaddig, amíg 
a magyar jogi szabályozás nem változik, addig ez bűncselekmény marad. Ilyen értelemben 
nem tudja felülírni az alkotmányos szabályozást. Köszönöm szépen a figyelmüket és 
köszönöm szépen a kérdéseiket.  

 
ELNÖK: Még maradt egy kis időnk, és most ismételten az ellenzék következik.  

Ismételt kérdések, megjegyzések, válaszok 

SZABÓ TIMEA (LMP): Köszönöm szépen a kimerítő válaszokat, miniszter úr. A 
közkegyelemmel kapcsolatban annyit jegyeznék meg, hogy nem bűncselekmény történt, 
hanem szabálysértés, és ha önök is így értékelik, akkor le lehetett volna mondani a mentelmi 
jogról, és akkor nem lett volna ez az egész hercehurca.  

Egy mondat erejéig visszatérnék a 14 év alatti büntethetőségre. Az ENSZ gyerekjogi 
egyezménye is kimondja, hogy csak a legszigorúbb, illetve legindokoltabb esetekben lehet 
elzárni egy gyereket, és nem gondolnám, hogy egy kifosztás az lenne. Másrészt pedig Szabó 
Máté is kifejezte aggodalmát ezzel a kérdéssel kapcsolatban, aki azt is megfogalmazta, az 
igazságszolgáltatás nem áll készen arra, hogy gyerekeket fogadjon. Se a rendőröknek, se az 
ügyészeknek, se a bíróknak nincs megfelelő képzettségük arra vonatkozóan, hogy 12 éves 
gyerekekkel foglalkozzanak. Mit tesz a minisztérium annak érdekében, hogy az 
igazságszolgáltatás felkészüljön erre a helyzetre?  

Úgy vettem ki miniszter úr szavaiból, hogy ha az elkövetkezendő egy-két évben 
kiderül, hogy felesleges volt ez a jogszabály-módosítás, akkor esély van arra, hogy 
visszaváltoztassák, hiszen – ha jól értettem – miniszter úr is egyetért azzal, hogy a büntetés, a 
represszió ne az elsődleges megoldás legyen annak érdekében, hogy renitens gyerekeket 
segítsünk beilleszkedni a társadalomba.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kormánypárti részről Kőszegi Zoltán jelentkezett 

hozzászólásra. Parancsoljon, képviselő úr!  
 
KŐSZEGI ZOLTÁN (Fidesz): Köszönöm szépen. Tisztelt Miniszter Úr! Az imént a 

magyarországi nemzetiségekkel kapcsolatban kérdeztem, most pedig azt hoznám szóba, hogy 
határon túli magyar közösségek, illetve magyar nemzettársaink ellen időnként fellángolnak 
ellenséges cselekmények, különösen Szlovákiában és Szerbiában. Szeretném megkérdezni, 



- 15 - 

hogy azok védelmében, akiket ilyen atrocitások érnek, várható-e valamilyen változás, 
hatékonyabb segítségnyújtás akár anyagi, akár szervezeti formában. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Megint Szabó Timea következik. Az ellenzéket annyira 

tiszteljük, hogy az utolsó szó jogán is megszólalhat. Parancsoljon!  
 
SZABÓ TIMEA (LMP): Már csak azért is szót kértem, nehogy elnök úr úgy érezze, 

hogy az ellenzék kifogyott a kérdésekből.  
Az új Btk.-ból kikerült a hozzátartozók közötti lelki bántalmazás tényállása. Szeretnék 

utalni arra, hogy Répássy államtitkár úr expozéjában külön üdvözölte, hogy ez bekerült a 
minisztérium által előterjesztett eredeti javaslatba, majd egy közös KDNP-MSZP módosító 
javaslattal kikerült onnan. Mi többször elmondtuk, hogy ezt nagyon sajnáljuk, de az volt az 
indoklás, hogy ezek a tényállások már külön-külön szerepelnek a Btk.-ban, erre tehát nincs 
szükség. Valóban szerepelnek ezek külön-külön a Btk.-ban, de ha alkalmazhatók lennének és 
működnének, akkor nem lenne családon belüli erőszak, akkor a nők esetében nem az 
elsődleges halálozási ok lenne a családon belüli erőszak a statisztikák szerint. Mit gondol 
miniszter úr arról, hogy ha a jogalkalmazó észlel egy olyan problémát, hogy hiába 
szerepelnek bizonyos tényállások a Btk.-ban, hiába szerepel a törvényekben az erre vonatkozó 
jogszabály, mert nem alkalmazható, akkor a jogalkotónak nem kellene-e erre reagálnia és 
mégiscsak valamilyen változást eszközölnie ezzel kapcsolatban a Btk.-ban, hogy több száz, 
adott esetben több ezer nő biztonságát tudjuk garantálni? Köszönöm.  

