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módosításáról szóló törvényjavaslat (T/10591. szám)  
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Az ülés résztvevői  
A bizottság részéről  
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Elnököl: Dr. Lukács Tamás (KDNP), a bizottság elnöke  
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Helyettesítési megbízást adott   
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Kulcsár Gergely (Jobbik) megérkezéséig dr. Gaudi-Nagy Tamásnak (Jobbik) 
 
 

Meghívottak részéről  

Hozzászólók  
 
Dr. Gáva Krisztián helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium)  
Kisgyőri Roland főosztályvezető (Emberi Erőforrások Minisztériuma)  

Megjelentek 
 
Bányai Dóra esélyegyenlőségi főreferens (Emberi Erőforrások 
Minisztériuma)  
Barlanginé dr. Kelemen Ida osztályvezető (Képviselői Információs Szolgálat) 
László Imre jogi asszisztens 
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 (Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 14 perc)  

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása  

DR. LUKÁCS TAMÁS (KDNP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Tisztelettel és szeretettel köszöntöm a bizottság tagjait és kedves vendégeinket. Az ülést 
megnyitom. Bejelentem, hogy Gulyás Gergelyt Lukács Tamás, Csöbör Katalint Demeter 
Zoltán, Farkas Flóriánt Berényi László, Kubatov Gábort Gajda Róbert, Rónaszékiné 
Keresztes Monikát Ékes Ilona, Wittner Máriát Kőszegi Zoltán, Kulcsár Gergelyt Gaudi-Nagy 
Tamás helyettesíti. Megállapítom, hogy a bizottság határozatképes.  

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

Az önkényuralmi jelképek használatának büntetőjogi szankcionálásáról szóló 
törvényjavaslat (T/10592. szám)   
(Általános vita) 

1. napirendi pontunk az önkényuralmi jelképek használatának büntetőjogi 
szankcionálásáról szóló törvényjavaslat. Az általános vitára való alkalmasságról kell a 
bizottságnak döntenie. Szeretettel köszöntöm dr. Gáva Krisztián helyettes államtitkár urat és 
megadom neki a szót.  

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

DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium): Tisztelt Bizottság! Nyilván önök által is ismert, hogy az Alkotmánybíróság 
több mint tíz év után ismét tárgyalta a tiltott önkényuralmi jelképek használatával összefüggő 
büntetőjogi tényállást, és a korábbi 2000-es határozatával valamelyest ellentétes álláspontra 
helyezkedett. Ennek eredményeként április 30-ával megsemmisítette a tényállást. Döntésében 
ugyanakkor kimondta, hogy büntetőjogilag az alkotmánnyal összeegyeztethető önmagában az 
önkényuralmi jelképek használatának a tiltása. Elemezve azonban a külföldi és a hazai 
gyakorlatot, arra a megállapításra jutott, hogy bizonytalan a bíróságok gyakorlata, az, hogy 
mikor állapítják meg a tényállás bekövetkeztét és mikor nem, ezért úgy gondolta, hogy a 
hatályos tényállás megfogalmazása olyan bizonytalanságot hordoz, ami ellentétes az 
alkotmánnyal. Erre tekintettel történt a tényállás megsemmisítése.  

A kormány még az április 30-ai határidő bekövetkezte előtt orvosolni kívánja ezt a 
problémát, de továbbra is fenntartja az ilyen típusú jelképek használata vonatkozásában a 
büntetőjogi szankcionálás szükségességét. Figyelembe veszi azonban az Alkotmánybíróság 
döntését, amely több irányba is lehetőséget mutat a tényállás pontosítására, korrekciójára. Az 
Alkotmánybíróság döntésében azt az irányt mutatja, hogy célzat, elkövetési módozat vagy 
kiváltott eredmény figyelembevétellel lehetnek azok a plusz támpontok, amelyek a tényállás 
megítélésének az egyértelműségét biztosíthatják. A kormány jelen esetben valamilyen 
eredmény kiváltását tekintette megfelelő támpontnak, és így a korábbi tényállás kiegészítésre 
került egy eredménnyel: a köznyugalom megzavarására alkalmas magatartásban, módozatban 
kell megjelennie az önkényuralmi jelkép felhasználásának ahhoz, hogy a tényállás 
bekövetkezzen. Illetőleg a tényállás kifejezetten meg is jelenít egy köznyugalom 
megzavarására alkalmas módozatot, ez pedig az önkényuralmi rendszerek áldozatainak 
emberi méltóságát vagy kegyeleti jogát sértő módon történő elkövetés. Ez a tényállás kizárja 
például az olyan cselekmények büntethetőségét, amelyekhez semmilyen módon nem köthető 
valamilyen diktatúra felelevenítése, vagy az a kifejezett arra irányuló szándék, hogy az ehhez 
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kapcsolódó ideológiát népszerűsítse. Mondanék egy példát is. Ha egy kitüntetésgyűjtő 
vásárlásra ajánlja fel az elmúlt kommunista rendszerben egyébként ezrével osztogatott 
kitüntetéseket, amelyeken vörös csillag van, akkor az ne minősülhessen bűncselekmény 
elkövetésének. Ugyanakkor egy vörös csillagos transzparensnek egy demonstráción való 
szerepeltetése által már lehetővé válna ennek a szankcionálása.  

Röviden ennyit kívántam elmondani, és kérem, hogy a bizottság támogassa a 
javaslatot. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Az általános vitára való alkalmasságról kell a bizottságnak döntenie. Ki kér 

szót? Szabó Timea képviselő asszony!  

