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Napirendi javaslat

1. A közbiztonság javítása érdekében szükséges egyes törvénymódosításokról szóló
törvényjavaslat (T/580. szám)
(Általános vita)
(Első helyen kijelölt bizottságként)

Meghívottak:
Belügyminisztérium képviselői
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Az ülés résztvevői

A bizottság részéről

Elnököl: Dr. Kocsis Máté (Fidesz), a bizottság elnöke

Csampa Zsolt (Fidesz), a bizottság alelnöke
Básthy Tamás (KDNP), a bizottság alelnöke
Iváncsik Imre (MSZP), a bizottság alelnöke
Bíró Márk (Fidesz)
Borbély Lénárd (Fidesz)
Borkai Zsolt (Fidesz)
Farkas Zoltán (Fidesz)
Kulcsár József Ferenc (Fidesz)
Dr. Mátrai Márta (Fidesz)
Tamás Barnabás (Fidesz)
Tóth Gábor (Fidesz)
Földi László (KDNP)
Dr. Harangozó Tamás (MSZP) 
Juhász Ferenc (MSZP)
Rubi Gergely (Jobbik)
Dr. Dorosz Dávid (LMP)

Helyettesítési megbízást adott

Földi László (KDNP) megérkezéséig Kulcsár József Ferencnek (Fidesz)
Csampa Zsolt (Fidesz) megérkezéséig dr. Kocsis Máténak (Fidesz)
Dr. Kövér László Csaba (Fidesz) dr. Mátrai Mártának (Fidesz)
Dr. Simon Miklós (Fidesz) Borkai Zsoltnak (Fidesz)

A bizottság titkársága részéről

Laban János főtanácsadó, a bizottság titkára

További résztvevők

Balla Gergő (Jobbik) országgyűlési képviselő
Endrésik Zsolt (Jobbik) országgyűlési képviselő
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Meghívottak részéről

Hozzászólók

Dr. Felkai László közigazgatási államtitkár (Belügyminisztérium)
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(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 34 perc)

Az ülés megnyitása

DR. KOCSIS MÁTÉ (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Nagy
szeretettel köszöntöm a Honvédelmi és rendészeti bizottság megjelent tagjait, tisztelt
vendégeinket, a munkatársakat, és külön köszöntöm körünkben dr. Felkai László urat, a
Belügyminisztérium közigazgatási államtitkárát.

A határozatképesség megállapítása, a napirendi javaslat elfogadása

Tisztelt Bizottság! Jelen van tizenkét bizottsági tag, és négyen helyettesítéssel vannak
jelen: dr. Simon Miklóst Borkai Zsolt, Csampa Zsoltot én magam, dr. Kövér Lászlót dr.
Mátrai Márta képviselő asszony és Földi Lászlót Kulcsár József képviselő úr helyettesíti.
Eképpen tizenhat taggal határozatképes a Honvédelmi és rendészeti bizottság ülése. (Rövid
szünet. - Dr. Dorosz Dávid, Rubi Gergely és Endrésik Zsolt megérkeznek az ülésre.)

Tisztelt Bizottság! Jelen van országgyűlési képviselői minőségében Endrésik Zsolt
képviselőtársunk, és javaslom, hogy a Házszabály 68. §-ának (2) bekezdése alapján adjuk
meg számára a hozzászólási jogot a mai nyílt bizottsági ülésünkre.

Kérdezem, hogy ki az, aki ezzel az ügyrendi javaslattal egyetért. Kérem,
kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Köszönöm szépen. Egyhangúlag elfogadtuk.

Jelen van tehát tizennégy fő személyesen és négy megbízással, helyettesítéssel.
Javaslatot tennék a napirend elfogadására. A kiküldött meghívóhoz képest nincs

változás. Kérdezem, hogy ki az, aki a napirendi javaslattal egyetért, azaz a közbiztonság
javítása érdekében szükséges egyes törvénymódosításokról szóló T/580. számú
törvényjavaslat általános vitájával.

Kérdezem, ki az, aki a napirenddel egyetért. Kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Ki az,
aki ellenzi? (Szavazás.) Ki az, aki tartózkodott? (Szavazás.)

17 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett a mai napirendünket elfogadtuk.

A közbiztonság javítása érdekében szükséges egyes törvénymódosításokról szóló
törvényjavaslat (T/580. szám) általános vitára való alkalmasságának megvitatása

Első és egyetlen napirendünk keretében az általános vitára való alkalmasságról kell
döntenünk. Először megadom a szót a törvényjavaslat szóbeli kiegészítésére az államtitkár
úrnak, ezután képviselői kérdések és vélemények következnek, javaslom, egy körben.

Államtitkár úr, parancsoljon, öné a szó!

Dr. Felkai László előterjesztése

DR. FELKAI LÁSZLÓ közigazgatási államtitkár (Belügyminisztérium): Hölgyeim és
Uraim! Köszöntöm önöket. Egy olyan törvényjavaslat fekszik megítélésem szerint önök előtt,
ami egy káros társadalmi jelenséget valaminő társadalmi összefogással próbál meg
felszámolni - reméljük, hogy sikerrel.

Azért mondom, hogy társadalmi összefogással, mert egyrészt szükség van önökre,
hogy elfogadják ezt a törvényjavaslatot, de másrészt szükség van a Belügyminisztérium
szervezőkészségére meg a rendőrség áldozatos munkájára, hogy az itt írt
többletjogosítványokkal élni tudjon. De ez még mindig kevés lenne akkor, hogyha a
lakosságtól nem kapjuk meg hozzá a bizalmat, azaz hogyha a lakosság kisebb részt nem tesz
feljelentést, nagyobb részt viszont amikor feljelentést tesznek egyes személyek, akkor nem
segítik a hatóságnak a munkáját. Ha ez a három tényező összejön, akkor vélhetően
eredményesen tudjuk ezt a jelenséget felszámolni.
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Ami a törvényjavaslatnak a tartalmi elemeit illeti, azok kevés újdonságot mutatnak,
merthogy a belügyminiszter úr a kommunikációjában, a parlamenti bizottság előtt jelöltként
történő meghallgatásában ezeket elmondta. Ezek közül kiemelném azt az elemet, amely a
tulajdon elleni szabálysértést is elzárásos szabálysértéssé teszi. Ennek túl azon, hogy
üzenetjellege van meg egy súlyosabb szankció egyébként is, elvileg nagyobb visszatartó
hatást fejt ki az emberek között, de az is a jelentősége, hogy amennyiben elzárásos
szabálysértésen érnek valakit, tehát tán az rögtön őrizetbe vehető, amennyiben őrizetbe
vehető, akkor pedig a bíróság előtt gyorsított eljárással van lehetőség felelősségre vonni.
Tehát egy sokkal feszesebb, sokkal szigorúbb eljárási rezsim keretében teszi lehetővé a
jogsértésében leleplezett polgárnak az elmarasztalását.

A másik lényeges elem, hogy a rendőrség egy úgynevezett előkészítő eljárás keretében
lényegében megkapja azt a jogot, hogy felderítse a tényállást. Tudniillik elzárásos
szabálysértésnél, ahogy tudjuk, a bíróság szabja ki a büntetést, mert az emberi jogi
egyezmény alapján szabadságelvonást csak bíróság szabhat ki. Azonban a bíróság nem arra
szocializálódott, hogy tényállást derítsen fel. A bíróság általában a tényállást, a mások által
megállapított tényállást tudja kontrollálni, a büntetőeljárás is erről szól, illetőleg a
jogkövetkezményeket tudja alkalmazni. Na most, önmagában az elzárásos szabálysértést
ráönteni a bíróságokra úgy, hogy nincs kellő eszköz a kezükben arra, hogy felderítsék a
tényállást, az nem vitte volna előre az ügyet, ezért a rendőrségnek ezt a tényállás-felderítési
jogát tartalmazza az előterjesztés. (Balla Gergő megérkezik az ülésre.)

Számolunk azzal, hogy eredményesen fogjuk felderíteni a cselekményeket, aminek
persze az lesz a következménye, hogy több elzárás büntetést szabnak ki. Ezért két büntetés-
végrehajtási intézetet, amit az elmúlt évben zártak be, meg kívánunk nyitni, Solton, illetőleg a
Gyorskocsi utcában, egyelőre biztosítani tudjuk azt, hogy mintegy 450 fő pluszlétszámnak a
befogadása megtörténjen. Amennyiben ennél lényegesen több lesz az elzárás büntetéssel
sújtottaknak a száma, és a meglévő bv-intézetek ezt nem tudják befogadni, akkor további bv-
intézeteknek a megnyitására is kész vagyunk.

Köszönöm szépen.

Kérdések, válaszok

ELNÖK: Tisztelt Bizottság! Még mielőtt a vitát folytatjuk, lenne egy ügyrendi
javaslatom. Időközben megérkezett Balla Gergő képviselőtársunk is, javaslom, hogy szintén a
Házszabály 68. § (2) bekezdése alapján számára is adjuk meg a hozzászólási jogot.

Kérdezem, hogy ki az, aki ezzel a javaslattal egyetért. Kézfeltartással jelezze!
(Szavazás.) Köszönöm, egyhangú. Képviselő úr, öné is a lehetőség!

