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(T/10749. szám)  
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1 Közvetlenül az Alkotmányügyi bizottságban 10.00 órakor kezdődő meghallgatását 

követően! 
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Az ülés résztvevői  
A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: Dr. Lukács Tamás (KDNP), a bizottság elnöke  
 
Dr. Gulyás Gergely (Fidesz), a bizottság alelnöke  
Berényi László (Fidesz)  
Demeter Zoltán (Fidesz)  
Gajda Róbert (Fidesz)  
Wittner Mária (Fidesz)  
Harrach Péter (KDNP)  
Varga László (KDNP)  
 
 

Helyettesítési megbízást adott   
 
Dr. Gulyás Gergely (Fidesz) megérkezéséig dr. Lukács Tamásnak (KDNP) 
Csöbör Katalin (Fidesz) Demeter Zoltánnak (Fidesz)  
Ékes Ilona (Fidesz) Gajda Róbertnak (Fidesz)  
Farkas Flórián (Fidesz) Berényi Lászlónak (Fidesz)  
Gajda Róbert (Fidesz) megérkezéséig Varga Lászlónak (KDNP)  
Kőszegi Zoltán (Fidesz) Wittner Máriának (Fidesz)  
Kubatov Gábor (Fidesz) Harrach Péternek (KDNP)  
Rónaszékiné Keresztes Monika (Fidesz) Varga Lászlónak (KDNP)  
 

Meghívottak részéről  

Hozzászólók  
 
Dr. Székely László, az alapvető jogok biztosának jelöltje  
Dr. Rétvári Bence államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium) 
Dr. Magyariné dr. Nagy Edit helyettes államtitkár (Belügyminisztérium) 
Dr. Kecskés Péter főosztályvezető (Emberi Erőforrások Minisztériuma)  
Árok Szabolcs osztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium)  

Megjelentek 
 
Jordán Zsuzsanna referens (Emberi Erőforrások Minisztériuma)  
Pados-Borbás Éva referens (Emberi Erőforrások Minisztériuma)  
Tóth Edit főosztályvezető-helyettes (Emberi Erőforrások Minisztériuma) 
Dr. Garamvári Miklós szakmai főtitkárhelyettes (Alapvető Jogok Biztosának 
Hivatala)  
Heizerné Hegedűs Éva igazgatási főtitkárhelyettes (Alapvető Jogok 
Biztosának Hivatala)  
László Imre jogi asszisztens  
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 (Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 22 perc)  

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása  

DR. LUKÁCS TAMÁS (KDNP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Köszöntöm megjelent képviselőtársaimat és kedves vendégeinket. Az ülést megnyitom. 
Bejelentem, hogy Gulyás Gergelyt Lukács Tamás, Csöbör Katalint Demeter Zoltán, Farkas 
Flóriánt Berényi László, Gajda Róbertet Varga László, Kőszegi Zoltánt Wittner Mária, 
Kubatov Gábort Harrach Péter helyettesíti. Megállapítom, hogy a bizottság a 
helyettesítésekkel együtt határozatképes.  

A napirendi javaslatot kézhez kapták képviselőtársaim. A napirend kiegészítésére 
javaslat nem érkezett. A napirendi javaslathoz képest annyi változtatást javasolok, hogy 
amikor az Alkotmányügyi bizottság végez az alapvető jogok biztosa jelöltjének, dr. Székely 
Lászlónak a meghallgatásával, akkor felfüggesztjük az éppen aktuális napirend tárgyalását és 
jelölt úr meghallgatásával folytatjuk az ülést. Végül pedig jelzem a bizottságnak, kérés 
érkezett arra vonatkozólag, hogy a 3. napirendi pont tárgyalásával kezdjük a munkánkat, 
utána pedig a szabálysértésekről szóló törvényjavaslat módosító javaslatait tárgyaljuk meg. E 
módosításokkal együtt ki fogadja el a napirendi javaslatot? (Szavazás.) Megállapítom, hogy a 
bizottság 12 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a mai ülés napirendjét.  

A panaszokról és közérdekű bejelentésekről szóló törvényjavaslat (T/11657. szám) 
(Általános vita) 

1. napirendi pontunk a panaszokról és közérdekű bejelentésekről szóló 
törvényjavaslat, amelynek az általános vitára való alkalmasságáról kell döntenünk. Szeretettel 
köszöntöm dr. Rétvári Bence államtitkár urat és megadom neki a szót.  