Kérdések, észrevételek, válaszok 

SZABÓ TIMEA (független): Alapvetően egyetértünk annak a szükségességével, hogy 
ezt már szabályozni kell, és annak is örülünk, hogy ez nem az eredetileg elhangzott vagy 
beharangozott sajtóhírekkel ellentétben az alkotmány szintjén, hanem a Ptk.-ban jelenne meg. 
Ezzel maximálisan egyetértünk. Szerintünk a véleménynyilvánítás szabadsága és a 
szólásszabadság olyan kiemelten védett alapjog, amit csak tényleg a legvégső esetben lehet 
szabályozni vagy korlátozni akkor, ha az bizonyíthatóan egy másik alapjogot sért. Úgy látjuk, 
hogy most olyan társadalmi folyamatok zajlanak Magyarországon, amelyek ezt indokolják, 
még akkor is, ha ezekkel az adminisztratív eszközökkel alapvetően nem értenénk egyet, de 
oktató vagy nevelési jelleggel ezt átmenetileg valóban alkalmazni kell.  

Viszont azt gondolom, hogy a jelen tervezet nem az AB ajánlásait ülteti át, mert nem 
akkor bünteti az önkényuralmi jelkép használatát, ha az a használat körülményéből 
következően a jelképezett totalitárius rendszerrel való azonosulást fejezi ki. Ez a szabály nem 
más, mint a szólás vagy a szimbolikus beszéd tartalmon alapuló változása. Másrészt pedig a 
normavilágosság követelményeinek sem felel meg, ugyanis semmit nem mond arról, hogy a 
jelkép használata mikor alkalmas a köznyugalom megzavarására. Mindezek miatt mi egy 
módosító javaslatot fogunk benyújtani, amely beletenne valami olyasmit, hogy a jelkép által 
szimbolizált önkényuralmi rendszer népszerűsítésére vagy jó színben való feltüntetésére 
alkalmas módon terjeszt. Tehát ennek a két követelménynek való megfelelés elérése 
érdekében kívánjuk pontosítani a szöveget. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Gaudi-Nagy Tamás képviselő úr!  
 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Köszönöm, elnök úr. Azzal mi is egyetértünk, 

hogy Magyarországon olyan önkényuralmi jelképek, amelyek nevében nagy pusztítást és 
nemzetellenes cselekedeteket vittek véghez, ne lehessenek korlátozásmentesen használatban. 
Bár hozzáteszem, elég komoly érvek szólhatnának amellett, hogy a véleménynyilvánítás 
szabadságának az oltárán áldozzuk be a magyar múltnak ezt a nem dicsőséges, hanem nagyon 
is drámai időszakát megelevenítő jelképek és jelvények használatát, de az ésszerűség és a 
nemzet értékeinek a védelme miatt úgy gondoljuk, hogy mindenképpen kell valamiféle 
korlátozás. Abban viszont, hogy ez a megoldás a legjobb-e, vannak kételyeink, de jelen 
pillanatban az a kérdés, hogy a Strasbourgi Bíróságnak a magyar múltat figyelembe nem vevő 
döntése milyen korlátokat szabott, és vajon jó választ adott-e erre a javaslat, figyelemmel az 
Alkotmánybíróság két döntésére, a 2000-esre, amelyik egy alkalommal már átengedte a 
jogszabályt, és a másodikra, amely időközi gyakorlatra hivatkozva utasította el, illetve 
tekintette alkotmányellenesnek.  

Államtitkár úr a köznyugalom megzavarására alkalmas fordulat kapcsán valamifajta 
eredményhez kötöttséget említett. Nekünk az az aggályunk, hogy önmagában az objektív 
alkalmasság válik büntethetővé, mert ennek a megítélése a joggyakorlatban szerintünk 
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problémás lesz. Ezért lehet, hogy ennél majd feszesebb megfogalmazást kell alkalmazni, 
úgyhogy mi is megfontolás tárgyává tesszük, hogy egy módosító javaslattal éljünk. Az 
iránnyal mindenesetre alapvetően egyet tudunk érteni. S az is nagyon fontos ebben az ügyben, 
hogy Strasbourgból, de külföldről sehonnan ne szólhassanak bele abba, hogy a múltunk egyes 
fejezetei kapcsán milyen következtetéseket vonunk le a jelképhasználat körében, mert ez a 
nemzeti szuverenitás körébe tartozó kérdés, viszont talán egy jobb megoldást is lehetne 
találni.  

Az biztos, hogy a szabálysértési törvénybe való beemelése nem lett volna 
megnyugtató. Az alaptörvényi szintű szabályozás lett volna a legbiztonságosabb megoldás, de 
ez valóban nem alaptörvényi szintű szabályozásra tartozó kérdés. Mi a szavazáskor 
tartózkodni fogunk, a végszavazáskor pedig a végső forma figyelembevételével hozzuk meg a 
döntésünket. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Wittner Mária képviselő asszony!  
 
WITTNER MÁRIA (Fidesz): Nagyon helyesnek tartom, hogy törvénybe emeljük be 

azokat a jelképeket, amelyek használata komoly emberi áldozatokkal járt. Bár a jelképeket 
hiába tiltjuk be törvényileg, mert a jelképek szellemisége továbbra is jelen van a magyar 
társadalomban, amit nap mint nap lehet tapasztalni a parlamenten kívül és a parlamentben 
egyaránt. Talán ott kellett volna elkezdeni, hogy azokat, akik ezek alatt a jelképek alatt 
gyilkoltak, ki kellett volna tiltani a politikából.  

 
ELNÖK: Államtitkár úré a válaszadás joga.  
 
DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Az Alkotmánybíróság azt mondta ki a döntésében, hogy a célzat, az elkövetési 
módozat vagy a kiváltott eredmény figyelembevétele az egyes szimbólumok esetében 
elengedhetetlen lehet. Ezt a hármas támpontcsoportot jelölte meg az Alkotmánybíróság a 
tekintetben, hogy mit kellene még hozzátenni a tényálláshoz.  