Kérdezem, hogy a bizottság tagjainak van-e kérdése, véleménye. (Jelzésre:) Dr.
Harangozó Tamás képviselő úr, parancsoljon!

DR. HARANGOZÓ TAMÁS (MSZP): Köszönöm a szót. Tisztelt Államtitkár Úr!
Szeretném kérdezni, hogy volt-e ez a törvényjavaslat közigazgatási egyeztetésen? Volt-e
kormányon? Volt-e az OIT előtt? Ha igen, ha volt kormányon, akkor hol vannak a
hatástanulmányok, gazdasági, társadalmi, költségvetési kihatásai a törvénynek? Kikkel volt
egyeztetve, milyen szakmai szervezetekkel, milyen szakszervezetekkel? A Legfelsőbb
Bíróság elnökének a véleménye ki van-e kérve írásban? Ez az egyik fele.

A másik fele konkrétan a törvény tartalmára vonatkozik. Szeretném kérdezni, hogy azt
végiggondolták-e, és ha igen, akkor mi a válaszuk arra, hogy a fiatalkorúak elzárását
30 napban határozza meg. Hogy van ez összefüggésben a tankötelezettséggel? Hogy kell ezt
elképzelni? Miután elkülönítve kell őket, a fiatalkorúakat elzárni, ezért gondolom, hogy a
meglévő keretek között tudják ezt megoldani. Tehát ezt úgy kell érteni, hogy egy 15 napra
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elzárt borsodi gyereket föl fognak hozni Tökölre, a fiatalkorúak börtönébe? Vagy hogyan
gondolták ezt? Mit fog akkor egyébként ez okozni az ő tanulmányaikban például?

Eddig a gyermekvédelmi rendszer dolga volt az, hogy deviáns és ilyen szintű
bűncselekményt elkövető fiatalokkal foglalkozzon. Tudom, hogy ez egy macerás és költséges
megoldás. Szeretném kérdezni, hogy ez a megoldás tehát arról fog-e szólni, hogy a szegény
fiatalkorúakat, akik nem tudnak a pénzbüntetéssel élni, azokat akkor elzárjuk, és ezzel a
gyermekvédelmi rendszerben eddig elindult megoldást, tudniillik hogy valahogy
visszahozzuk őket és integráljuk vissza a társadalomba, akkor ezt föladjuk, és az a megoldás,
hogy a szegény fiatalkorú elkövetőket bezárjuk a börtönbe. Ez mit fog megoldani?

Általában az elzárással kapcsolatban szeretném megkérdezni, hogy milyen valódi
hosszú távú megoldást várnak ettől a javaslattól. Azoknál az elkövetőknél, akik mondjuk
valóban egzisztenciális okokból követik ezt el, ami nem elfogadható, szögezzük le, de akkor
is tény, azoknál mit fog ez okozni? Az, hogy elzárjuk őket 50 napra, 60 napra, egy hónapra,
ahol egyébként ételt, italt és meleget, hideget nyáron, télen kapni fog az államtól nem kevés
pénzért - hiszen tudjuk, hogy egy fogva tartott kettő millió forintjába kerül most az államnak
egy évben, ezt vissza lehet számolni az elzárás időtartamára is -, ha egyébként onnan
kiengedjük 30 nap után, akkor mi fog változni, ezt szeretném kérdezni. Milyen visszatartó
erőt fog ez okozni azoknak, akikre egyébként már semmilyen egzisztenciális visszatartó erő,
akikre ilyen visszatartó erő eddig sem hatott?

Szeretném kérdezni, hogy a bírósági titkárok jogkörének megváltoztatása hogy volt
egyeztetve a bírói karral. Tisztában vannak-e vele, hogy itt 80-100 ezer ügyet eresztünk rá a
bíróságra. Föl vannak-e erre készülve? Milyen anyagi fedezete lesz ennek? Én úgy tudom,
hogy egyszer még, amikor korábban erről szó volt, a Legfelsőbb Bíróság elnöke másfél
milliárd forintnyi összeget jelölt meg ennek a végrehajtására. Ezt hol látjuk? És szeretném
kérdezni általában, hogy az alkotmánymódosításban az szerepel, hogy általánosan bírói
titkárnak egyes bírói jogköröket ad, tehát az a szöveg, ami itt előttünk van, teljesen
megszünteti a különbséget a bíró és a bírói titkár között egyes bíróként eljárva. Ezt mégis
hogyan gondolják kivitelezni? És azt hogyan gondolják kivitelezni, ami egy alapelv, hogy
bírósági titkár szabadságelvonással járó döntést nem hozhat? Ezek szerint hozhat majd, ez
valószínűleg nemzetközi egyezményekbe is ütközik. Ezeket megvizsgálták-e?

Szeretném továbbá kérdezni, hogy a 48 órán belül való elfogás hogy számíthat
tettenérésnek? Az a részletes indoklásban megjelölt indok, miszerint a német alkotmány a
másnapon való elfogásra mint kifejezetten országgyűlési képviselő esetében nyilvánvalóan a
mentelmi joggal való visszaélést megelőzendő szabályra hivatkozik, ez szerintem teljesen
álságos. Ez nem egy általános büntetőpolitikai érv és elv a német alkotmányban sem, hanem
szemmel láthatóan a mentelmi jog mögé bújás kivédésének az eszköze, de hát az sem 48 óra.

Szeretném továbbá kérdezni: az előkészítő eljárásban tulajdonképpen nyomozási
cselekményeket kell végeznie a rendőrségnek ugyanígy 80-100 ezer körüli szabálysértési
ügyben. Szeretném kérdezni, hogy hogyan van erre fölkészülve a rendőrség mind személyi
állományban, mind anyagi juttatásban, hiszen itt tulajdonképpen ugyanúgy végig kell
nyomozniuk ezeket a cselekményeket. Jelenleg is eléggé leterhelt a rendőrség, tudjuk, hogy
létszámproblémák is vannak. Magyarul: attól lehet tartani, hogy a komoly büntetőeljárásoktól,
a büntetőeljárások előkészítésétől, a valódi bűncselekmények nyomozásától fogja ez elvonni
az erőt, hiszen számaiban össze nem hasonlítható mennyiségű munkát fog ez okozni, és aktát
nyitni kell, papírmunkát végezni kell, a nyomozási cselekményeket meg kell tenni. Hogy van
erre a rendőrség fölkészítve? - ezt szeretném megkérdezni.

A tulajdon elleni szabálysértési tényállásnál ott van, hogy a közúti jelzést, továbbá
parkot vagy ahhoz tartozó felszerelést gondatlanul megrongálja. Szeretném kérdezni, hogy ezt
úgy kell-e érteni a valóságban, hogy ha egy érettségi előtt álló, mondjuk, tegyük föl éppen
egyetemre jelentkező fiatal a születésnapján jól elhajlik, hazafelé menet egy parkban fölrúg
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egy kukát, akkor ez megvalósítja-e annak a tényállását, hogy őt elzárással büntessük.
Megvalósítja-e azt, hogy ezt a fiatalt egy életre elvágjuk attól mondjuk, hogy egyetemre
menjen vagy legalábbis olyan szintű beavatkozást teszünk az ő életébe, amivel az ő egyébként
jogszerű és általában a társadalom hasznára irányuló tevékenységét végleg ellehetetlenítsük?
Gondoljon bele mindenki a saját fiatalkorába vagy gondolja mindenki végig azt, hogy ha van
ilyen korú gyereke, hogy ennek körülbelül milyen valós hatásai lesznek.

Amit nagyon szeretnék még megkérdezni, hogy azt végiggondolták-e, hogy önök a
rendőrségi törvényben kívánják elvarrni, ami szerintem példátlan, hogy a tulajdon elleni
szabálysértés, valamint a feloszlatott társadalmi szervezet tevékenységében való részvétel
szabálysértése tárgyi bizonyítási eszközeinek felkutatása és biztosítása céljából a
rendőrségnek mindenféle engedély és parancs nélkül lehetőséget biztosítanak magánlakásba
való bemenetelre. Ezt egy komolyabb büntetőügyben is a Be. szabályozza, hogy ennek milyen
feltételei vannak, engedélyköteles a dolog. Itt pedig egy szabálysértési ügyben engedélyt
adnak a rendőrségnek, hogy a magánlakásba engedély nélkül bemenjen gyanú vagy nem
tudom, mi alapján? Ezt hogyan gondolták? És majd a végén elmondom még, hogy ha el is
lehet fogadni, hogy próbálnak megoldásokat keresni, azért ezt jogalkotási szempontból tessék
már végiggondolni: semmilyen garanciális szabálya se a szabálysértési törvényben, se a
rendőrségi törvényben ennek nincsen, míg a büntetőeljárásban, a Be.-ben ez rendezve van.
Tehát azt kérem, hogy ezt mindenképpen gondolják újra.