Dr. Rétvári Bence államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium) szóbeli 
kiegészítése 

DR. RÉTVÁRI BENCE államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 
Tisztelt Bizottság! A kormány már a nyári szünet előtt benyújtotta a panaszokról és közérdekű 
bejelentésekről szóló törvényjavaslatot. Ez egy önálló törvényjavaslat. Magyarország a 
nemzetközi vállalásai között is vállalta, hogy a kétéves korrupció-megelőzési programban 
ilyesfajta törvényjavaslatot terjeszt be.  

Mit fed a közérdekű bejelentés fogalma? Azt, hogy ha valakinek tudomására jut egy 
közpénzeket, közérdeket sértő tény, folyamat vagy döntés és erről szeretne anonim módon 
bejelentést tenni. Ő maga nem érdekelt közvetlenül az ügyben, hanem csak a köz érdekét 
szeretné szolgálni azáltal, hogy ilyesfajta bejelentést tesz. Más országoknak az a tapasztalata, 
hogy ha ilyesfajta bejelentő védelmi rendszer kialakul, onnantól kezdve a korrupció elleni 
küzdelemben ez egy fontos eszköz, amely bevezetésével hatékonyabban lehet a korrupció 
ellen küzdeni. A legnagyobb példák volumenben is az Egyesült Államokban találhatók, ahol 
dollár milliárdokat tudtak így a köz számára megmenteni. Ott persze a rendszer nem 
kontinentális, hanem angolszász típusú, ami azt jelenti, hogy a bejelentés után mindenki 
százalékot kap; ilyenformán persze a bejelentés magánérdekű bejelentésnek is minősül, nem 
csupán közérdekűnek.  

Mi felállítanánk erre egy külön elektronikus bejelentés-kezelő rendszert, amelynek a 
helyszíne az ombudsman hivatalában, az alapvető jogok biztosánál lenne. Itt lenne az az 
elektronikus rendszer, amely fogadná a bejelentéseket, s utána először az érintett szerv 
tájékoztatását kérné, majd utána ha kell, akkor a rendőrséghez vagy az ügyészséghez 
fordulhatna és a büntetőeljárást is elindíthatná.  

Ezen túlmenően védelemben részesülnek a bejelentő személyek, a nevük tehát nem 
derül ki. Azért kell ez a viszonylag bonyolult rendszer, hogy a nevük ne derülhessen ki.  
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A privát szférára is kiterjed ez a javaslat annyiban, hogy ezekben az esetekben nem az 
ombudsman hivatala jár el, hanem egy olyan ügyvéd, akivel az illető cég szerződést köt, 
másfajta jogviszonyban nem állnak, csak bizalmi ügyvédi funkcióra kötnek kontraktust, és 
ezeket a funkciókat a bizalmi ügyvéd látja el.  

Ha bárkinek bármilyen kérdése van, szívesen válaszolok rá. Köszönöm szépen.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kinek van kérdése, észrevétele az előterjesztéssel 

kapcsolatban? (Nincs jelentkező.) Senkinek.  

Szavazás az általános vitára való alkalmasságról 

Ki tartja általános vitára alkalmasnak a panaszokról és közérdekű bejelentésekről szóló 
törvényjavaslatot? (Szavazás.) Megállapítom, hogy a bizottság 12 igen szavazattal, 
egyhangúlag általános vitára alkalmasnak tartja a törvényjavaslatot.  

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási 
rendszerről szóló 2012. évi II. törvénynek az Alaptörvény negyedik módosításával 
összefüggő módosításáról szóló törvényjavaslat (T/10749. szám)   
(Módosító javaslatok megvitatása) 

2. napirendi pontunk a szabálysértésekről szóló törvényjavaslathoz benyújtott 
módosító javaslatok megvitatása. A 2013. szeptember 12-ei keltezésű ajánlásból dolgozunk. 
Köszöntöm dr. Magyariné dr. Nagy Edit helyettes államtitkár asszonyt a 
Belügyminisztériumból és kérdezem, hogy kormány- vagy tárcaálláspontot képvisel-e.  

 
DR. MAGYARINÉ DR. NAGY EDIT helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): 

Tárcaálláspontot képviselek, elnök úr.  
 
ELNÖK: Az ajánlás 1. pontjában – amely összefügg a 10. és 14. ajánlási pontokkal – a 

Honvédelmi Bizottság a törvényjavaslat címének módosítását javasolja. Kérdezem, hogy a 
tárca támogatja-e.  

 
DR. MAGYARINÉ DR. NAGY EDIT helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): A 

tárca támogatja.  
 