Nyilván mi is sokat gondolkodtunk a célzat és az eredmény között. Az, amit a 
képviselő asszony mondott, a célzatosságot veszi figyelembe, de mi sokkal több kockázatot 
láttunk annak a bizonyíthatósága tekintetében, mint a valamilyen eredményre való 
alkalmasság tekintetében. A köznyugalom megzavarására való utalást más tényállás is 
alkalmazza. Más tényállásoknál a köznyugalmat a bíróság a gyakorlatában már kifejtette, 
ráadásul mi támpontot is adunk neki hozzá, amikor azt mondjuk, hogy az áldozatok emberi 
méltóságát vagy kegyeleti jogát sérti. Azt gondolom, hogy ebben az esetben a bírónak ennek 
az érintetti csoportnak a helyébe kell képzelnie magát, és ami számukra méltóságsértő, 
kegyeletsértő lehet, a tekintetben meg kell állapítani a tényállás bekövetkeztét. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Szabó Timea képviselő asszony!  
 
SZABÓ TIMEA (független): Mondanék egy konkrét példát. A feloszlatott Magyar 

Gárda vonulása esetében egyértelműen megállapítható ez a tényállás, de ha a Magyar Gárda 
árvíz esetén homokzsákokat pakol, akkor már nem biztos, hogy ilyen egyértelműen 
megállapítható. Ezért mondtam azt, hogy a normavilágosság követelményének ez nem 
teljesen felel meg.  

 
ELNÖK: Bátorkodom megjegyezni, hogy a hatályos Btk.-ban is több ilyen bűntetti 

tényállás van, például a garázdaság vagy a most említett köznyugalom megzavarására 
alkalmas tényállás, tehát a büntetőjog ezt a fordulatot ismeri. Zárójelben jegyzem meg, hogy 
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az Alkotmánybíróság is értékelte ezt egyszer, éppen a gyűlöletbeszéd kapcsán, amikor azt 
mondta a korábbi alkotmánybírósági döntés, nem kell, hogy az eredmény maga 
bekövetkezzen, hanem potenciálisan annak a lehetőségét kell vizsgálni. Ezek azok a bűntetti 
tényállások, melyekben a bírói gyakorlat dolgozza ki, hogy mi minősül annak. Ha helyettes 
államtitkár úr kíván, akkor válaszolhat arra, hogy a bírói gyakorlatban milyen esetekben 
állapították meg ezt a tényállási részt.  

 
DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Én inkább arra próbálnék meg válaszolni, amit a képviselő asszony mondott, 
bár ez egy rossz példa volt. Ha egy csoport bármilyen önkényuralmi jelképpel – vörös 
csillaggal vagy horogkeresztekkel – felszerelkezve végez olyan tevékenységet, amely során a 
jelkép érzékelhetővé, láthatóvá válik az emberek számára, különösen ha az adott eseményről a 
média tudósít, akkor nyilvánvalóan olyanok véleményével is találkozik, akik számára ez 
sérelmet jelent. Tehát bármilyen tevékenységet végeznek ilyen jelkép alatt, az alkalmas lehet 
a köznyugalom megzavarására.  

De tudnék említeni egy kivételt is, ami az Alkotmánybíróság döntésében is benne volt: 
amikor az önkényuralmi jelképet éppen az ellene való tiltakozás kapcsán használják fel. Tehát 
egy áthúzott horogkeresztnek vagy egy áthúzott vörös csillagnak egy tüntetésen való 
szerepeltetése nyilvánvalóan nem valósít meg ilyen tényállást.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Zagyva György Gyula képviselő úr!  
 
ZAGYVA GYÖRGY GYULA (Jobbik): Egy pontosítást azért hozzáfűznék az előbb 

elhangzottakhoz. A Magyar Gárdának a média és a bíróság által kifogásolt felszerelésében 
soha nem szerepelt a jelen törvény által felsorolt jelképek egyike sem, ezért a Magyar Gárda-
kérdést ehhez a törvényhez felhozni teljesen felesleges, mert vele kapcsolatban soha, 
semmilyen szinten nem szerepeltek ezek a jelképek.  

Lenne viszont egy kérdésem. Egy gyűjtőtalálkozón a második világháborús jelvények 
gyűjtői vagy a XX. század különböző korszakainak a jelvényeit gyűjtők feltűzhetik-e a 
hajtókájukra az adott jelvényt vagy nem tűzhetik fel?  

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

Minisztérium): Azért is próbáltam tartózkodni ezektől a példáktól, mert nem akarok 
prejudikálni. Nekem már túl konkrét az, hogy előre megmondjam, és utána a bíróság másképp 
ítéli meg a helyzetet.  

 
ELNÖK: Az előbb is említettem, hogy több olyan bűntetti tényállás van a magyar 

hatályos Btk.-ban, ahol a bíróság dolgozza ki a gyakorlatot. Elég, ha itt csak a garázdaságot 
említem. Zagyva György Gyula képviselő úr!  

 
ZAGYVA GYÖRGY GYULA (Jobbik): Elnök úr, több száz, sőt több ezer ember 

foglalkozik ezzel Magyarországon. Ne kelljen már nekik megvárni a bírói gyakorlatot és ne 
kelljen kockáztatni nekik azt, hogy egy rendőr vagy a média hogy fújja fel az esetet. (Kőszegi 
Zoltán: Hát ne kockáztasson!) Kőszegi Zoltán képviselőtársam azt mondja, hogy ne 
kockáztasson, de azt, hogy ne kockáztasson, ne kelljen már bevenni, mert a ne kockáztasson 
azt jelenti, hogy nem lehet. Vagy benne van a törvény szövegében, hogy lehet vagy nem lehet, 
vagy nincs. Ez máris egy hiba ebben a tervezetben. Egy gyűjtőtalálkozón a gyűjtők 90 
százalékánál van ilyen jelvény. Jó lenne, ha tudnák, náluk lehet-e ilyen jelvény vagy nem 



- 9 - 

lehet, kirakhatják-e a pultjukra vagy nem rakhatják ki, netán feltűzhetik vagy nem tűzhetik 
fel. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Wittner Mária képviselő asszony!  
 