És még egy utolsó dolog a hatálybaléptetésnél: a kihirdetéstől számított nyolc napon
belül ez hatályba lép. Azt szeretném kérdezni, hogy ez milyen felkészülési idő. Tehát két nap
alatt akarják áterőszakolni a parlamenten ezt a törvényjavaslatot, úgy, ahogy az előbb
elmondtam, senkivel nem egyeztettek. Ez azt jelenti, hogy két hét múlva a bírósági
titkároknak elvileg dönteniük kéne szabadságvesztés ügyében. Hogy van erre fölkészítve
bárki ebben az országban akár állampolgárként, akár a végrehajtó szervezet tagjaként? (Földi
László megérkezik az ülésre.)

Összegezve azt szeretném elmondani, hogy értem, hogy megoldásokat keresnek
ezekre a problémákra, amelyek valós problémák. Azt gondolom, hogy kell is erről beszélni, és
egy csomó dolgot lehet is támogatni. De ez az eljárás, hogy péntek este nyolc órakor
beterjesztenek egy ilyen törvényt alkotmánymódosítással… - most arra nem térnék ki, mert
nem tárgya a napirendi pontnak, hogy az egyébként hogyan minősíthető, hogy egy
alkotmányellenesnek kimondott megoldást önök alkotmánymódosítással kívánnak
megvalósítani. De maradjunk csak ennél a törvényjavaslatnál: kétharmados tárgykörű
törvényeket módosítunk két nap alatt, nem végiggondoltan, a koherenciáját a jogrendszerben
nem nézzük meg. Én nem azért mondom, hogy kekeckedjek, államtitkár úr. Ezek a
valóságban nem fognak így működni. Ez gondot fog okozni a végrehajtó állománynak,
gondot fog okozni az állampolgároknak, és nem fogják elérni azt a célt, amit kívánnak ezzel a
történettel.

Azt szeretném kérni továbbra is, hogy függesszük föl ennek a tárgyalását, a parlamenti
tárgyalását vagy legalábbis biztosítsák annak a lehetőségét, hogy mind a szakma, mind az
érintettek ezt komolyabban járják körbe, és biztos vagyok benne, hogy lesz olyan része a
törvénynek, amit nagy egyetértéssel el lehet fogadni. Ha önöknek a közbiztonság nemzeti
ügy, akkor legyenek kedvesek úgy is foglalkozni vele!

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Tisztelettel végighallgattuk a képviselő urat, de felhívom
a figyelmét, hogy az általános vitára való alkalmasság bizottsági tárgyalása zajlik, amelynél
három ponton kívül nem nagyon van mód mást tárgyalni - ez átcsúszott a részletes vitába,
amire egyébként még lesz lehetőség -: összhangban áll-e az alkotmánnyal, a rendelkezései
egymással ellentétesek-e és megfelel-e a jogszabályszerkesztés, illetve a nyelvhelyesség
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szabályainak a benyújtott javaslat. Most kérném a tisztelt képviselőket, hogy e tárgyban
fogalmazzák meg a véleményüket, kérdésüket.

Jó sok kérdést kapott az államtitkár úr, szerintem lesz mód arra, hogy netán a
képviselő úr megint tudjon kérdezni, mert nem hiszem, hogy mindent le tudott jegyzetelni. Az
államtitkár úrnak adom meg a szót válaszadásra. Parancsoljon!

DR. FELKAI LÁSZLÓ közigazgatási államtitkár (Belügyminisztérium): Köszönöm.
Az első kérdés az volt, hogy kik véleményezték a javaslatot, volt-e kormány előtt és a többi.
A javaslatot megtárgyalta a közigazgatási államtitkári értekezlet, ami azt jelenti, hogy
valamennyi tárca, tehát valamennyi minisztérium véleményezte. Most, hogy a minisztériumok
alatt az egyes szervek a saját alszerveiket mennyiben vonták be, az már a minisztériumnak a
felelőssége.

Hogy a kormány megtárgyalta-e? Igen, megtárgyalta kormányjavaslatként, tehát nem
képviselői javaslatként jön ide természetesen.

A Legfelsőbb Bíróság elnökétől, az OIT elnökétől kaptunk egy írásos véleményt. A
vélemény az anyagi fedezetre tér ki, és van egy részletezett számítás mellette, aszerint
1,4 milliárd forint kellene a bíróságoknak ahhoz, hogy ezt meg tudják cselekedni. Tehát
önmagában ez a bíróság számára annyiban nem jár létszámnövekedéssel - jelenleg az
Országgyűlés honlapján kint lévő tavalyelőtti, december 31-ei OIT-beszámolóból idézem az
adatot és nagyságrendet nem tévedek -, hogy ha jól emlékszem, 570 vagy 580 bírósági titkár
van. Na most, ezek nem mindegyike büntetőben dolgozik, de ezek a bírósági titkárok jogi
szakvizsgával rendelkeznek. Hogyha ezeket visszaosztjuk a szükséges ügyszámmal, tehát a
prognosztizálható ügyszámmal, akkor azt lehet mondani, hogy ez a csapat el tudja látni.
Amiben az OIT elnöke anyagi igényt fogalmazott meg, az ehhez az infrastrukturális
költségek, tehát a gépelés és így tovább és az ügyfeldolgozáshoz szükséges kisegítő létszám.
Tehát ebből adódik össze az 1,4 milliárd forint.

Önmagában az, hogy a bírósági titkároknak a foglalkoztatása ütközik-e nemzetközi
egyezménybe vagy sem, énszerintem nem. Erre mondok egy elméleti és mondok egy
gyakorlati érvet. Az elméleti érvem az, hogy az emberi jogok európai egyezségokmánya azt
mondja, hogy függetlennek kell lenni. A bírósági titkár az független. A függetlenség mit
jelent? A függetlenség azt jelenti, hogy konkrét ügyben nem utasítható, a bírósági titkár a
jelenlegi magyar jogi környezetben nem utasítható. De akkor mondok egy gyakorlati érvet is:
az, feltételezem, hogy senki előtt nem kétséges, hogy ’89-90-től kezdve Magyarország
jogállam volt. Na most, 1997-ig az igazságügy-miniszternek - a végrehajtó hatalom fejének,
az igazságügy-miniszternek - rendkívül széles beleszólási joga volt abba, a titkárhoz nem
hasonlítható beleszólási joga volt abba, hogy ki legyen bíró. Hát mindannyian emlékszünk rá,
hogy az igazságügy-miniszter terjesztette fel a bírói kinevezéseket a köztársasági elnökhöz és
így tovább. Tehát ha a jogállamiságunk első hét évében nem volt nemzetköziegyezmény-
ellenes, hogy a bíró személyébe beleszólhatott a végrehajtó hatalom egy tagja, és a bírósági
titkár kinevezése semmilyen összefüggésben nincs a kormánnyal, a végrehajtó hatalommal,
akkor miért ütközne nemzetközi egyezménybe?

De utalok arra is, hogy a magyar modell nem mondom, hogy egyedülálló-e, de az is
lehet, hogy az, lehet, hogy Európában kettő-három van ilyen, de ekkora önigazgatást a
bíróságoknak nem ad. Nagyon sok európai országban, európai uniós tagországban, de ha nem
európai unióst mondok, az is mérce, mert az Európai Tanácsnak az emberi jogi egyezménye
az EU-n kívüli tagországokra is kiterjed, tehát nagyon sok országban a végrehajtó hatalomnak
jelenleg is van a bírók kinevezéséig a bírósági munkába bizonyos beleszólása. Hát hogyha
azok nem ütköznek az emberi jogi egyezménybe, akkor ugyan miért ütközne a bírósági
titkárnak ez a joga az emberi jogi egyezménybe? Tehát mind elméleti, mind gyakorlati
okokból azt mondom határozottan, hogy nem ütközik egyezménybe.
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A fiatalkorúak és a tankötelezettség. Azért nem teljesen értem a kérdést, mert nem
arról van szó, hogy idáig volt egy rendszer és ezt a rendszert megbontjuk, és akkor meg kell
magyarázni, hogy ez a rendszer hogy illeszkedik egy másik rendszerhez. A fiatalkorúakkal
szemben mondjuk szabadságvesztés büntetést idáig is ki lehetett szabni bűncselekmény miatt.
Akkor a rendszer nem ezzel bomlik meg. A tankötelezettség-szegés és az összes többi egyéb,
ami elhangzott, az évtizedek, sőt, ha visszautalok más Btk.-ra, évszázadok óta meglévő
probléma. Ugyanúgy oldódik meg ez, mint ahogy a büntetőjogban a kiszabott
szabadságvesztés büntetés a fiatalkorúval szemben megoldódik.