ELNÖK: Kinek van kérdése, észrevétele? (Nincs jelentkező.) Ki támogatja a módosító 

javaslatot? (Szavazás.) Megállapítom, hogy a bizottság 12 igen szavazattal, egyhangúlag 
támogatja a módosító javaslatot.  

Az ajánlás 2. pontjában Szabó Timea és dr. Dorosz Dávid, továbbá dr. Schiffer András 
a törvényjavaslat 3. §-a elhagyását javasolja a Szabs. tv. 178. §-át követő 133/A. § alcímét és 
178/A. §-át érintően. Kérdezem, hogy a tárca támogatja-e.  

 
DR. MAGYARINÉ DR. NAGY EDIT helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): A 

tárca nem támogatja.  
 
ELNÖK: Kinek van kérdése, észrevétele? (Nincs jelentkező.) Ki támogatja a módosító 

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

Az ajánlás 3. pontjában dr. Staudt Gábor a törvényjavaslat 3. §-ában a Szabs. tv. 
178/A. §-a módosítását javasolja. Kérdezem, hogy a tárca támogatja-e.  
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DR. MAGYARINÉ DR. NAGY EDIT helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): A 
tárca nem támogatja.  

 
ELNÖK: Kinek van kérdése, észrevétele? (Nincs jelentkező.) Ki támogatja a módosító 

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

Az ajánlás 4. pontjában dr. Kiss Sándor a törvényjavaslat 3. §-ában a Szabs. tv. 
178/A. §-a módosítását javasolja. Kérdezem, hogy a tárca támogatja-e.  

 
DR. MAGYARINÉ DR. NAGY EDIT helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): A 

tárca nem támogatja.  
 
ELNÖK: Kinek van kérdése, észrevétele? (Nincs jelentkező.) Ki támogatja a módosító 

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

Az ajánlás 5. pontjában Vágó Gábor és dr. Schiffer András a törvényjavaslat 5-6. §-a 
elhagyását javasolja a Szabs. tv. 179/A. §-át és 250. § (4) bekezdését érintően. Kérdezem, 
hogy a tárca támogatja-e.  

 
DR. MAGYARINÉ DR. NAGY EDIT helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): A 

tárca nem támogatja.  
 
ELNÖK: Kinek van kérdése, észrevétele? (Nincs jelentkező.) Ki támogatja a módosító 

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

Az ajánlás 6. pontjában – amely összefügg a 11. ajánlási ponttal – dr. Papcsák Ferenc, 
Riz Levente, Wintermantel Zsolt, Kovács Péter, dr. Vas Imre és Ughy Attila a törvényjavaslat 
5. §-ában a Szabs. tv. 179/A. § (2) bekezdése módosítását javasolja. A Fővárosi 
Önkormányzat hatáskörét kívánják elhagyni. Kérdezem, hogy a tárca támogatja-e.  

 
DR. MAGYARINÉ DR. NAGY EDIT helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): A 

tárca nem támogatja.  
 
ELNÖK: Kinek van kérdése, észrevétele? (Nincs jelentkező.) Ki támogatja a módosító 

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

Az ajánlás 7. pontjában Baráth Zsolt, Vágó Sebestyén és dr. Staudt Gábor a 
törvényjavaslat 5. §-ában a Szabs. tv. 179/A. § (2) bekezdése módosítását javasolja. 
Kérdezem, hogy a tárca támogatja-e.  

 
DR. MAGYARINÉ DR. NAGY EDIT helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): A 

tárca nem támogatja.  
 
ELNÖK: Kinek van kérdése, észrevétele? (Nincs jelentkező.) Ki támogatja a módosító 

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

Az ajánlás 8. pontjában Baráth Zsolt, Vágó Sebestyén és dr. Staudt Gábor a 
törvényjavaslat 5. §-ában a Szabs. tv. 179/A. § (2) bekezdése módosítását javasolja. 
Kérdezem, hogy a tárca támogatja-e.  
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DR. MAGYARINÉ DR. NAGY EDIT helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): A 
tárca nem támogatja.  

 
ELNÖK: Kinek van kérdése, észrevétele? (Nincs jelentkező.) Ki támogatja a módosító 

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

Az ajánlás 9. pontjában Baráth Zsolt és Vágó Sebestyén a törvényjavaslat 5. §-ában a 
Szabs. tv. 179/A. § (3) bekezdése módosítását javasolja. Kérdezem, hogy a tárca támogatja-e.  

 
DR. MAGYARINÉ DR. NAGY EDIT helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): A 

tárca nem támogatja.  
 