WITTNER MÁRIA (Fidesz): Sokan gyűjtenek ezt-azt, van, aki például régi pénzeket 

gyűjt. Ő sem teszi a hajtókájára a régi pénzt, hanem otthon tartja a vitrinben. Tehát ha gyűjtök 
valamit, azt otthon tartom és nem hordom a kabátomon, még akkor sem, ha szochazás 
érdemrend kitüntetettje lenne az illető.  

A másik: egy plakátkiállításon be lehet mutatni a kommunizmus bűneit, ahol 
kondérban fő a vörös csillag? Ezt lehet? (Dr. Gáva Krisztián: Igen.) Köszönöm.  

 
ELNÖK: Szeretném, ha visszatérnénk az eredeti szövegre. Azért felolvasom a 

célzatot: köznyugalom megzavarására alkalmas. Tehát amikor a bíróság állást fog foglalni 
egy konkrét történeti tényállásban és össze fogja vetni az absztrakt tényállással, akkor azt a 
kérdést fogja vizsgálni, hogy a köznyugalom megzavarására alkalmas-e. Szabó Timea 
képviselő asszonyé a szó.  

 
SZABÓ TIMEA (független): Pont ezt kezdtem el feszegetni én is az elején, s bár 

teljesen mást gondolunk a világról, de Zagyva György Gyula is azt feszegette – igaz, a másik 
oldalról –, hogy a javaslat semmit nem mond arról, hogy a köznyugalom megzavarása mikor 
történik. Bár tudom, hogy a köznyugalom megzavarására való alkalmasság egy ismert 
fogalom a büntetőjogi dogmatikában, ez tehát nem újdonság, mégis azt gondolom, ha ez nincs 
leszűkítve és konkretizálva, akkor nem biztos, hogy ez az adott esetben olyan könnyen 
megállapítható és tényleg ilyen esetekre vezethető vissza. Ezért javasoljuk azt, hogy kerüljön 
bele az a kiegészítés, hogy amikor az önkényuralmi rendszer népszerűsítésére vagy jó színben 
való feltüntetésére alkalmas módon használják.  

 
ELNÖK: Akkor tovább olvasom azt a szöveget, amiről vitatkozunk. A köznyugalom 

megzavarására alkalmas, különösen az önkényuralmi rendszerek áldozatainak emberi 
méltóságát, kegyeleti jogát sértő módon. Tehát nem kizárólagosan, hanem különösen, s még 
ezzel magyarázza is. Gulyás Gergelyé a szó.  

 
DR. GULYÁS GERGELY (Fidesz): Az jogos kérdés volt, hogy mi a törvény 

szándéka egy adott esetben. Szerintem azt nem hagyhatjuk figyelmen kívül, hogy a 
törvényhozó szándéka jelen pillanatban az, hogy megpróbál megfelelni az Alkotmánybíróság 
meg a Strasbourgi Bíróság döntésének. Lehet, hogy rosszul tesszük, hogy így teszünk, s az is 
lehet, hogy azokkal kapcsolatosan, akik Strasbourgban ilyen döntéseket hoznak, azok a helyes 
kifejezések, amelyeket korábban Kövér László házelnök már elmondott – s amiket most nem 
ismétlek el –, de ha mindezeken túllépünk és megpróbálunk ezeknek megfelelni, akkor nem 
nekünk nincs kialakult szándékunk, hanem próbálunk valami olyan mércét találni, ami 
megfelel ennek a két döntésnek. Amit képviselő asszony felhozott, az szintén nem 
egyértelmű. Mindenen el lehet vitatkozni, hogy mi az, ami pozitív színben tűntet fel egy 
önkényuralmi rendszert, és ugyanúgy nem lesz egységes mérce. Oda fogunk visszajutni, amit 
elnök úr említett, hogy majd a bírói gyakorlat eldönti, mert nem a mi törvényhozói 
szándékunk fog itt érvényesülni. Mi csak eleget teszünk az Alkotmánybíróság és a 
Strasbourgi Bíróság döntésének, reményeink szerint.  

 
ELNÖK: Szabó Timea képviselő asszony!  
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SZABÓ TIMEA (független): Csak egy mondat. Egyetértek Gulyás Gergellyel, de 
szerintem itt a célzat nem elég, hanem a befogadó közegre kifejtett hatást kellene egy kicsit 
jobban mérlegelni.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Zagyva György Gyula!  
 
ZAGYVA GYÖRGY GYULA (Jobbik): Szeretnék feltenni egy kérdést. A teremben 

lévők közül ki volt már gyűjtőtalálkozón? (Dr. Gulyás Gergely: Milyen jellegűn?) Gyorsan 
válaszolnék alelnök úrnak arra a kérdésére, hogy milyen jellegűn. Azért nem helyénvaló 
feltenni azt a kérdést, hogy milyen jellegűn, mert egy gyűjtőtalálkozón mind a két oldal 
jelképei, tehát a nemzetiszocialista jelképek és a kommunista jelképek is szerepelnek, s adott 
esetben egymás között cserélgetik azokat. Azért tettem fel ezt a kérdést, mert nincs olyan, 
hogy csak az egyik vagy a másik oldal gyűjti, hanem általában mindenki gyűjt mindent és 
cserélgetik egymás között, de aki specializálódott, annak a gyűjteményébe is beesik valami 
olyasmi, amit nem gyűjt, és utána azt elcseréli.  