Egyébként arra meg nyomatékosan utalnék, hogy mind a szabálysértésben, mind a
büntetőjogban a büntetési tétel az egy lehetséges felső határ, illetőleg amikor alternatív
büntetések vannak, mint itt is, az egy választási lehetőség. Ez nem jelenti azt, hogy innentől
kezdve minden bírónak kötelező lesz elzárás büntetést kiszabni. Ugyanúgy kiszabhat
figyelmeztetést is. De miért is változtattuk meg? Azért változtattuk meg, mert jelenleg mit
mutat a korlát: azt mutatja, hogy pénzbüntetést kiszabni a fiatalkorúval szemben nem lehetett,
mert nem volt önálló jövedelme, elzárás büntetést nem lehetett, mert a jogszabály ezt tiltotta,
egyedül figyelmeztetést lehetett kiszabni. És mit tapasztaltunk? Azt, hogy jó néhány esetben
lopni és egyéb szabálysértést elkövetni fiatalkorúakat küldenek, mondván, hogy úgy
egyébként meg a figyelmeztetésnél többet úgyse kaphatnak. Tehát most akkor a kérdés az,
hogy ezt az állapotot meg akarjuk-e szüntetni vagy nem akarjuk megszüntetni. És amit mi
megoldásként javasoltunk, megint mondom, a szabadságvesztés büntetésnél ez az út, a más
intézményekhez való viszonya már évszázadok óta kitaposott.

Hogy milyen visszatartó erő várható nemcsak a fiatalkorútól, hanem általában? A
büntetés súlyossága önmagában visszatartó erő, de nincs illúzióm, nem mondom, hogy ez
önmagában nagyon sok embert vissza fog tartani. Ami sokkal nagyobb visszatartó erő - ha
megnézzük, benne van a tervezetben -, az érték-egybefoglalás szabálya. Az érték-
egybefoglalás szabálya azt mondja, hogy ha egy éven belül többször ilyet követ el,
összeadódik, és átlépi a büntetőjogi értékhatárt. Gondolom, hogy ez az igazi visszatartó erő,
mert legközelebb, másodszor, harmadszor, hogyha megint saját szándékából vagy azért, mert
küldik, tulajdon elleni szabálysértést követ el, akkor már szabadságvesztéssel fenyegetett
cselekményt fog elkövetni. Megint arra utalok, hogy alternatív büntetésnél az mindig csak egy
lehetőség, hogy az elzárást alkalmazzák. Arra utalok, amikor arra válaszolok, hogy ha egy,
nem tudom én, egyetemista berúg és ittas állapotban megrongálja a jelzőtáblát... - szóval a
jogalkotásnál mindig az absztraktat kell megragadni, az egyedit azt mindig az eljáró hatóság,
jelen esetben a bíró mérlegeli. Most nem lehet odaírni, hogy kivéve egyetemista, hanem majd
akkor a személynek meg a cselekménynek a tárgyi súlyát mérlegelni fogja az eljáró bíró. De
ha egyszer a cselekmény társadalmi súlyát felemelem elzárásossá, ott az egyéni körülményt az
eljáró hatóság mérlegeli. Erre nem tudok konkrét választ adni.

A rendőri létszám. Alapvetően ezeket a feladatokat - de ez nyilván nem jogalkotási
kérdés, hanem szervezési kérdés - a körzeti megbízottakra kívánja a Belügyminisztérium meg
az országos rendőrfőkapitány testálni, azért őrájuk, mert ők élnek lakosságközelben, ők
ismerik a lakosságot, ők képesek az emberek szavahihetőségét megítélni, ők ismerik az
emberek szociális helyzetét. Tehát a helyismeret az alapvető, hogy eredményesen
nyomozzanak a kistelepüléseken. A körzeti megbízotti állomány jelenleg is ezres
nagyságrendben van, az szervezési kérdés, hogy innentől kezdve a rendőrségnek a több mint
negyvenezres létszámából mennyit irányítunk még át ide. Pillanatnyilag - ami persze más
okból kritikaként is fölfogható - generális rendőrképzés van Magyarországon meg minden
rendőr generalista a szónak abban az értelmében, hogy a bűnügyes is adott esetben köteles
közbiztonsági feladatot végezni és nem sorolom. Ebből az is következik, hogy erre kaptak
kiképzést, a kétéves rendőr szakközépiskola az generalista képzést ad, tehát elvileg annak
semmi akadálya nincs, hogy ha szorul a cipő, tehát ha valamelyik kistelepülés-csoportban,
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körzetközpontban, régi nevén járásban felszaporodnak a tulajdon elleni szabálysértések, akkor
a rendőrség más szolgálati ágakból is oda átcsoportosítson. De ez szervezési kérdés.

Milyen felkészítést kaptak az állampolgárok, illetőleg a rendőrök? Ahogy arra a
felvezetőmben utaltam, ezek a gondolatok, amik ebben megjelennek, nem újak. Ezek
minimum két hónapja minden kommunikációban visszaköszönnek, tehát mind az
állampolgárok, mind egy átlag újságolvasó is ezt többszörösen meghallgathatta már. Ahogy
mondtam, a Legfelsőbb Bíróság elnökétől kaptunk erre írásos választ, tehát az ő számukra
sem újdonság, hogy egy ilyen készül. És miután ez két hónapja kommunikáció szintjén
létezik, az országos rendőrfőkapitány is tud erről, hogy erre fel kell készítenie a rendőri
állományt.

A magánlakásba való belépés: igen, azt a rendőrségi törvényben rendezzük el, de úgy
gondolom, hogy egy kétharmados törvénynél nem kell erősebb, nem kell azt alkotmányba
belevenni, hogy ez a jogintézmény éljen. Tehát igen, persze, ha egy hatóságnak bármilyen
jogosítványt adunk, ott mindig megvan a visszaélés lehetősége. A kérdés csak az, hogy a
visszaélés lehetősége kiderülhet-e, szankcionálható-e vagy sem. Az, hogy kiderülhet-e,
lelepleződhet-e, az nem kérdés, mert akinek bemennek a lakásába, az észleli, és amint úgy
ítéli meg, hogy a rendőr visszaélésszerűen ment be, akkor rögtön leleplezi és rögtön megteszi
a bejelentést. Na most, a bejelentésnek több formája van, egyrészt a felettes szerv, másrészt a
Független Rendészeti Panasztestület. De amennyiben úgy ítéli meg az állampolgár - és itt
nagyon vékony a határ -, hogy az már hivatali visszaélést valósít meg, akkor
büntetőfeljelentést tesz, amit a Központi Nyomozó Ügyészség, tehát egy független testület
bírál el.

Én azt hiszem, ennyi kérdés hangzott el.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Mielőtt a vitát folytatjuk, a további hozzászólóktól csak
két dolgot szeretnék kérni. Az egyik, amit már az előbb is jeleztem, hogy általános vitára való
alkalmasság bizottsági döntése előtt állunk. A másik pedig, amit szintén csak kérni tudok,
hogy az államtitkár úrnak 10 óra 30-kor az alkotmányügyi bizottságban ugyanez a
meghallgatása lesz. Tehát anélkül, hogy a demokratikus vitát korlátoznánk vagy időbeli
keretbe tennénk, pusztán csak kérném, hogy erre próbáljunk tekintettel lenni.

Kérdezem, hogy ki az, aki további hozzászólásra jelentkezik. (Több képviselő
jelentkezik.) Itt valami sorrendet állapítsunk meg: Juhász Ferenc képviselő úr, parancsoljon!

JUHÁSZ FERENC (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Igyekszem tartani magam
azokhoz az intelmekhez, amiket az imént megfogalmazott.

Mindenekelőtt önnek meg magunknak szeretném mondani: a parlamenti képviselők és
a bizottság tekintélyének megőrzését egészen bizonyosan az szolgálná, hogyha érdemi vitát
lehetne általában folytatni, és technikai, időrendi kérdésekkel nem szorítanánk be a
bizottságot abba, hogy a kötelező formaságnak eleget téve a többség fogadja el az éppen jelölt
személyt, az éppen beterjesztett törvényjavaslatot, és utána menjünk isten hírével. Egyszerűen
azért, mert az önök tekintélyéhez is hozzátartozik az, hogy ne egy óra legyen mondjuk a
főrendőr meghallgatására, és egyébként ne egy óra legyen egy ilyenfajta vitára. Azt
gondolom, hogy szervezési kérdéssel ezen lehetne változtatni, egyszerűen azért, mert egészen
bizonyosan a kormánypárti képviselőnek sem jó, nekünk, ellenzékieknek biztosan nem, de a
kormánypárti képviselőnek sem jó, hogyha csak arra van felhasználva, hogy egy ilyen
szituációban gyorsan nyomja fel a kezét, és menjen isten hírével. Azt gondolom, hogy
szerencsésebb, hogyha ebben méltányosan és igazságosan eljárva, a lehetőségekhez képest
szerkesztjük a bizottság ülését.

A másik, amit mondani szeretnék, hogy a pénteken megkapott törvényjavaslat
nyilvánvalóan nem adott módot arra, hogy kollektív és egyeztetett álláspontot lehessen
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kialakítani, éppen ezért kétfajta megközelítést fogunk itt most mondani. Mert én azt mondom,
hogy helyes célok kitűzésére került sor - és ebben, azt hiszem, hogy mindannyian egyetértünk
-, de rossz ütemben és alapvetően valószínűleg sok tekintetben aggályos végrehajtási
lehetőségekkel. A jó cél az azt jelenti, hogy igen, a magyar társadalom arra adott
felhatalmazást, hogy bizonyos szabálysértésekkel szemben határozottabban lépjen föl a
rendőrség. Igazából a szomszédaim, a radikális párt szavazatmennyisége is részint annak
köszönhető, hogy ebben egy nagyon-nagyon markáns álláspontot fogalmaztak meg, és a
vidéki Magyarországnak, amely egyébként át- és megéli ezer úton azt, hogy milyen gondjai
vannak, annak bizony-bizony ez egy kedvezőbb üzenet, hogy nevezetesen orrba fogjuk vágni
azt, aki ellened vét és egyébként a közrendet vagy éppen a magántulajdont sérti. És azt kell
mondanom egy olyan körzetből jőve, ahol ez elemi probléma, hogy ott támogatni fogják ezt a
dolgot.