ELNÖK: Kinek van kérdése észrevétele? (Nincs jelentkező.) Ki támogatja a módosító 

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

Az ajánlás 12. pontjában Baráth Zsolt, Vágó Sebestyén és dr. Staudt Gábor a 
törvényjavaslat 6. §-ában a Szabs. tv. 250. § (4) bekezdése módosítását javasolja. Kérdezem, 
hogy a tárca támogatja-e.  

 
DR. MAGYARINÉ DR. NAGY EDIT helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): A 

tárca nem támogatja.  
 
ELNÖK: Kinek van kérdése, észrevétele? (Nincs jelentkező.) Ki támogatja a módosító 

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

Az ajánlás 13. pontjában Baráth Zsolt, Vágó Sebestyén és dr. Staudt Gábor a 
törvényjavaslat 6. §-ában a Szabs. tv. 250. § (4) bekezdése módosítását javasolja. Kérdezem, 
hogy a tárca támogatja-e.  

 
DR. MAGYARINÉ DR. NAGY EDIT helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): A 

tárca nem támogatja.  
 
ELNÖK: Kinek van kérdése észrevétele? (Nincs jelentkező.) Ki támogatja a módosító 

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

Köszönjük szépen helyettes államtitkár asszony segítségét, a napirendi pont 
tárgyalását lezárom.  

Mivel megérkezett dr. Székely László, az alapvető jogok biztosának jelöltje, az ő 
meghallgatása következik.  

Az alapvető jogok biztosának jelölt dr. Székely László meghallgatása   
(Az alapvető jogok biztosáról szóló 2011. évi CXI. törvény 6. § (4) bekezdése alapján) 

3. napirendi pontunk tehát az alapvető jogok biztosának jelölt dr. Székely László 
meghallgatása. Szeretettel köszöntöm a jelölt urat. A képviselő hölgyek és urak az ön 
életrajzát, valamint az Országgyűlési Könyvtár által összeállított, az ön munkásságáról szóló 
anyagokat előzetesen megkapták. Öné a szó.  

Dr. Székely Lászlónak, az alapvető jogok biztosa jelöltjének tájékoztatója 

DR. SZÉKELY LÁSZLÓ, az alapvető jogok biztosának jelöltje: Tisztelt Elnök Úr! 
Tisztelt Bizottság! Hölgyeim és Uraim! Nagyon köszönöm a lehetőséget. Ha megengedik, én 
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csak nagyon-nagyon röviden élnék ezzel a lehetőséggel, tekintettel arra, hogy az elmúlt egy 
évben én már jártam ebben a bizottságban a Polgári Törvénykönyv kodifikációjával 
kapcsolatban, s akkor bizonyos – bár nyilván felszínes – benyomásokat szerezhettek rólam. 
Az önök előtt fekvő életrajzom egy nyitott könyv. Az én életemben nincsenek furcsa 
kacskaringók, nincsenek titkok, szerintem ebből elég alaposan megismerhetik azt, hogy az 
elmúlt harminc évben mivel foglalkoztam. A háttéranyag sajnos meglehetősen esetleges, de 
nem én állítottam össze, ha én állítottam volna össze, valószínűleg másképp tettem volna, de 
ebbe nem kívántam belefolyni.  

Nem akarnék tanácsokat adni a metodikát illetően, de vizsgáztatóként az a 
tapasztalatom, hogy mindig akkor tudom a legalaposabban feltárni a jelöltek, a hallgatók 
tudását, ha azonnal kérdezek, nem hagyom, hogy monologizáljanak, nem előre kidolgozott 
tételek alapján akarok meggyőződni arról, hogy kinek milyen a tudása, hanem úgy, hogy 
kérdésekre kell válaszolni, és ilyenformán tökéletesen fel tudom térképezni azt, hogy egy 
jelölt alkalmas vagy nem alkalmas arra, hogy jogász legyen, a vizsgáját sikerrel letegye. Tehát 
arra kérem önöket, hogy inkább kérdezzenek, és ha megengedik, én azonnal válaszolni fogok. 
Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Wittner Mária képviselő asszony!  

Kérdések, megjegyzések, válaszok 

WITTNER MÁRIA (Fidesz): Az 1. napirendi pont megtárgyalásánál Rétvári Bence  
igazságügyi államtitkár volt itt, de neki nem tettem fel a kérdést, mert azt mondta, hogy ön 
fog foglalkozni a korrupcióval kapcsolatos bejelentésekkel. Nekem elég sok tudomásom van 
arról, hogy egyes bejelentések visszakerültek oda, ahonnan elindították azokat, s nem egy 
esetben visszavágás is történt az illetővel szemben. Ezt hogy tudják majd kivédeni? Mert 
ennek a kivédése erkölcsileg is és a korrupció megszüntetése érdekében is nagyon fontos. 
Köszönöm szépen.  