Még egyszer felhívom a figyelmet arra, hogy egy gyűjtőtalálkozón több száz vagy 
esetleg több ezer ember is jelen van, egy zárt helyszínen. Ott kirakhatja-e az asztalára ezeket a 
jelvényeket vagy nem rakhatja ki, illetve felveheti-e vagy nem veheti fel? Adott esetben a 
kezében tarthatja-e, fotóztathatja-e vele magát vagy nem? Az nem válasz erre, elnök úr, hogy 
megvárjuk a bírói gyakorlatot, mert esetleg több százezres bírságokba is belefuthatnak 
emberek, akik ezzel foglalkoznak, és a gyűjteményük több millió forintot ér. Legyen már erre 
valamilyen gondolat! Szerintem ezeket a részeket egyáltalán nem gondolták át.  

 
ELNÖK: Képviselő úr, egyetlenegy dolgot tudok mondani. Mivel az előterjesztés 

általános vitára való alkalmasságáról fogunk szavazni, a képviselő hölgyeknek és uraknak 
megvan a lehetőségük arra, hogy ha ennél jobb normaszöveget tudnak, amely megfelel az 
alkotmánybírósági döntésnek és a strasbourgi bírói döntésnek is, akkor módosító indítványt 
terjesztenek elő. Parancsoljon!  

 
ZAGYVA GYÖRGY GYULA (Jobbik): Elnök úr, azért vannak a bizottsági ülések, 

hogy a felmerülő problémákra fel tudjuk hívni a figyelmet. Ha nem így lenne, akkor a 
bizottsági üléseken nem lennének viták. Azért így alkották meg ezt húsz éve, hogy a 
problémákra fel lehessen hívni a figyelmet. Ne kérje már megint számon rajtunk azt elnök úr, 
hogy vitatkozni merészelünk egy bizottsági ülésen! Egyébként is mindenki ezért kapja a 
fizetését. Kivéve persze Kubatov Gábort, aki két éve egyetlen bizottsági ülésen sem jelent 
meg. Ő azért kapja a fizetését, hogy ne legyen itt.  

 
ELNÖK: Képviselő úr, nem személyeskedünk, különösen azzal nem, aki nincs itt. 

Ezen túlmenően pedig azt gondolom, hogy félreértette a szavaimat. Ha kell, megköszönök 
minden hozzászólást, és remélem, hogy a szavaim valamennyi képviselőből azt a gondolatot 
próbálják előhozni, hogy az alkotmánybírósági és a strasbourgi ítéletnek megfelelni kívánó 
szöveget jobbá kívánjuk tenni. Így megfelel önnek? (Zagyva György Gyula: Meg.) 
Köszönöm. Szabó Timea képviselő asszony!  

 
SZABÓ TIMEA (független): A jegyzőkönyv kedvéért mondom, bár a szándékkal 

egyetértek és azzal is, hogy ezt valóban szabályozni kell, mégis nemmel fogok szavazni, mert 
ez a jelen formájában nem fog megállni Strasbourgban. Jobbikos képviselőtársaimhoz 
hasonlóan én is tartózkodhatnék, mondván, hogy majd meglátjuk, mi történik a módosító 
javaslatokkal, de miután meggyőződésem, hogy ez nem fog Strasbourgban átmenni, ezért 
kénytelen vagyok nemmel szavazni.  
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ELNÖK: Képviselő asszony, szeretném felhívni a figyelmét arra, hogy Strasbourghoz 

nem lehet normaszöveg kontrolljával fordulni. Strasbourghoz csak jogerős bírói ítélet után 
lehet fordulni, de mivel még nem tudjuk, hogy a bírói gyakorlat ezt hogy fogja értelmezni, és 
nem tudjuk, hogy a bírói gyakorlat milyen módon veszi figyelembe a rá egyébként kötelező 
strasbourgi döntést, azt megelőlegezni, hogy ez így Strasbourgban nem áll meg, logikailag is 
furcsa, mert a Strasbourgi Bíróság normakontrollt nem gyakorolhat, csak konkrét jogeseteket 
ítélhet meg. Kőszegi Zoltán képviselő úr!  

 
KŐSZEGI ZOLTÁN (Fidesz): Nem akarnám szaporítani a szót, de szeretném 

elmondani, hogy elnök úr és alelnök úr megadták a választ az ellenzéki és független 
képviselők felvetéseire. Én azonban Zagyva György felvetésére egy mondattal reagálnék. 
Szerintem ha bármit kitűzünk akár politikusként, akár egyszerű magyar állampolgárként, 
azzal valamilyen üzenetet akarunk másokhoz eljuttatni vagy értéket közvetíteni. Szerintem 
egyértelmű a helyzet, s itt a törvényalkotó szándéka is érvényesül: ezt nem kell külön 
értelmezni, ha valaki kitűzi a tiltott jelképeket, az a törvény által szankcionálandó. Szerintem 
ez nem kérdés.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Gáva Krisztián helyettes államtitkár úr!  
 
DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Volt itt egy kis félreértés a tekintetben, hogy mikor és hol teszi ki a tiltott 
jelképet az illető. Az AB-határozat is hivatkozott egy döntésre és ebben egy anomáliára a 
bírósági gyakorlatban. Amikor orosz katonai sapkákat vörös csillaggal árultak, ott a bíróság 
megállapította a tényállás bekövetkeztét és elítélés is következett ebből eredően, viszont egy 
másik bíróság azt mondta, hogy a cselekmény társadalomra való veszélyessége csekély és 
nem is állapította meg a tényállást. Éppen erre tekintettel volt a tényállás és azt gondolom, 
pontosan ez teszi lehetővé, hogy az ócskapiacon vagy gyűjtőtalálkozón, ahol a kitüntetéseket 
eladási vagy gyűjtési szándékkal teszem ki olyan gyűjtők számára, akik ezek iránt 
érdeklődnek, a köznyugalmat nem fogja megzavarni. Odáig viszont már nem akarok elmenni, 
hogy ha valaki egy komplett önkényuralmi jelképekkel teleaggatott egyenruhát vesz fel és 
azzal grasszál akár még egy gyűjtőtalálkozón is, az már határeset, mert akkor nem biztos, 
hogy az az ő szándéka, hogy csak az eladásra való szándékot mutassa.  

Szavazás az általános vitára való alkalmasságról 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Ki tartja általános vitára alkalmasnak a 
törvényjavaslatot? (14) Ki nem tartja általános vitára alkalmasnak? (1) Ki tartózkodott? (5) 
Megállapítom, hogy a bizottság általános vitára alkalmasnak tartja a törvényjavaslatot.  

A bizottság előadója Demeter Zoltán képviselő úr lesz a plenáris ülésen.  

A közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvény módosításáról 
szóló törvényjavaslat (T/10591. szám)   
(Általános vita) 

2. napirendi pontunk a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi 
LXXXVIII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat. Az általános vitára való alkalmasság 
megállapítása a bizottság feladata. Tisztelettel köszöntöm Kisgyőri Roland főosztályvezető 
urat az EMMI részéről és megadom neki a szót.  
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Kisgyőri Roland főosztályvezető (Emberi Erőforrások Minisztériuma) szóbeli 
kiegészítése 

KISGYŐRI ROLAND főosztályvezető (Emberi Erőforrások Minisztériuma): A 
törvény felülvizsgálatát gyakorlatilag két szándék vezette, két célkitűzés indokolta. Az egyik 
az, hogy 2005 óta nagyon sok olyan jogszabályi változás történt már, amely megkövetelte azt, 
hogy hozzáigazítsuk a 2005. évi LXXXVIII. törvényt a modern világ valóságához. A másik 
pedig az, hogy tavaly, azaz 2012-ben elfogadásra került a nemzeti önkéntes stratégia, az 
1068/2012-es kormányhatározat, amelynek két pontja is kimondja, hogy felül kell vizsgálni a 
2005. évi LXXXVIII. törvényt.  

A felülvizsgálat érdekében számos civil szervezet bevonásával tárcaközi 
munkacsoport felállítására került sor, és a civil munkacsoport, valamint a kormányzati 
szereplők a következő javaslatokat tették. Egyrészt az önkénteseket fogadni kívánó 
szervezeteknek az ez irányú szándékukat be kell jelenteni az Emberi Erőforrások 
Minisztériumának, a bejelentési adatlap és a csatolandó mellékletek köre azonban 
újraszabályozásra szorul, és a bejelentési lap tekintetében azt az elvet szeretnénk követni – 
ami már joggyakorlat is –, hogy a törvény a bejelentési lapot nem szabályozná, csupán egy 
adattartalmat, illetve azt bocsátaná közre, a konkrét adatlap pedig a minisztérium honlapján 
kerülne feltüntetésre. Ez az egyik.  

A másik: az előterjesztés megteremti az összhangot a közigazgatási hatósági eljárási 
szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvénynek a hatósági nyilvántartásra 
vonatkozó, július 1-jétől hatályos szabályaival, amikor kimondja, hogy a fogadószervezet által 
bejelentett adatokról vezetett nyilvántartás közhiteles hatósági nyilvántartás.  

A harmadik pedig az, hogy a tervezet a nemzeti köznevelésről szóló törvényhez 
igazítja a közérdekű önkéntes tevékenység fogalomhasználatát, elhatárolva egymástól a 
kettőt. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Kinek van kérdése, észrevétele? Lendvai Ildikó képviselő 

asszony!  

Kérdések, észrevételek, válaszok 

LENDVAI ILDIKÓ (MSZP): Kérdezni szeretnék valamit. Teljesen nyilvánvaló a 
törekvés és az eredetileg ezt szabályozó törvény, ezzel nincs is bajunk, és az is világos, hogy 
ez a módosítás a gyakorlati tapasztalatok alapján pontosítást vezet be, különösen azért, mert a 
közhasznú szervezetek köre szűkebb, a civil szervezeteké meg tágabb. Ezt mind értem. De ha 
az elmúlt időszak tapasztalatait akarjuk hasznosítani, akkor felvetődik bennem egy kérdés – 
lehet, hogy laikus kérdés, bocsásson meg ezért –: adódhatnak olyan helyzetek, gondoljunk 
egy időjárási katasztrófára, amikor ezt a hosszú papírmunkát egyszerűen nincs mód és idő 
végigvinni. Mi van ilyenkor? Erre nézve van egy kiskapu? Például ha jön a víz vagy a hó. 
Különösen a hó miatt mondom ezt, hiszen az eddigi tapasztalatok ébresztik fel bennem ezt a 
kérdést. Tehát mi van egy rendkívüli sürgősség estén, amikor nem nagyon van idő a 
minisztériummal levelezni?  

 
ELNÖK: Köszönöm. Öné a szó!  
 