Ugyanakkor borzasztó aggályos, és ezt értsék, borzasztó aggályos ennek a végrehajtási
lehetősége. És igazából az, amit itt most időnyereségként három nap alatt el lehet érni, az
nagy valószínűséggel hónapok múlva nagyon-nagyon komoly konfliktust jelenthet a
végrehajtás során. Egyszerűen azért, mert az egy hete hivatalban lévő főrendőr fogja majd a
szervezetet és a rendszert fölkészíteni - ha valaki dolgozott ebben vagy látta ezeknek a
működését, ez azért bonyolultabb, minthogy egy hét alatt ez normálisan megtörténjék. A
bíróságokról nem is akarok beszélni, mert szerintem ott ez még bonyolultabb, hogy ezt a
dolgot megcsinálják. És még egy baj van a társadalmi összefogással, államtitkár úr,
nevezetesen az, hogy ez a jelenség felszámolásának fontos, de csak az egyik eleme. Ha ehhez
az ifjúságvédelem, a nem tudom én, micsoda nem teszi hozzá a saját lépéseit, ha ebben
egyébként nem veszünk figyelembe olyan fajta szociális szempontokat, akkor konfliktus
lehet. Na most, hogyha itt azt kérdezi képviselőtársam, hogy és akkor mi mit csináltunk ebben
a kérdésben, akkor ezt még valószínűleg négy évig lehet, mindig fel lehet majd tenni, hogy
öcsém, elrontottátok, szégyelljétek magatokat, bumm. De az ügy akkor is megoldásra vár.
Megoldásra vár, egy korrekt megoldásra. Mi azt szeretnénk, hogyha ebben egy hatékony,
eredményes együttműködés lehetne, aminek a végén az van, hogy a bűnelkövető,
szabálysértést elkövető megkapja a méltó büntetését, hogy nem kell Tiszavasváriból majd
Tökölre fölszállítani négy napra a gyereket, akit elzárásra ítélnek és még sorolhatnám.

Summa summarum: még egyszer azt szeretném mondani, hogy a célokkal én
tökéletesen egyetértek, magát ezt a módszert, ahogy ezt itt most benyújtották és amilyen jogi
köntösbe formálták, ezt meg rendkívül aggályosnak találom.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm. Reagálásra megadom a szót az államtitkár úrnak.

DR. FELKAI LÁSZLÓ közigazgatási államtitkár (Belügyminisztérium): Három
kérdést véltem kiérezni a szavakból. Az egyik - bár ez nem biztos, hogy nekem szólt -, hogy
egy hét alatt egy főrendőr nem tud fölkészülni. Ez a rendőr, én most nem tudom, de legalább
harminc éves rendőri múlttal rendelkezik. (Juhász Ferenc: Az a szervezet, államtitkár úr!) Na
jó, de ő közbiztonsági vezető volt, az országos rendőrfőkapitány közbiztonsági helyettese volt
korábban, ez pedig tipikusan közbiztonsági feladat. A kinevezése valóban egy hete történt, de
hát azért előtte már nem volt titok, hogy ő a kiválasztott személy, és azért már hetek óta, a
kinevezése előtt hetekkel már készült a feladatokra, egyebek mellett erre is.

A másik: Tököl. Ebben a tervezetben nincs az benne, hogy a fiatalkorúak börtönében
kell végrehajtani. Nincs benne. Csak az van benne, hogy el kell különíteni. Jelenleg az elzárás
büntetéseket egyrészt a húsz megyei intézetben hajtják végre, másrészt, ahogy mondtam,
kettőt Solton meg a Gyorskocsi utcában még ezen a héten valószínűleg nyitunk. Tehát annak
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elvileg nincs akadálya, hogy a saját megyéjében vagy eme két megnyitottban hajtsák végre,
mert nem mondja a tervezet, hogy Tökölre kell az fk-börtönbe fölvinni.

A pénzt, értettem, a két bv-intézethez a kormány biztosította. Miután ezeket tavaly
zárták be, nincsenek olyan állapotban vannak, hogy közbeszerzést kéne kiírni, viszonylag
kevés ráfordítással megnyithatók. Igazából itt a nagy költséget az őrzési költség jelenti, tehát a
bv-állománynak, de megnyitni meg tudjuk őket a héten. Nem azért zárták be őket, mert
emberi tartózkodásra alkalmatlanok, hanem financiális okai voltak.

A szociális intézmények. Igen, persze, tökéletesen egyetértek önnel, hogy a szociális
intézményeknek hatalmas szerepük van. De akkor mint volt közigazgatási hivatalvezető
mondom, mert volt rálátásom a szociális intézményhálózatra, kevés olyan ország van, ahol a
szociális intézményrendszer, intézményhálózat ennyire cizellált, mint Magyarországon, sőt,
néha már kezelhetetlenül túlcizellált is. Tehát magyarul: a szociális intézményrendszer
személyileg, intézményrendszerileg erre felkészült.

Köszönöm.

ELNÖK: (Több képviselő jelentkezik.) Hozzászólásra megadom a szót Rubi Gergely
képviselő úrnak. Parancsoljon!

RUBI GERGELY (Jobbik): Nem jelentkeztem, de akkor már elmondom, köszönöm
szépen. Van mit mondanom.

ELNÖK: Akkor Balla Gergő képviselő úr!

RUBI GERGELY (Jobbik): Akkor átadom, de én is kérek majd szót!

BALLA GERGŐ (Jobbik): Köszönöm a szót, elnök úr. Itt elhangzott, hogy mikről kell
kérdeznünk és milyen megjegyzéseket kell hozzátennünk. Akkor én itt rögtön egy olyan
dologgal szeretnék kezdeni, amin látszik is az, hogy milyen gyorsan és hirtelen akarjuk mi
megoldani ezt az ügyet, illetve önök megoldani ezt az ügyet ilyen körülmények között, mert
egy helyesírási hibát már találtunk is ebben: az Sztv. 157. § (2) bekezdésében az „azén” szó
nem hiszem, hogy így működik, ez „azért”. Tehát akkor ezt javasolnánk.

A másik dolog, ami itt az általános indoklásban olvasható, hogy eddig mindig arról
beszéltek, hogy egy feloszlatott társadalmi szervezet tevékenysége az miképpen zajlik vagy
nem zajlik éppen itt, Magyarországon. Itt most már majdnem egyértelműen nevesítették a
dolgot, de szerintem akkor azt írják bele, hogy most a Magyar Gárdáról beszélnek, mert itt
úgy van írva, hogy a közvéleményt irritálja, hogy noha a feloszlatott társadalmi szervezet,
tehát most már nem is csak egy vagy valamelyik, vagy egy régebben feloszlatott, hanem
akkor írjuk bele, hogy a Magyar Gárda. Csak nem értem, hogy ha feloszlatták, az a Magyar
Gárda már nem is tevékenykedik, hiszen fel lett oszlatva és nincsenek is tagjai. Ehelyett már
új gárdák is alakultak, most már egy második gárda alakult, amelyik egyáltalán nem jogutódja
az előzőnek.

A másik dolog: itt elhangzott egy részeg egyetemista példája. Ez elég szerencsétlen
volt, inkább részeg embert mondtunk volna, mert nem hiszem, hogy azt akarják mondani,
hogy aki egyetemre jár vagy egyetemet végzett, az részegen rugdoshatja a stoptáblát. De
viszont akkor én élnék egy másik ilyen hasonlattal, ami szerintem egyáltalán nem lesz jó. Itt
az Sztv. 15. §-ában, hogy nincs helye elzárásnak az eljárás alá vont személyek között, én
megláttam azt, hogy kórházi fekvőbeteg-ellátásban részesül. De, könyörgöm, ha egy cigány
befekszik egy kórházba Borsod megyében - hogy akkor már én is éljek egy példával -, akkor
az ott nyugodtan a többi betegnek elviheti a mobiltelefonját, pénztárcáját, bármit? És nem
lehet elzárni, mert ő kórházi fekvőbeteg. Tehát azért vannak ebben ilyen problémák, amik
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elég szépen elítélendővé teszik, azt mondom én, ezeket a dolgokat, mindazok mellett, ahogy
el is hangzott már, hogy vannak benne azért igen jó dolgok, tetszenek is. Én mondjuk azt
mondom, hogy ne 30 és 60 napokról beszéljünk, hanem 90 és 100 napokról, de ezt majd a
részletes vitánál.

Köszönöm a szót.

ELNÖK: Köszönöm. Reagálásra megadom a szót az államtitkár úrnak, parancsoljon!