 
DR. SZÉKELY LÁSZLÓ, az alapvető jogok biztosának jelöltje: A kérdés egy picit 

idő előtti. Nekünk 2015. január 1-jétől kell biztosítanunk a hivatalban azt, hogy a bejelentések 
anonimitása teljes legyen, mert nyilván az a cél, nehogy retorzió érje azokat, akik ilyenfajta 
bejelentéseket tesznek. Ennek a rendszernek a kiépítése pénz, paripa, fegyver. Ez az előttünk 
álló egyik legfontosabb feladat. Ennek egyelőre csak a keretei vannak meg, hogy ezt hogyan 
kell kiépíteni, de erre minden bizonnyal egy külön osztályt kell foglalkoztatni a hivatalban. 
Jelen pillanatban nem tudok ennél többet mondani, de azt hiszem, most az egész országban 
nincs olyan ember, aki ennél többet tudna mondani.  

 
WINTER MÁRIA (Fidesz): Megbízhatók lesznek-e azok a személyek, akik ezzel 

foglalkoznak majd?  
 
DR. SZÉKELY LÁSZLÓ, az alapvető jogok biztosának jelöltje: Azt megígérhetem 

önnek, hogy kizárólag olyan feddhetetlen személyek fognak ott dolgozni, akik garantálják, 
hogy semmifajta retorzió és hátrány ne érhesse azt, aki ilyen jellegű bejelentéssel él.  

 
ELNÖK: Varga László képviselő úr!  
 
VARGA LÁSZLÓ (KDNP): Ehhez csatlakozva én nem is kérdezek, hanem inkább 

kifejezem az őszinte részvétem biztos úrnak, mert a magyarok sajnos mind a nyilas, mind az 
ávós időkben híresek voltak a bejelentésekről. Úgyhogy fogadja őszinte részvétem.  
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DR. SZÉKELY LÁSZLÓ, az alapvető jogok biztosának jelöltje: Ez nagyon kedves, de 
én olvastam olyan írásokat is történészektől, hogy ez azért nem teljesen igaz. Nem voltunk mi 
annyira alja nép ebből a szempontból, és ez azért némi optimizmusra okot ad.  

 
ELNÖK: Lehet, hogy idő előtti a kérdés, mert egy új hivatal átvételekor az embernek 

először tájékozódnia kell. Tekintettel azonban arra, hogy ebben a ciklusban történt az egész 
rendszer átalakítása, éppen a hatékonyság érdekében, és hogy a most tárgyalandó jogszabály 
nagy valószínűség szerint újabb feladatokat fog róni a hivatalra, az látszik-e már, hogy milyen 
humán és más erőforrások szükségesek a hatékony ügyintézés érdekében? Vagy először még 
tájékozódnia kell?  

 
DR. SZÉKELY LÁSZLÓ, az alapvető jogok biztosának jelöltje: Ez azért részint már 

megtörtént, ha szabad ilyen titkokat elárulnom. Ez azt jelenti, hogy az ombudsmannak 
lobbiznia kell a pénzügyi kormányzatnál. Ezt nekem sajnos meg kell tennem és a jövő évi 
költségvetésben erre valamilyen forrásokat kell szereznem, ugyanis nemcsak a 
korrupcióellenes küzdelem, harc intézményrendszere új változatának a kiépítésére kerül sor, 
hanem egy másik fontos feladat, a kínzás és más embertelen és megalázó bánásmód elleni 
ENSZ-feladatok hivatalhoz telepítése is hasonló problémákkal jár. Ezért nekem majd latba 
kell vetnem a tekintélyem és a hivatal súlyát annak érdekében, hogy ezeket a plusz forrásokat 
valamilyen módon a jövő évi és az azután következő költségvetésből is megszerezzük. 
Igyekszem majd a lehető leghatékonyabban eljárni.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Harrach Péter képviselő úr!  
 