KISGYŐRI ROLAND főosztályvezető (Emberi Erőforrások Minisztériuma): 

Köszönöm szépen. A törvény a jelenlegi állapotában is megengedi ezt a lehetőséget, amikor 
úgy fogalmaz, hogy az önkéntes tevékenységet meg lehet kezdeni és 15 nap elteltével kell 
bejelenteni. Pontosan erre vonatkozóan gondolta még azt a törvényalkotó 2005-ben, hogy ha 
ilyen katasztrófahelyzet van, akkor ne legyen szükség előzetes regisztrációra. Ez tehát nem 
előzetes regisztráció, hanem utólagos. Köszönöm.  
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ELNÖK: Van-e még kérdés, észrevétel, hozzászólás? (Nincs jelentkező.) Ha nincs, 

szavazni fogunk.  

Szavazás az általános vitára való alkalmasságról 

Ki tartja általános vitára alkalmasnak a törvényjavaslatot? (Szavazás.) Megállapítom, 
hogy a bizottság 20 igen szavazattal, egyhangúlag általános vitára alkalmasnak tartja a 
törvényjavaslatot.  

A bizottság előadója a plenáris ülésen Rónaszékiné Keresztes Monika képviselő 
asszony lesz.  

A bizottság nők esélyegyenlőségével foglalkozó albizottságának megalakítása 

3. napirendi pontunk a bizottság nők esélyegyenlőségével foglalkozó albizottságának 
megalakítása.  

Elnöki bevezető 

A következő javaslatot terjesztem elő. Az Emberi jogi bizottságnak megalakulna egy, 
a nők esélyegyenlőségével foglalkozó albizottsága, amelynek a vezetője Ékes Ilona lenne, 
Szabó Timea lenne a helyettese, a tagjai pedig Csöbör Katalin, Wittner Mária, Rónaszékiné 
Keresztes Monika, Lendvai Ildikó és dr. Gaudi-Nagy Tamás lennének. Előzetesen 
mindenkivel egyeztettem és a felsoroltak elfogadták a felkérést.  

Kinek van kérdése, észrevétele? Lendvai Ildikó képviselő asszony!  

Kérdések, észrevételek 

LENDVAI ILDIKÓ (MSZP): Természetesen elfogadtam a jelölést, úgyhogy nem 
magam miatt jelentkezem, pusztán csak buzdítanám a kollégákat: én rettentően örülnék, ha 
több férfi is lenne ebben a bizottságban, tudniillik a női esélyegyenlőség nem a nők 
magánproblémája, hanem közös problémánk. Nyilván senkit nem lehet beleerőltetni, de 
mégis.  

 
HARRACH PÉTER (KDNP): De akkor már a férfi esélyegyenlőséget is bele kellene 

venni.  
 
LENDVAI ILDIKÓ (MSZP): Én szívesen belépek oda is, ha az én támogatásom 

hiányzik onnan. Mint mondtam, ez csak buzdítást akar jelenteni részemről.  
 
ELNÖK: Wittner Mária képviselő asszony!  
 
WITTNER MÁRIA (Fidesz): Az rendben van, hogy megalakult egy újabb bizottság – 

bizottság bizottság hátán –, de az a kérdés, hogy mi lesz a feladat.  
 
ELNÖK: Nagyon egyértelmű. A feladatot az első bizottsági ülésen maguk a bizottsági 

tagok fogják meghatározni. Nyilván felmérik a saját lehetőségeiket, idejüket és azt, hogy 
mennyire elkötelezettek az ügy iránt. S itt a válasz a kérdésre, hogy miért van a női túlsúly, 
nos azért, mert a problémák feltárására érzékenyebbek lehetnek a nők, bár lehet, hogy a 
probléma megoldásában meg érzékenyebbek lehetnek a férfiak.  

Másrészt amikor megalakul egy ilyen bizottság, akkor rendkívül szerteágazó lehet az, 
hogy mikkel foglalkozik. Az életnek lassan már a nemzetközi kapcsolatokban sincs olyan 
területe, ahol ez a kérdés ne merülne fel, ezért tartottuk szükségesnek, hogy legyen egy ilyen 
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albizottság. De, mondom, a bizottságban résztvevő tagoknak kell meghatározni a 
munkarendjüket, azt, hogy milyen ütemben milyen kérdésekkel kívánnak foglalkozni.  

Kőszegi Zoltán képviselő úr!  
 
KŐSZEGI ZOLTÁN (Fidesz): Elnök úr, én szívesen részt vennék ennek az 

albizottságnak a munkájában, ha erre van igény.  
 
ELNÖK: Akkor viszont el kell dönteni, hogy az imént felsoroltak közül ki ne legyen 

tagja, nyilván ez a Fidesz tagjai közül kellene, hogy kikerüljön.  
 
DR. ARCZT ILONA főtanácsadó: Nem muszáj, mert lehet több kormánypárti 

képviselő is az albizottság tagja.  
 
ELNÖK: Akkor felvesszük a listára Kőszegi Zoltánt is. Kér-e valaki külön-külön 

szavazást a jelöltekről, vagy pedig egyben szavazhatunk? Gaudi-Nagy Tamás!  
 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Csak egy rövid hozzászólást szeretnék tenni 

az albizottsággal kapcsolatban. Mi is nagyon örülünk ennek, én is azért vállaltam, hogy részt 
veszek az albizottság munkájában, mert szerintünk ennek már több éve meg kellett volna 
történnie. E tekintetben több javaslat is futott már a Házban, amelyek sajnos mind elakadtak, 
de nem kellett volna, hogy elakadjanak. Reméljük, hogy az albizottság határozottan mögé tud 
állni az olyan javaslatoknak, amelyeket sikerül úgy megalkotni, hogy minden érintett számára 
elfogadhatók legyenek, és olyan problémák megoldásában is tud segíteni, amelyek a 
hozzátartozók közötti nemi erőszak vagy a párkapcsolatokon belüli erőszak problémáját 
illetik. Számos olyan terület van még, amelyekben még nem történt előrelépés.  