DR. FELKAI LÁSZLÓ közigazgatási államtitkár (Belügyminisztérium): A 60, 90,
120 és a többi napokról a következők miatt nem lehet beszélni. A büntetőjogot meg a
szabálysértési jogot valami rendszerben kell elképzelni. A büntetőjogban a kiszabható
szabadságvesztés alsó határa 60 nap. Tehát ha túlmennék a szabálysértésben a 60 napon -
most a halmazatról nem beszélek -, akkor belecsúsznék a büntetőbe, és akkor nem lehetne a
kettőt elhatárolni egymástól.

A feloszlatott társadalmi szervezetet illetően szó szerint átvettük a jelenlegi
szabálysértési tényállást, pusztán annyit változtattunk rajta, hogy az elzárást büntetési tétellé
tettük, tehát nem változtattunk a most meglévő kormányrendeletben írt szabálysértési
tényálláson ezen az egy büntetési nemen kívül semmit.

A helyesírási hibára való figyelemfelhívást pedig köszönöm.
Még egy: a kórházi fekvőbeteget nem lehet elzárással sújtani. Két dolgot mondanék el.

Az egyik az, hogy ennek a módosításnak nem ez a lényege, ez benne volt a mostani
szabálysértési törvényben is. Azért kellett ezt a paragrafust, ezt a bekezdést megismételnünk,
mert a most hatályos szabálysértési törvény folytatódik azzal - nem pontosan mondom, csak a
lényegét -, hogy és még azt sem lehet elzárással sújtani, aki a jövőben kerül majd be
kórházba. Mi ezt a „jövőben”-t vettük ki, és maradt a jelenlegi szöveg.

Azt hiszem, ennyi. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Megadom a szót Tóth Gábor képviselő úrnak.
Parancsoljon!

TÓTH GÁBOR (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Elöljáróban szeretném
elmondani, hogy részletes vitára alkalmasnak gondolom az előterjesztést, és maximálisan
egyetértek az egész előterjesztés szellemével.

Nem kívánván jogászkodni, hiszen nem a területem, viszont az engedtessék meg
nekem, hogy itt nem is azt várja tőlünk a magyar társadalom, hogy itt jogászkodjunk, hanem
azt, hogy a tettek mezejére lépjünk, természetesen a törvényesség keretein belül. Mert azért
nem tudom, hogy ki honnan és milyen felhők magasságából nézi a mai magyar valóságot, de
vannak olyan térségek, ahol éppenséggel közel polgárháborús helyzet áll fenn. Ez ügyben a
létező leggyorsabban kell hathatósan intézkedni.

Tehát akkor, amikor az egyik, úgymond - nevesítsük - roma kisebbségi vezetőnknek a
lakásában ingatlanügyek kapcsán egy házkutatás alkalmával parabellum pisztolyokat, száz
darab lőszert találnak, a telepre nem hajlandók az orvosok kimenni, csak rendőri kísérettel,
mert olyan állapotok alakulnak ki, és a köznyugalom fenntartása, mert a közbiztonság az már
ott van, ahol van, de már a köznyugalom fenntartása is igen-igen komoly napi teendőket vet
föl, itt akkor nem jogászkodást, nem pontokat meg hezitálást várnak tőlünk, hanem nagyon
gyors és határozott intézkedéseket. És tizennégy-tizenöt éves gyerekek vannak már szinte
specializáltan képezve arra, hogyan bontsanak le, hogyan üldözzenek ki házakból embereket,
legfőképpen idős asszonyokat, idős nyugdíjas asszonyokat, és itt már nem hezitálást várnak
tőlünk.
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Az pedig, hogy fel kéne szállítani négy-öt napra: tisztelettel javaslom a volt miniszter
képviselőtársamnak, hogy itt van benn az előterjesztésben, 30 nap a minimum, egyébként nem
szállítják föl. Az előterjesztésben szerepelnek dátumok is.

Tehát száz szónak egy a vége: az előterjesztést maximálisan támogatom, és a
szigorítását a maximum szintjére, hiszen mondom még egyszer: olyan közállapotok alakultak
ki az elmúlt nyolc esztendőben, részben az aktív tevékenykedését köszönve az előző
kormányainknak, aminek kapcsán az országban katasztrofális helyzet van. És nem csupán
Nógrádban és az ország keleti zugaiban, itt, Pest megye Szabolcsában, Pest megye peremén,
az aszódi térségben is. Tehát nincs tovább hezitálás! Ma reggel is azzal kezdődött a napom,
hogy van egy idős házaspár, az egyik kórházban van, a másiknak pedig családi okok miatt el
kellett hagyni a lakását, és elvitték a bezárt autót a bezárt garázsból, és bontják a házukat. Mit
lehet még ezen gondolkodni?

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Tekintettel arra, hogy kérdés nem hangzott el, csak
támogató vélemény, kérdezem az államtitkár urat, hogy kíván-e reagálni. (Dr. Felkai László
jelzi, hogy nem.) Nem.

Akkor megadom a szót dr. Mátrai Márta képviselő asszonynak. Parancsoljon!

DR. MÁTRAI MÁRTA (Fidesz): Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt
Bizottság! Tisztelt Államtitkár Úr! Én is véleményt mondanék, ugyanis a meggyőződésem az,
hogy rendet kell teremteni az országban. Ennek többféle módja van, többek között ez a
törvényjavaslat, amit itt tárgyalunk, ez is ebbe a körbe tartozik. Nagyon fontosnak tartom a
tankötelezettséggel kapcsolatos törvénymódosításokat, hiszen tudjuk azt, hogy az elmúlt
időszakban bizony-bizony megbicsaklott az ezzel kapcsolatos tevékenység, és igenis erre oda
kell figyelni.

A T/580. számú törvényjavaslatot üdvözlendőnek tartom és általános vitára
alkalmasnak, tehát a frakciónk egyöntetűen támogatni fogja. Meggyőződésem az, elolvasva
mind a törvénymódosítást, mind pedig az általános indokolását, hogy visszatartó ereje lesz
ennek a módosításnak.

Én nagy tisztelettel kérem az államtitkár urat, hogy a médián keresztül szíveskedjenek
ezt közzétenni úgy, ahogy Harangozó képviselőtársam fogalmazott, hogy a „legszegényebb
emberekhez is” - idézőjel bezárva - eljusson ennek a törvénymódosításnak a lehetősége,
visszatartó ereje. Ugyanis itt szeretném megemlíteni, hogy sem a Büntető Törvénykönyvnek,
sem a szabálysértési törvénynek nincs olyan tétele, amely ilyen megfogalmazást tartalmazna,
hogy „legszegényebb emberek”. A törvény hatálya minden állampolgárra kiterjed, és azért
hozzák a törvényt, azért alkotja a parlament, hogy ennek visszatartó ereje legyen, legyen az
középiskolás diák, legyen a legszegényebb vagy pedig a legképzettebb ember, mindenki
számára egyöntetű kötelezettséget tartalmaz.

A törvény hatálya minden állampolgárra kiterjed, és azért hozzák a törvényt, azért
alkotja a parlament, hogy ennek visszatartó ereje legyen, legyen az középiskolás diák, legyen
a legszegényebb vagy pedig a legképzettebb ember, mindenki számára egyöntetű
kötelezettséget tartalmaz.

A sértetti oldal sajnos egyik részről sem hangzott el. Én azt gondolom, hogy igenis
nagyon fontos, a társadalom ma már nem tolerálja az elszabadult szabálysértéseket,
magánlaksértéseket, igenis, nagyon fontos az, hogy ennek a szigorítása megvalósuljon.
Hogyha a sértetti oldalról nézem, óriási a társadalmi elvárás és igény, és én azt gondolom,
hogy lehet, hogy ez csak az első lépés lesz, de meg kell tenni, és azért kell megtenni, mert
rendet kell teremteni az országban.

Köszönöm szépen.
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem az államtitkár urat, hogy kíván-e reagálni. (Dr.
Felkai László jelzi, hogy nem.)

Akkor megadom a szót Farkas Zoltán képviselő úrnak. Parancsoljon!

FARKAS ZOLTÁN (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Bizottság! Tisztelt
Államtitkár Úr! Két szempontból támogatom a törvényjavaslatot, mégpedig azért, mert mint
ahogy az elhangzott, valóban egy olyan kérdéssel foglalkozik, amely az elmúlt időszakban a
megélhetési bűnözés kategóriájába volt sorolva, és jellemzően pont a 20 ezer forintos
értékhatárnak a kérdésével vagy nagyságrendjével éltek vissza azok az elkövetők, akik
kihasználták ennek a lehetőségét.

Másrészt elhangzott itt az, hogy hogyan kell szankcionálni a fiatalkorú elkövetők által
viselt dolgokat, és elhangzott itt a gyermekvédelmi elhelyezés vagy a gyámhatóság által
gyermekvédelmi intézményben elhelyezett fiatalok kérdésköre. Egyet tudni kell, hogy ezek az
intézmények sem technikailag, sem személyzetileg nem voltak fölkészülve ilyen gyermekek
fogadására, olyan állapotok alakultak ki, amelyek fenntarthatatlanok, tehát ebből a
szempontból is fontos az, hogy ezzel a kérdéssel foglalkozzunk. Másrészt a finanszírozás
kérdése sem volt megoldva.