 
ELNÖK: Alelnök asszony, engedjen meg nekem annyi megjegyzést, hogy a 

kormányzatnak van egy elképzelése, de a parlamentarizmus egy ilyen műfaj. (Szabó Timea: 
Ezért kérdezem erről a miniszter úr véleményét.) A parlamentarizmushoz az is hozzátartozik, 
hogy a törvényeket végül is a parlament hozza meg. Kormányzati rendeletek irányítása esetén 
biztosan másképp lenne. Öné a szó, miniszterelnök-helyettes úr!  

 
DR. NAVRACSICS TIBOR közigazgatási és igazságügyi miniszter: Köszönöm 

szépen. Ha megengedik, először Kőszegi Zoltán képviselőtársamnak válaszolnék, mivel ő 
csak egy kérdést tett fel. A határon túli magyarok tekintetében vannak konkrét ügyek is. Itt 
van például a hosszú ideje húzódó temerini fiúk ügye, amely karakterét tekintve más, mint az 
általam a bevezetőben említett ügyek, amelyek elsősorban egyedi családi ügyek. A temerini 
fiúk ügye kezdettől fogva politikai jelentőségű, amellyel kapcsolatban folyamatosan 
diplomáciai csatornákat használunk fel arra, hogy a szerb hatóságokat a kapcsolatot tartva 
megpróbáljuk rábírni arra, hogy éljenek majd a kegyelem adta lehetőséggel, ha kegyelmi 
kérvény érkezik. A szerb jogszabályok szerint csak akkor kaphat kegyelmet egy elítélt, ha 
büntetésének a felét már letöltötte. Folyamatosan kapcsolatban vagyunk a szerb hatóságokkal 
és bízunk benne, hogy valamit el tudunk érni. Egyébként az adott fővárosokban tevékenykedő 
konzulok elsődleges feladata a jogsegélynyújtás, illetve a Nemzetpolitikai Államtitkárság 
szervezésében van egy szerveződő Kárpát-medencei jogsegélyszolgálat, amely kifejezetten az 
egyedi jellegű ügyekben akar jogsegélyt adni a jogsérelmet szenvedett határon túli magyarok 
számára.  

Alelnök asszony kérdésére válaszolva szeretném elmondani, az ENSZ gyermekjogi 
egyezménye valóban nem ajánlja, de nem is tiltja a 14 éves életkor alatti gyermekekkel 
szembeni intézkedést. Itt fontos kihangsúlyozni, hogy nem büntetésről van szó, a Btk. szerint 
is nem büntetést szab ki a bíróság, hanem javítóintézeti elhelyezést. A végrehajtási 
rendeletekkel fogjuk megteremteni azt a jogszabályi környezetet, amely a jelenlegi 
szabályozás módosításával a 12-14 év közötti korosztály számára is alkalmazhatóvá teszi ezt 
az intézményrendszert. Természetesen én sem örülök ennek, de ez sem nem ideológiai, sem 
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nem politikai kérdés, hiszen senki sem örül annak, ha 14 évről le kell vinni a büntethetőségi 
korhatárt 12 évre. Én még sem olyan jobboldali, sem olyan baloldali emberrel nem 
találkoztam, aki ennek örülne, mint ahogy általában nem örülünk annak, ha a gyerekek 
bűncselekményt követnek el. S annak sem örülünk, ha a felnőttek követnek el 
bűncselekményt. E tekintetben teljesen egynemű az álláspontunk, és szerintem a célban is 
egyetértünk, hiszen mindenki azt szeretné, ha az emberek nem követnének el bűncselekményt 
Magyarországon, vagy általában nem lennének bűncselekmények. De a helyzet az, hogy 
vannak, és a vita a két végpont közötti megoldási lehetőségek tekintetében van közöttünk. Sőt 
még azt is megkockáztatom, hogy időről időre változó a felállás, van, amikor az elrettentés 
pártiak vannak többen, máskor meg a nevelés pártiak, attól függően, hogy milyen a 
közhangulat.  

Mi úgy éreztük, ma olyan a helyzet Magyarországon, hogy egy keményebb Büntető 
törvénykönyvnek kell hatályba lépnie azért, hogy az emberek nagyobb biztonságban érezzék 
magukat. Nagyon bízom abban, hogy eljön majd egy olyan időszak, amikor ismét lehet 
kísérletezgetni mindenféle reformmegoldásokkal, mert olyan biztonságban érzik magukat az 
emberek, hogy az alternatív büntetési tételek – hétvégi börtönök és olyan megoldások, 
amelyekkel más országok időnként kísérletezgetnek – nálunk is bevezethetők lesznek. Jelen 
pillanatban ezeket csak elméleti lehetőségként szemlélgetjük, mert azt hiszem, hogy az ilyen 
kísérletek nem találkoznának a közvélemény tetszésével. És ez nem lincshangulatot jelent, 
hanem egész egyszerűen azt jelenti, ma a bűncselekmények közhangulatbeli rezonanciája 
miatt az emberek állandóan azt várják, hogy nagyobb védelmet nyújtsunk nekik a 
jogszabályalkotás területén is, és konkrét intézkedésekkel is.  