Elnök úrnak igaza van abban, hogy őskori állapotokat jelez az, ha az Országgyűlésben 
nincs egy ilyen témával foglalkozó bizottság, bár a bizottság léte nyilván nem fog mindenre 
megoldást nyújtani. Itt jelezném, hogy az ellenőrző albizottság munkája is elakadt. Szerintem 
ezt orvosolnunk kell, mert ha jól tudom, Szabó Timea függetlenné válásával ez a bizottság 
elvesztette az elnökét és gyakorlatilag működésképtelen. Kérem, hogy egyidejűleg ezt is 
gondoljuk át és ezt a kérdést is rendezzük, mert ez a helyzet így nem szerencsés. Mi 
szeretnénk, ha a végrehajtást ellenőrző albizottságban érdemi munkát tudnánk végezni, 
szívesen felajánljuk ebben a részvételünket, akár elnökleti szinten is. Mindenképpen kérem, 
hogy ezt ne söpörjük a szőnyeg alá és ne feledkezzünk el erről.  

 
ELNÖK: Tudomásul veszem a jelzést, de az ellenőrzési albizottság működtetéséért is 

az albizottság tagjai a felelősek. Az ellenőrző albizottság ügye egyébként most nem tartozik 
ide, pillanatnyilag a nők esélyegyenlőségével foglalkozó albizottság megalakulásáról van szó.  

Kér-e valaki külön-külön szavazást a jelöltekről? (Nincs jelentkező.) Ki ért egyet 
azzal, hogy egyben szavazzunk? (Szavazás.) Megállapítom, hogy a bizottság 20 igen 
szavazattal, egyhangúlag egyetért azzal, hogy egyben szavazzunk a jelöltekről.  

Szavazás 

Ki ért egyet az általam ismertetett előterjesztéssel? (Szavazás.) Megállapítom, hogy a 
bizottság 20 igen szavazattal, egyhangúlag egyetért az előterjesztéssel.  

Egyebek 

Utolsó napirendi pontunk az egyebek. Van-e valakinek kérdése, észrevétele, 
megjegyzése az egyebek között? Lendvai Ildikó képviselő asszony!  
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LENDVAI ILDIKÓ (MSZP): Lenne egy kérdésem elnök úrhoz Gaudi-Nagy Tamás 
felvetése alapján. Van olyan szabály, hogy független képviselő nem lehet albizottság elnöke? 
Magyarán: Szabó Tímea most elnök vagy nem elnök? Csak azért kérdezem, mert én nem 
ismerek ilyen szabályt.  

 
ELNÖK: Nincs ilyen szabály, mint ahogy arra sincs szabály, hogy bizottsági elnök 

kormánypárti vagy ellenzéki képviselő lehet. Szili Katalin személyében a parlamentben ma 
van egy független bizottsági elnök is.  

 
LENDVAI ILDIKÓ (MSZP): Akkor van nekünk albizottsági vezetőnk!  
 
ELNÖK: Igen. Gaudi-Nagy Tamás képviselő úr!  
 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Itt is megerősíteném, hogy szükséges lenne 

ennek a helyzetnek a tisztázása. Elnök úrnak mi a hivatalos álláspontja a tekintetben, hogy az 
ellenőrző albizottságnak van-e elnöke vagy nincs?  

 
ELNÖK: Az ellenőrző albizottság megválasztott elnöke a visszahívásig Szabó Timea. 

Az a jogi kérdés, hogy ez folyamatosnak tekinthető-e. Zárójelben megjegyzem, hogy ez nem 
az Emberi jogi bizottság kizárólagos problémája, mert azáltal, hogy az LMP frakciójának a 
tagjai függetlenné váltak, ez a kérdés több bizottságban is felmerül. Erről nyilván egyeztetni 
kell. Nekem az az eredeti álláspontom, hogy a megválasztott tisztségviselő nincs visszavonva, 
és függetlenül a jelen helyzettől az ő státusza megmarad. Ez azonban csak az én 
magánvéleményem, és a Házbizottságot nem tudom helyettesíteni. Tehát a 
magánvéleményem az, hogy ha valakit megválasztottak egy tisztségre, függetlenül attól, hogy 
milyen pártnak a tagja, a státusza megmarad. Itt legfeljebb az a kérdés merülhet fel, hogy az 
ellenőrző albizottság elnökének ellenzékinek kell lenni, de hát Szabó Timea biztosan nem 
minősül kormánypártinak.  

Zagyva György Gyula képviselő úr!  
 
ZAGYVA GYÖRGY GYULA (Jobbik): Elnök úr, továbbra sem tudjuk, hogy az 

ellenőrző albizottságnak van-e elnöke vagy nincs. Amikor legutóbb néztem, a bizottság 
honlapján már nem szerepelt Szabó Timea mint elnök.  

 
ELNÖK: Meg fogom kérni a munkatársaimat, hogy a Ház vezetésével tisztázzák ezt a 

dolgot. Két jogi álláspont lehetséges. Az egyik az, hogy ha valakit megválasztottak és nem 
történik visszavonás, akkor az a tisztség megmarad. A másik pedig az, hogy ennek 
folyamatosnak kell lenni. Az a kérdés, hogy ez folyamatos volt-e Szabó Timea esetében.  

 
DR. ARCZT ILONA főtanácsadó: Erre már van álláspont.  
 
ELNÖK: Akkor ezt az álláspontot pontosan tisztázzuk és a következő bizottsági 

ülésen ismertetni fogjuk.  
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Van-e még valami az egyebek között? (Nincs jelentkező.) Ha nincs, megköszönöm 

munkájukat és az ülést bezárom.  
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra)  
 
 
 
 

  

Dr. Lukács Tamás 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Soós Ferenc 