A szabálysértés vonatkozásában, hogy hogyan legyen ennek a folyamata, azzal
teljesen egyetértek. A rendőrség hatásköre az, hogy felderítsen akár szabálysértési, akár más
besorolás alá ítélt cselekményeket. Azzal pedig messzemenőleg nem értek egyet, hogy attól
függ egy rendőrségi felkészültség a szabálysértési eljárásra, hogy az országos
rendőrfőkapitány éppen aktuálisan mikor lép munkaviszonyba. Hiszen a rendőrség jelen
pillanatban is rendelkezik körzeti megbízotti hálózattal, mint ahogy az államtitkár úr is
fogalmazott, és ez tudja biztosítani ezeknek a szabálysértési eljárásoknak a felderítését.

Egy biztos, hogy az az eljárási rend, amely a települési önkormányzatokra testálta a
tulajdon elleni szabálysértések kérdését, nem volt alkalmas arra, hogy ebben a kérdésben
bármilyen eredményt elérjen. Hiszen az a személy, aki még ha felderítésre került is - de
jellemzően nagyon alacsony volt a felderítettségi mutatója ezeknek a szabálysértéseknek -,
abban az esetben sem kapott szinte semmilyen büntetést, mert jellemzően a jegyző által
kiszabott bírságot a következő nap fölvett segélyből biztosította, majd a következő nap
odament a polgármesterhez, és a megélhetéséhez további segélyt kért. Tehát semmiképpen
nem értek egyet azzal, hogy ezt a gyakorlatot folytassuk tovább.

Másrészt pedig az elkövetett cselekmények visszatartó ereje és a folytatólagos
elkövetés egységbe vonása véleményem szerint is a szabálysértésből egy olyanfajta
menekülést jelentett eddig, amit mindenféleképpen meg kell akadályozni.

Én egyetértek azzal, hogy ezt vitassuk meg és tárgyaljon róla a parlament. Köszönöm
szépen.

ELNÖK: Köszönöm. Államtitkár Úr! Kíván reagálni? (Dr. Felkai László jelzi, hogy
igen.) Parancsoljon!

DR. FELKAI LÁSZLÓ közigazgatási államtitkár (Belügyminisztérium): Csak egy
dolog: ennek ezen túlmenő tanulsága van, hogy a jegyző alkalmas-e mondjuk erre vagy
bármilyen más hatósági feladatra, mert ezt az utóbbi időben - ez most független a
szabálysértésektől - többen megkérdőjelezik. Szóval a következőt kell látni: a rendszerváltás
után volt egy illúzió, az illúzió az, hogy helyben kell a dolgokat megoldani és a helyi
közigazgatás az kellő felszereltséggel meg létszámmal mindent megold.

Na most, az a helyzet, hogy egy dolgot azért tapasztalni kell, nevezetesen hogy a kellő

bátorság, a kellő elfogulatlanság, úgy tűnik, pillanatnyilag a helyi közigazgatásból hiányzik.
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Ezt mondhatni más ügyre is. Tehát magyarul: még ha fel is deríti, a helyben lakókkal szemben
különböző okokból nem szívesen intézkedik a jegyző. Ez egyébként nemcsak ebben, hanem
más hatósági ügyekben is továbbgondolkodásra kell hogy késztesse majd az embert. Tehát
önmagában nem az elv volt rossz, csak pillanatnyilag ehhez a társadalmi ideához a magyar
valóság még nem igazán közelített.

ELNÖK: Köszönöm. (Jelzésre:) Megadom a szót dr. Harangozó Tamás képviselő

úrnak. Parancsoljon.

DR. HARANGOZÓ TAMÁS (MSZP): Köszönöm szépen. Szeretném még egyszer
leszögezni, amivel az előbb zártam, hogy a célokkal, hogy ezt kezelni kell, maximálisan
egyetértünk. Az eszközök alkalmassága és alkalmazhatósága az, amit kétségbe vonunk egy-
két esetben, konkrét esetben. És természetesen az általános vitára való alkalmasság miatt azért
mondtam el ezeket, mert meggyőződésem, hogy ez a törvény így, ahogy van, ebben az
állapotában teljesen alkalmatlan az általános vitára.

Mátrai Márta képviselő asszony pontosan fogalmazott, természetesen miután
fiatalkorúakról beszélünk, nem egy egyetemista példáját hoztam, de ha ez a példa ennyire
kiverte a biztosítékot, akkor nem is erőltetem tovább. Viszont egy-két dolgot szeretnék
mondani.

Szerintem nem megoldás az elzárás, semmire nem fog megoldást adni. Ez éveken
belül ki fog derülni. Ha valami megoldást tudna adni, mert a problémákat értem és teljesen
egyetértek vele, az mondjuk a közérdekű munkának például egy olyan típusú megvalósítása,
ami száz százalékban garantálja, hogy az végrehajtásra kerüljön. Tudom, hogy ez most
rosszul van, azt is tudom, hogy az előző kormány idején ezt nem sikerült megoldani, de az
mind a társadalomnak való törlesztés szempontjából, mind a büntetés célja szempontjából egy
sokkal kívánatosabb büntetés tudna lenni. Én nem értem, hogy egy pár napra vagy pár hétre
bezárt ember utána ezekből a problémákból mit fog megoldani, hogy fog ez megváltozni
pontosan és hogy nem fog visszakerülni két hónap múlva, aztán majd ha nagykorú lesz, akkor
rendes börtönbe. Természetesen az is egy cél lehet, hogy az összes ilyen fiatalt, aki
problémás, azt majd a három csapás törvényük alapján pedig tizenkilenc éves korában meg
életfogytiglanra lecsukják - nagyon szép társadalmi cél, tényleg nagyon jó.

Szeretném mondani még egyszer, hogy 80-100 ezer ügyről beszélünk a rendőrség
esetében, 80-100 ezer szabálysértési ügyről. Az nem úgy van, hogy most van kétezer kmb-s,
és holnap reggeltől ezt a 80-100 ezer ügyet, vagy van iksz bírósági titkár, és akkor ők ezt a
80-100 ezer ügyet majd két hét múlva meg fogják tudni oldani.

Amit konkrétan szeretnék kérdezni az államtitkár úrtól, hogy legyen kedves pontosan
megmondani, hogy mikor volt, melyik nap volt közig egyeztetésen és melyik nap volt
kormányülésen ez az anyag. És ha volt, akkor az elektronikus információszabadságról szóló
törvényünk alapján miért nincs a Belügyminisztérium honlapján attól az időponttól kezdve ez
a törvényjavaslat a nyilvánosság előtt, és miért péntek este nyolckor kellett a parlament
honlapjáról megismerhetővé tenni ezt a nagyon fontos és nagyon nagy változásokat hozó
törvényt?

Még egy kérdésem van: a megyei előzetes házakba való elzárást kérdeztem én, amikor
így mutogattam, bár nyilván nem konkrétan önnel akartam metakommunikálni, de láttam,
hogy észrevette. Tehát ott az elkülönített elzárás körülményeinek a kialakítása azért nem
magától értetődő, és az is komoly eszközöket, anyagi erőforrásokat és az állomány
felkészítését fogja követelni. Hiszen az elkülönítés nem azt jelenti, hogy nem lehet mással
együtt, egy cellában, hanem annak ennél sokkal komolyabb büntetés-végrehajtási szabályai
vannak.

Köszönöm szépen.
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ELNÖK: Köszönöm. Válaszadásra megadom a szót az államtitkár úrnak.
Parancsoljon!

DR. FELKAI LÁSZLÓ közigazgatási államtitkár (Belügyminisztérium): Az egyik az
megint általános, hogy ha közérdekű munkával lehetne őket sújtani, akkor ez a problémát
megoldaná. Most azt tegyük félre, hogy nem oldaná meg. De megint miről van szó?
Régebben, más társadalmi körülmények között, gondolom, összefüggésben még részben a
gyarmatosítás felszámolásával, illetőleg részben a rabszolgaság felszámolásával, a ’60-as,
’70-es években hoztak nagyon jó nemzetközi egyezményeket, ezekhez Magyarország is
csatlakozott. És az egyik a gyermekmunka tilalmáról szól, amely azt mondja, hogy tizenhat
éves korig, leszámítva az iskolai szünetet, tilos bárkit dolgoztatni. (Csampa Zsolt megérkezik
az ülésre.) Tehát ebből az következik, hogy tizennégy és tizenhat éves koruk között eleve a
jogszabály erejénél fogva nem is lehetne, tehát nem lehet úgy módosítani a magyar
jogszabályokat, hogy közérdekű munkára ítéljük őket. (Dr. Harangozó Tamás: De becsukni
be lehet!)

Hogy mikor volt kormány előtt és közig államtitkárin, még a mai napon az ön e-mail
címére elküldöm. Körülbelül három héttel ezelőtt volt - a dátumot most fejből hadd ne tudjam
- a kormányülés, és azt megelőző héten volt közig államtitkárin. De napra pontosan ezt önnek
el fogom küldeni.