Ebből adódik az a válaszom is, hogy úgy gondolom, a Büntető törvénykönyvnek 
flexibilisnek is kell lennie, tehát ha javul a helyzet és indokolatlannak bizonyul egy 
intézkedés, akkor természetesen lehet rajta változtatni. De ez vonatkozik a hozzátartozók 
közötti erőszak kérdésére is. Répássy államtitkár úr nem azért emelte ki expozéjában 
pozitívumként ezt a szabályozást, mert a képviselőket be akartuk volna csapni, de valójában 
nem értettünk ezzel egyet, hanem azért, mert – ön is tudja, hiszen az egyeztetéseken is volt 
erről szó – mi valóban egyetértettünk ezzel a szabályozással. A minisztérium szerette volna, 
ha ez a Büntető törvénykönyv része lesz, de – ahogy elnök úr is fogalmazott – a 
parlamentarizmus játékszabályai időnként felülírják a minisztérium elképzeléseit. 
Mindenesetre nem adjuk fel! Hozzátartozik, hogy a távoltartás jogi szabályozása és annak 
felülvizsgálata még hátravan, erre a következőkben kerül sor. A mostani jogszabályi 
kereteken belül is mindent megpróbálunk megtenni a hozzátartozók védelme érdekében, de ha 
szükséges, akkor nyitottak vagyunk arra, hogy ez a Btk. módosításával – amennyiben a 
parlamenti frakciók is hozzájárulnak – önálló tényállás legyen. Köszönöm szépen a 
figyelmüket.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, miniszterelnök-helyettes úr. A határozati javaslat 

megszavazása előtt engedjenek meg nekem két mondatot. Arra kérem a képviselő hölgyeket 
és urakat, mérlegeljék, hogy a feltett kérdésekre szakszerűen, felkészülten és korrekten 
válaszolt-e a miniszterelnök-helyettes úr.  

Szavazás a beszámoló tudomásulvételéről  

Ezek után kérdezem, hogy ki veszi tudomásul a miniszterelnök-helyettes úr 
beszámolóját. (Szavazás.) Megállapítom, hogy a bizottság a miniszterelnök-helyettes úr 
beszámolóját 15 igen szavazattal, egyhangúlag tudomásul vette.  

Szerintem ezzel ma történelmet írtunk. Köszönöm szépen.  
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Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló törvényjavaslat (T/7655. szám) 
(A bizottság feladatkörébe tartozó kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása) 

2. napirendi pontunk a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 
törvényjavaslathoz benyújtott és a bizottság feladatkörébe tartozó kapcsolódó módosító 
javaslatok megvitatása. A 2012. július 6-ai kiegészítő ajánlásból dolgozunk. Tisztelettel 
köszöntöm Adorján Richárd főosztályvezető és Tolnay Csaba referens urakat a 
Nemzetgazdasági Minisztériumból. Kérdezem, hogy tárca- vagy kormányálláspontot 
képviselnek-e.  

 
ADORJÁN RICHÁRD főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Kormányálláspontot.  
 
ELNÖK: A kiegészítő ajánlás 15/1. pontjában – amely összefügg a 110/1. ajánlási 

ponttal – dr. Gaudi-Nagy Tamás a törvényjavaslat 1. melléklet IV. fejezet 1. cím módosítását 
javasolja. Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e.  

 
ADORJÁN RICHÁRD főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány 

nem támogatja.  
 
ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja a módosító javaslatot? (0) Ki nem 

támogatja? (12) Ki tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatja a 
módosító javaslatot, egyharmadot sem kapott.  

A kiegészítő ajánlás 15/2. pontjában – amely összefügg a 200/2. ajánlási ponttal – dr. 
Gaudi-Nagy Tamás a törvényjavaslat 1. melléklet IV. fejezet 1. cím módosítását javasolja. 
Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e.  

 
ADORJÁN RICHÁRD főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány 

nem támogatja.  
 
ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja a módosító javaslatot? (0) Ki nem 

támogatja? (12) Ki tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatja a 
módosító javaslatot, egyharmadot sem kapott.  

A kiegészítő ajánlás 74/1. pontjában – amely összefügg a 96/1. ajánlási ponttal – dr. 
Gaudi-Nagy Tamás a törvényjavaslat 1. melléklet X. fejezet 20. cím 2. alcím 19. 
jogcímcsoport módosítását javasolja. Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e.  