HARRACH PÉTER (KDNP): Én nem annyira szervezeti és a feladattal kapcsolatos 

kérdésekre utalnék és nem is kérdés, inkább megjegyzés lenne, amit mondok. Én elsősorban a 
személyi alkalmasságot néztem, amikor az életrajzot és az abból kiolvasható tényeket vettem 
végig, és úgy látom, hogy itt két szempontot kiemelhetünk, egyrészt az eddig végzett munkát, 
másrészt pedig az ezek kapcsán elért eredményeket. Számomra mindez megnyugtató, hiszen 
nemcsak oktatói munkáról volt szó eddig a jelölt úr életében, hanem a törvénykezésben is 
részt vett, kormánybiztosként is dolgozott, a közigazgatásnak is részese volt, tehát nagyon 
széles területen végzett munkát. Nyilván az innen érkező bejelentések és a különböző 
kezdeményezések lehetőséget adnak az ön számára, hogy jól végezze ezt a munkát. Mindezek 
alapján én alkalmasabb személyt nem is látnék erre a feladatra. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Varga László képviselő úr!  
 
VARGA LÁSZLÓ (KDNP): Az előbbi pikírt megjegyzésem hadd tegyem jóvá azzal, 

hogy csatlakozom Harrach Péter frakcióvezető úrhoz. Én a diákok közt nyomoztam ön után, 
és a diákoknak nagyon jó véleményük van önről, a tanítási és a vizsgáztatási módszereiről. Ez 
engem megnyugtatott abban a tekintetben, hogy ezen a poszton is emberségesen fogja ellátni 
a feladatait.  

 
DR. SZÉKELY LÁSZLÓ, az alapvető jogok biztosának jelöltje: Ennél nagyobb bók 

egy tanárt nem igazán érhet. Köszönöm szépen.  
 
ELNÖK: Engedjenek meg nekem egy észrevételt. Én azok közé a képviselők közé 

tartozom, akik az első ciklusban ezt a törvényt meghozták. Nem kell minket ezért szidni, az 
akkori jogrendszerben ez egy nagyon fontos és lényeges intézményrendszer volt. Az eddigi 
gyakorlat alapján azt látom, hogy nagyon kevés biztos volt képes a sajtóval jól bánni, pedig a 
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svéd modellben, ahonnan vettük ezt az intézményrendszert, az alapvető jogok biztosának a 
legerősebb fegyvere a nyilvánosság. Csak azért tettem ezt a megjegyzést, mert nem elég 
szakmailag magas színvonalon csinálni valamit. A biztosi jogok rendszere akkor működik jól, 
ha az a nyilvánosságban közérthetően megjelenik. Azért hangsúlyozom, hogy közérthetően, 
mert a szakmai színvonalat megtartva nagyon nehéz közérthetően beszélni, pedig a jogtudatot 
ez a fajta nyilvánosság tudja a legjobban alakítani.  

 
DR. SZÉKELY LÁSZLÓ, az alapvető jogok biztosának jelöltje: Tökéletesen 

egyetértek elnök úrral, ezt magam is így látom. Amikor nekem olyan kormányzati 
megbízatásaim voltak, amelyek szükségképpen együtt jártak a sajtóval való rendszeres 
együttműködéssel, akkor nekem ezzel kapcsolatban semmilyen problémám nem volt. A sajtó 
jelenlévő képviselői között nyilván van olyan, aki ezt meg tudja erősíteni vagy meg tudja 
cáfolni. Én úgy emlékszem, hogy ez mindenkor sikeres volt.  

Abban maximálisan igaza van, hogy nagyon-nagyon fontos az az üzenet, ami a sajtón 
és a médián keresztül az emberekhez eljut. Ennek a hivatalnak az a fő feladata, hogy a 
szegények ügyvédje legyen, tehát szegény jogon hivatalból eljárni azokban az ügyekben, ahol 
a jog alá szorult rétegek panaszai, kérelmei a hivatalhoz eljutnak. Ahhoz, hogy ilyen kérelmek 
egyáltalán megfogalmazódjanak, nagyon fontos az, hogy a közvélemény számára nyilvánvaló 
legyen, van egy olyan hivatal, ahol professzionális ügyintézők ezekkel a kérdésekkel 
foglalkoznak. Az elődeim közül ezen a téren az én példaképem Lenkovics Barnabás, aki a 
hétköznapi ember számára is érthető módon volt képes elmagyarázni azt, hogy egy-egy 
alkotmányos visszáságban milyen veszélyek és lehetséges jogsértések rejlenek. Én is ebben a 
szellemben próbálok majd kommunikálni mindenkor, amikor a sajtóval vagy a médiával 
fogok találkozni. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Van-e még kérdés, észrevétel, hozzászólás, bármilyen megjegyzés? (Nincs 

jelentkező.) Ha nincs, szavazni fogunk.  