Az információszabadságról: igen, abban igaza van, ebben a mostani felfokozott
jogalkotási tempóban, azt hiszem, hogy egyik minisztérium sem teszi ki a törvénytervezetét.
De ebben önnek igaza van, mert ez a jogszabály egy élő jogszabály, igen.

ELNÖK: Köszönöm. (Jelzésre:) Megadom a szót Rubi Gergely képviselő úrnak.
Parancsoljon!

RUBI GERGELY (Jobbik): Köszönöm szépen. A közbiztonság javítása érdekében
volt szükség ezekre a törvénymódosításokra, viszont biztos vagyok benne, hogy négy-öt
megyében ez nem fog segíteni, többek között Hajdú-Bihar megyében, Szabolcs-Szatmár-
Bereg megyében, Borsod megyében, ugyanis egy szó nincs például az uzsorás maffiózók
felszámolásáról, ami több száz települést érint, ezeknek mind az elkövetői, mind a sértettjei
cigányok természetesen. Nem a rasszizmus szól belőlem, de ez van, én Hajdúhadházon élek,
nagyon jól tudom.

Aztán nincs benne szó a tizennégy év alatti bűnelkövetőkről, illetve hogy miért nem
lehet őket például börtönbe zárni. Tavaly karácsonykor ugyanis tizenkét-tizenhárom éves
gyerekek halálra rugdostak Debrecenben az állomáson egy bácsit, és nem kaptak semmit.
Ezek iskolába járnak azóta is. Ezek elég gyakori esetek, hogy nyugdíjasokra támadnak, mivel
tudják, hogy nem kapnak érte semmit, tehát nyugodtan bűnözhetnek tovább.

Aztán az elzárások nem biztos, hogy mindig hatékonyak, ugyanis sok fiatal körében
divat a börtön. Hogyha látják, hogy hazamegy a családtag a börtönből, örülnek neki, és akkor
ő a király - ezt vidéken így mondják -, ez ösztönzi őket, hogy a börtönt ki kell próbálni. Na
most, én ehelyett javaslom inkább a kényszermunka bevezetését, ha már a társadalom ellen
vétettek, akkor dolgozzanak is meg érte.

Valamint nem tudom, mi indokolt a feloszlatott társadalmi szervezetekre ennyi
kitérést. Ennyire elszaporodtak ezek a szervezetek? Vagy konkrétan egy szervezetről van szó.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm. Válaszadásra megadom a szót Felkai államtitkár úrnak.
Parancsoljon!
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DR. FELKAI LÁSZLÓ közigazgatási államtitkár (Belügyminisztérium): A tizenkét év
azért nem megy, mert Magyarországon a büntetőjogban is tizennégy év a büntethetőségi
korhatár. A szabálysértés a társadalomra kisebb fokban veszélyes cselekményeket
tartalmazza. Tehát ha a súlyosnál tizennégy év alatt nem tudok büntetni, akkor nem lehet
büntetni tizennégy év alatt a kisebb súlyúnál sem. Arról persze lehetne egy társadalmi vitát
indítani, hogy úgy egyébként nem kellene-e lejjebb vinni tizenkét évre vagy másra. De a
jelenlegi magyar jogi környezetben a szabálysértésnél ezt megoldani nem lehet.

A feloszlatott társadalmi szervezetet illetően pedig amikor a jogalkotó valamit
elzárásossá utal, akkor az azt jelenti, hogy azon a körön belül - úgy, ahogy eleve a kisebb
fokban veszélyesekről beszélünk, mert a nagyobb fok az már bűncselekmény, tehát a
szabálysértés az mindig a kisebb fokban társadalomra veszélyes cselekmény - az mindig arról
szól, hogy eme kisebb fokún belül még relatíve nagynak ítélem a társadalomra való
veszélyességét, nagynak ítélem azért, mert elszaporodott, alapvetően azért, mert
elszaporodott, egy ilyen szabálysértésnél az határozza meg. Azért beszélünk most a tulajdon
elleni szabálysértésnél az elzárás büntetésről, mert elszaporodott, és erőteljesebb eszköz kell.
Tehát az elszaporodottság miatt nőtt a társadalomra való veszélyessége… (Rubi Gergely:
Hány darab ilyen szervezetről van szó?)

ELNÖK: Tartsuk meg az ülés rendjét, képviselő úr!

DR. FELKAI LÁSZLÓ közigazgatási államtitkár (Belügyminisztérium): A
cselekmény, a megjelenési jelleg, nem a mögötte lévő társadalmi szervezet száma a lényeg,
hanem hogy hányszor van ilyen a közterületen mások által észlelhető módon.

Kihagytam valamit? (Rubi Gergely: Kényszermunka.) Azt az előbb már mondtam,
hogy tizenhat év alatt nem lehet a gyermekmunka tilalmáról szóló egyezmény miatt.

ELNÖK: Köszönöm. Ha nincs több hozzászóló… (Jelzésre:) Dorosz Dávid képviselő
úr, parancsoljon!

DR. DOROSZ DÁVID (LMP): Köszönöm szépen. Az LMP nevében azt szeretném
elmondani, hogy a céljait mi is támogatjuk ennek a törvényjavaslatnak, viszont az iránya és a
mechanizmusok, amiket bevezetne, nagyon sok kételyre adnak okot.

Azt szeretném megkérdezni, hogy az LB-nek ez a híres, ön által többször emlegetett
véleményét hol lehet elolvasni, tehát a Legfelsőbb Bíróságnak a véleményét, amit kaptak, hol
lehet elolvasni, illetve hol hozzáférhető. Roppant hálásak lennénk, ha ezt a bizottság
rendelkezésére bocsátanák.

Ugyanígy egy picit elsikkadt az, hogy a szakmai, illetve civil szervezetekkel, esetleg
kriminológusokkal folytattak-e egyeztetéseket, voltak-e erre irányuló véleménykérések, és ha
igen, akkor ezeket szintén nagyon szívesen szeretnénk látni. Ugyanúgy, ahogy a
hatástanulmányokról is egy picit elmaradt a válasz, hogy pontosan milyen hatások várhatók
ezen módosítások kapcsán.

Illetve az inkább egy megjegyzés, hogy ugyanúgy eléggé elítélendőnek tartjuk, hogy
úgy látszik, a nemzeti együttműködés rendszere az a hétvége óta csak a falakon érvényesül,
mert pénteken benyújtott törvényről van szó, amit hétfőn általános, kedden részletes vitára
bocsátanak. Egy ilyen nagy jelentőségű társadalmi kérdésben ilyen gyorsan változtatásokat és
ilyen nagy változtatásokat tenni úgy, hogy az ellenzéknek lényegében nincs ideje reagálni rá,
ez finoman fogalmazva is cinikus.

ELNÖK: Válaszadásra megadom a szót az államtitkár úrnak.
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DR. FELKAI LÁSZLÓ közigazgatási államtitkár (Belügyminisztérium): A tudomány
képviselőivel egyeztetés nem volt. A Legfelsőbb Bíróság elnökének a véleményéről pedig azt
tudom mondani, hogy a döntés-előkészítő iratok a jelenlegi jogszabályok szerint nem
nyilvánosak.

Határozathozatal

ELNÖK: Köszönöm. Ha nincs több hozzászóló, akkor a törvényjavaslat általános
vitára való alkalmasságáról kell döntenünk.

Kérdezem, ki az, aki a T/580. számú törvényjavaslatot általános vitára alkalmasnak
tartja. Kérem, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) (12) Ki az, aki ellene van? (Szavazás.)
Három. És ki az, aki tartózkodott? (Szavazás.) (2) Köszönöm.

Javaslom, hogy bizottsági ajánlásunk szóban hangozzék el. Személyi javaslatot tennék
Borbély Lénárd képviselő úr személyére mint bizottsági előadóra.

Tájékoztatom a tisztelt bizottságot, hogy a plenáris ülésen az általános vitára a mai
napon késő este kerül sor.

Továbbá felhívom a figyelmüket arra, hogy a holnapi napon 17 órai kezdettel
bizottsági ülésre kerül sor. Kérdezem Juhász Ferenc képviselő úr felvetésére, hogy hozzuk-e
előrébb a bizottság ülését, hogy a 6 órás parlamenti kezdésig befejezzük. Hozzuk-e egy fél
órával korábbra, amennyiben érkeznek az általános vita lezárásáig módosító indítványok?
Továbbá a Rendészeti Panasztestület új tagjának a személyére is javaslatot kell holnap
tennünk. Tehát elég lesz-e az egy óra vagy kezdődjön fél ötkor a bizottsági ülés? Kezdődjön
fél ötkor, jó? (A bizottság tagjai jelzik egyetértésüket.) Akkor nem kérdezem, hanem
mondom.

Nagyon köszönöm a megjelenésüket, és köszönöm az államtitkár úrnak is, hogy részt
vett a bizottsági ülésen. (Dr. Felkai László: Köszönöm szépen. Viszontlátásra!) Az ülést
bezárom.

(Az ülés végének időpontja: 10 óra 38 perc)

Dr. Kocsis Máté
a bizottság elnöke

Jegyzőkönyvvezető: Farkas Cecília