 
ADORJÁN RICHÁRD főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány 

nem támogatja.  
 
ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja a módosító javaslatot? (0) Ki nem 

támogatja? (12) Ki tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatja a 
módosító javaslatot, egyharmadot sem kapott.  

A kiegészítő ajánlás 81/1. pontjában – amely összefügg a 473/1. ajánlási ponttal – dr. 
Gaudi-Nagy Tamás a törvényjavaslat 1. melléklet X. fejezet 20. cím 4. alcím 3. jogcímcsoport 
módosítását javasolja. Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e.  

 
ADORJÁN RICHÁRD főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány 

nem támogatja.  
 



- 18 - 

ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja a módosító javaslatot? (0) Ki nem 
támogatja? (12) Ki tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatja a 
módosító javaslatot, egyharmadot sem kapott.  

A kiegészítő ajánlás 93/1. pontjában – amely összefügg a 200/1. ajánlási ponttal – dr. 
Dorosz Dávid a törvényjavaslat 1. melléklet X. fejezet 20. cím 4. alcím 3. jogcímcsoport 
kiegészítését javasolja új 1. jogcím felvételével. Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e.  

 
ADORJÁN RICHÁRD főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány 

nem támogatja.  
 
ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja a módosító javaslatot? (0) Ki nem 

támogatja? (12) Ki tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatja a 
módosító javaslatot, egyharmadot sem kapott.  

A kiegészítő ajánlás 93/2. pontjában – amely összefügg a 473/2. ajánlási ponttal – dr. 
Gaudi-Nagy Tamás a törvényjavaslat 1. melléklet X. fejezet 20. cím 4. alcím 3. jogcímcsoport 
kiegészítését javasolja új 1. jogcím felvételével. Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e.  

 
ADORJÁN RICHÁRD főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány 

nem támogatja.  
 
ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja a módosító javaslatot? (0) Ki nem 

támogatja? (12) Ki tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatja a 
módosító javaslatot, egyharmadot sem kapott.  

A kiegészítő ajánlás 303/1. pontjában – amely összefügg a 110/2. ajánlási ponttal – 
Novák Előd és Szávay István a törvényjavaslat 1. melléklet XX. fejezete 20. cím 12. alcím 7. 
jogcímcsoport kiegészítését javasolja új 6. jogcím felvételével. Kérdezem, hogy a kormány 
támogatja-e.  

 
ADORJÁN RICHÁRD főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány 

nem támogatja.  
 
ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja a módosító javaslatot? (0) Ki nem 

támogatja? (12) Ki tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatja a 
módosító javaslatot, egyharmadot sem kapott.  

A kiegészítő ajánlás 303/2. pontjában – amely összefügg a 110/3. ajánlási ponttal – 
Dúró Dóra, Farkas Gergely, Ferenczi Gábor, Kepli Lajos, Novák Előd és Szávay István a 
törvényjavaslat 1. melléklet XX. fejezet 20. cím 12. alcím 7. jogcímcsoport kiegészítését 
javasolja új 6. jogcím felvételével. Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e.  

 
ADORJÁN RICHÁRD főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány 

nem támogatja.  
 
ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja a módosító javaslatot? (0) Ki nem 

támogatja? (12) Ki tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatja a 
módosító javaslatot, egyharmadot sem kapott.  

A kiegészítő ajánlás 303/3. pontjában Baráth Zsolt a törvényjavaslat 1. melléklet XX. 
fejezet 20. cím 12. alcím 7. jogcímcsoport kiegészítését javasolja új 6. jogcím felvételével. 
Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e.  
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ADORJÁN RICHÁRD főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány 
nem támogatja.  

 
ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja a módosító javaslatot? (0) Ki nem 

támogatja? (12) Ki tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatja a 
módosító javaslatot, egyharmadot sem kapott.  

A kiegészítő ajánlás 358/1. pontjában – amely összefügg a 469/3. ajánlási ponttal – 
Kővári János a törvényjavaslat 1. melléklet XX. fejezet 20. cím 54. alcím módosítását 
javasolja. Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e.  

 
ADORJÁN RICHÁRD főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány 

nem támogatja.  
 
ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja a módosító javaslatot? (Szavazás.) 

Megállapítom, hogy a bizottság 12 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja a módosító 
javaslatot.  

Köszönjük szépen főosztályvezető úr segítségét, a napirendi pont tárgyalását lezárom.  

Egyebek 

Az egyebek között kinek van kérdése, megjegyzése, bármilyen bejelentenivalója? 
(Nincs jelentkező.) Megállapítom, hogy nincs ilyen.  

Megköszönöm képviselőtársaim munkáját és a bizottság ülését bezárom.  
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra 35 perc)  
 
 
 
 

  

Dr. Lukács Tamás 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Soós Ferenc 