Szavazás a jelölt alkalmasságáról 

Ki az, aki dr. Székely Lászlót az alapvető jogok biztosa feladatainak ellátására 
alkalmasnak tartja? (Szavazás.) Megállapítom, hogy a bizottság dr. Székely Lászlót 14 igen 
szavazattal, egyhangúlag alkalmasnak tartja az alapvető jogok biztosa feladatainak ellátására.  

Sok erőt kívánunk önnek.  

A támogatott döntéshozatalról szóló törvényjavaslat (T/12099. szám)   
(Általános vita) 

4. napirendi pontunk a támogatott döntéshozatalról szóló törvényjavaslat általános 
vitára való alkalmasságának megállapítása. Tisztelettel köszöntöm dr. Kecskés Péter 
főosztályvezető urat az Emberi Erőforrások Minisztériumából. Öné a szó.  

Dr. Kecskés Péter főosztályvezető (Emberi Erőforrások Minisztériuma) szóbeli 
kiegészítése 

DR. KECSKÉS PÉTER főosztályvezető (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Tisztelt 
Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Az Európa Tanács Miniszteri Bizottságának 1999. évi negyedik 
ajánlása a cselekvőképtelen nagykorúak jogi védelméről, valamint a fogyatékossággal élő 
személyek jogairól szóló ENSZ-egyezmény hangsúlyozza, hogy a cselekvőképesség 
korlátozására csak akkor kerülhet sor, ha az érintett személy jogainak védelme a 
cselekvőképességet nem érintő más módon nem biztosítható. Az új Ptk. ennek megfelelően 
alakítja át a gondnokság alá helyezés jogintézményét és ezzel összhangban szól a támogatott 
döntéshozatalról is.  
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A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az úgynevezett új Ptk. 2014. 
március 15-én lép hatályba. Az új Ptk. a döntéshozatalukban akadályozott nagykorú 
személyek segítésére új jogintézményként vezeti be a támogatott döntéshozatalt, mivel 
azonban az nem érinti a támogatott személy cselekvőképességét, a részletes szabályokat nem 
tartalmazza. A jelen törvényjavaslat tartalmazza a támogatott döntéshozatal szabályozását, 
amelynek keretében a gyámhatóság által kirendelt támogató segíti az érintettet döntései 
meghozatalában. A jogintézmény célja tehát a cselekvőképesség korlátozása nélkül az 
ítélőképességében korlátozott személy számára a döntési segítség biztosítása. Ez a segítség 
mind a közigazgatási, mind a polgári, mind a büntetőeljárási cselekményeknél megvalósulhat 
egyeztetéssel, jelenléttel, tanácsadással. Nagyon fontos azonban, hogy nem veheti át a döntést 
a támogatottól a támogató.  

A támogatott döntéshozatalról szóló törvényjavaslat tartalmazza a támogató és a 
hivatásos támogató gyámhatóság által történő kirendelésének, felügyeletének és 
felmentésének szabályait, a kirendelés felülvizsgálatát, a támogató feladatkörére vonatkozó 
rendelkezéseket. A támogató kirendelésére a támogatott személy kérelmére vagy a bíróság 
megkeresése alapján kerülhet sor, mindig a támogatott személlyel egyetértésben. A támogató 
kirendelésére irányuló eljárásban a gyámhatóság személyesen meghallgatja a támogatásra 
szoruló személyt és a támogatót. Támogatóként elsősorban a támogatott személy által 
megjelölt személyt kell kirendelni, aki vállalja a feladat ellátását.  

A támogatói tisztség viselésére vonatkozó kizáró okok egyébként megegyeznek a 
gondnokság viselésére vonatkozó kizáró okokkal, hiszen ugyanúgy biztosítani szükséges a 
támogatásra szoruló személy véleményének, érdekeinek érvényesülését, a támogató személy 
alkalmasságát feladatának ellátására.  

Annak érdekében, hogy olyan személyek támogatott döntéshozatalára is lehetőség 
legyen, akiknek nincs támogatóként kirendelhető bizalmi személy a környezetében, a tervezet 
tartalmazza a hivatásos gondnokhoz hasonlóan a hivatásos támogató kirendelésének a 
lehetőségét is.  

A jelenlegi hivatásos gondnoki feladatokat ellátó személyeken kívül, akik képzésen 
való részvételüket követően vállalhatnak hivatásos támogatói feladatokat, mentális zavarban 
szenvedő személyekkel foglalkozó jogi személyt is kirendelhet a gyámhatóság hivatásos 
támogatóként. Hivatásos támogató a fővárosi és megyei kormányhivatal szociális és 
gyámhivatalával hivatásos támogatói feladatok ellátására kormányzati szolgálati 
jogviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban foglalkoztatott személy, 
hivatásos gondnok vagy mentális zavarban szenvedő személlyel foglalkozó jogi személy 
képviselője lehet. A javaslat alapján a gyámhatóság a támogatót határozatlan időre rendeli ki, 
azonban a kirendelés szükségességét ötévenként felülvizsgálja. A támogatott érdekében 
rendkívüli felülvizsgálatnak van helye, ha akár a támogatott személy, akár a támogató kéri 
azt, valamint ha olyan tény vagy körülmény, például gondnokság alá helyezés bekövetkezik, 
amely azt indokolttá teszi.  

Összefoglalva: a törvényjavaslat elősegíti a támogatásra szoruló embertársaink 
cselekvőképességének megtartását, döntéseik meghozatalát, és esetenként kiválthatja a 
gondnokság alá rendelést is. A fentiek alapján kérem a bizottság támogatását.  

 
ELNÖK: Képviselőtársaim elektronikus és nyomtatott formában is megkapták a 

törvénytervezetet. Kérdezem, hogy kinek van kérdése, észrevétele a törvényjavaslattal 
kapcsolatban? (Nincs jelentkező.) Ha nincs szavazni fogunk.  
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Szavazás az általános vitára való alkalmasságról 

Ki tartja általános vitára alkalmasnak a törvényjavaslatot? (Szavazás.) Megállapítom, 
hogy a bizottság 12 igen szavazattal, egyhangúlag általános vitára alkalmasnak tartja a 
törvényjavaslatot.  

A bizottság előadót nem állít.  

A Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 
módosításáról szóló törvényjavaslat (T/12100. szám)   
(A Költségvetési, pénzügyi és számvevőszéki bizottság által benyújtott módosító javaslat 
megvitatása) 

5. napirendi pontunk a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 
törvény módosításához a Költségvetési bizottság által benyújtott módosító javaslat 
megvitatása. A T/12100/10. számú ajánlásból dolgozunk. Köszöntöm Árok Szabolcs 
osztályvezető urat a Nemzetgazdasági Minisztériumból és kérdezem, hogy kormány- vagy 
tárcaálláspontot képvisel-e.  

 
ÁROK SZABOLCS osztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Kormányálláspontot képviselek, elnök úr.  
 
ELNÖK: Az ajánlás 1. pontjában a Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 4. §-ában 

a Kvtv. 35/G. §-a módosítását javasolja. Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e.  
 
ÁROK SZABOLCS osztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány 

támogatja.  
 
ELNÖK: Kinek van kérdése, észrevétele? (Nincs jelentkező.) Ki támogatja a módosító 

javaslatot? (Szavazás.) Megállapítom, hogy a bizottság 14 igen szavazattal, egyhangúlag 
támogatja a módosító javaslatot.  

Az ajánlás 11. pontjában – amely összefügg a 12., 13., 14. és 15. ajánlási pontokkal – 
a Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 5. mellékletében a Kvtv. 10. melléklet I. pontja 
módosítását javasolja. Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e.  

 
ÁROK SZABOLCS osztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány 

támogatja.  
 
ELNÖK: Kinek van kérdése, észrevétele? (Nincs jelentkező.) Ki támogatja a módosító 

javaslatot? (Szavazás.) Megállapítom, hogy a bizottság 14 igen szavazattal, egyhangúlag 
támogatja a módosító javaslatot.  

Az ajánlás 16. pontjában a Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 5. mellékletében a 
Kvtv. 10.  melléklet II. pontja módosítását javasolja. Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e.  

 
ÁROK SZABOLCS osztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány 

támogatja.  
 
ELNÖK: Kinek van kérdése, észrevétele? (Nincs jelentkező.) Ki támogatja a módosító 

javaslatot? (Szavazás.) Megállapítom, hogy a bizottság 14 igen szavazattal, egyhangúlag 
támogatja a módosító javaslatot.  

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



- 14 - 

Egyebek 

Az egyebek között van-e valakinek kérdése, észrevétele, megjegyzése, bármilyen 
bejelentenivalója? (Nincs jelentkező.) Nincs.  

Megköszönöm képviselőtársaim fegyelmezett munkáját és mindenkinek további szép 
napot kívánok. Az ülést bezárom.  

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra 54 perc)  

 
 
 

  

Dr. Lukács Tamás 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Soós Ferenc 


