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Jegyzőkönyv
az Országgyűlés Honvédelmi és rendészeti bizottság Ellenőrző albizottsága, valamint az
Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottság Ellenőrző albizottsága
2013. október 9-én, szerdán, 14.00 órára
az Országház főemelet 58. számú tanácstermébe
összehívott együttes üléséről
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Napirendi javaslat
Az előzetes fogvatartás törvényes határidejének túllépéséhez vezető rendszerszintű
problémák feltárása és a lehetséges megoldási javaslatok megvitatása
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Az ülés résztvevői
A Honvédelmi és rendészeti bizottság Ellenőrző albizottsága részéről
Megjelent
Elnököl: Dr. Harangozó Tamás (MSZP), az albizottság elnöke
Az Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottság Ellenőrző albizottsága
részéről
Megjelent
Elnököl: Dr. Bárándy Gergely (MSZP), az albizottság elnöke
Dr. Steiner Pál (MSZP)
Meghívottak részéről
Hozzászólók
Dr. Handó Tünde elnök (Országos Bírósági Hivatal)
Dr. Bodony István főosztályvezető, helyettes ügyész (Legfőbb Ügyészség)

Megjelentek
Dr. Kónya István elnökhelyettes (Kúria)
Dr. Mikó Gergely, Büntető Kollégium vezetője (Fővárosi Törvényszék)
Dr. Magyariné dr. Nagy Edit helyettes államtitkár (Belügyminisztérium)
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(Az ülés kezdetének időpontja: 14 óra 00 perc)
Dr. Bárándy Gergely bevezetője, a határozatképtelenség megállapítása
DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP), az Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi
bizottság Ellenőrző albizottságának elnöke: Jó napot kívánok! Üdvözlök mindenkit, aki
megjelent a mai albizottsági ülésen.
Különös tisztelettel köszöntöm Handó Tünde elnök asszonyt, az Országos Bírósági
Hivatal elnökét; Magyariné dr. Nagy Edit helyettes államtitkár asszonyt, a
Belügyminisztérium képviseletében; Mikó Gergely kollégiumvezető urat a Fővárosi
Törvényszékről; Kónya István urat, a Kúria elnökhelyettesét; Bodony István urat, a Legfőbb
Ügyészség főosztályvezető ügyészét. Ha jól látom, a meghívottak közül ennyien fogadták el
az albizottsági ülésre a meghívást, amely tulajdonképpen nem egy albizottságnak az ülése,
hanem az Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottság Ellenőrző albizottságának és a
Honvédelmi és rendészeti bizottság Ellenőrző albizottságának az együttes ülése.
Az ülés célja – és ezt szeretném elöljáróban, még a napirend előtt kiemelni – az volt,
lett volna, hogy megoldást keressünk egy olyan kérdésre, amely a közvéleményt joggal
foglalkoztatja; s azt gondolom, nem csupán e miatt az egy egyedi eset miatt érdemes ezzel
foglalkozni, hanem ennek lényegesen távlatibb hatásai lehetnek. Tehát szeretném azt
kiemelni, szó nincs arról, hogy ez a két bizottság bármiféle bűnbakot keresne az ároktői
események kapcsán. Azt szerettük volna elérni, hogy az érintettek, úgymint a bíróság
képviselői, az ügyészség képviselője, a Belügyminisztérium képviselője és az igazságügyért
felelős minisztérium képviselője egy asztalhoz tudjon ülni és meg tudja tenni a javaslatát.
Természetesen mi is ezt tennénk, tettük volna.
Mindazzal együtt, amint önök is látják, azt kell megállapítani – és ezt külön kell majd
megtennünk, formálisan természetesen képviselőtársam is a saját albizottsága vonatkozásában
meg fogja tenni –, meg kell állapítani, hogy az albizottság nem határozatképes, ezért ezt az
ülést lefolytatni nem fogjuk tudni. Azért meglepő a számunkra mindez, mert két nappal
ezelőtt az alkotmányügyi bizottság ülésén az alkotmányügyi ellenőrző albizottság fideszes
alelnöke ígéretet tett arra, hogy meg fognak jelenni a mai albizottsági ülésen. Ezért is hívtuk
meg tisztelettel az általam felsorolt közjogi méltóságokat és tisztségviselőket. Ehhez képest
nem tudom az indokát annak, hogy most miért nincsenek itt az albizottság ülésén. Ugyanezt
egyébként belügyminiszter úr is megtette, ő is jelezte, hogy személyesen részt fog venni az
ülésen; őszintén sajnálom, hogy nem teszi, nem tette ezt meg.
Én úgy értékelem, mi úgy értékeljük ezt, hogy ez az Országgyűlés tekintélyének
megsértése, hiszen nem egy szocialista rendezvényről van szó, hanem az Országgyűlés két
ellenőrző albizottságának a hivatalos üléséről. Akkor, amikor külön munkacsoport foglalkozik
az Országgyűlésen belül, a frakciókon belül azzal, hogy valamiféle szankciót tudjunk találni
arra, hogyha valaki nem jelenik meg vizsgálóbizottság előtt, ennek fényében különösen
érdekes az, ami ma itt a bizottsági ülésen történt, történik.
A Fidesz ismertette egyébként a javaslatait. Mi azon csodálkozunk csupán, hogy ha ezt
két órával ezelőtt megtette, akkor miért nem jöttek ide a képviselők és ismertették itt a két
albizottság ülésén ugyanezt, hiszen, még egyszer mondom, mi a megoldást szeretnénk,
szerettük volna megtalálni, nem pedig, ahogy ők fogalmaztak egy közleményben – és sajnos
kénytelen vagyok ezt idehozni –, messze nem a hisztériakeltés motivált minket. Ha valaki
megnézi az ülés napirendi pontját, az úgy hangzik: az előzetes fogvatartás törvényes
határidejének túllépéséhez vezető rendszerszintű problémák feltárása és a lehetséges
megoldási javaslatok megvitatása – ez lett volna a mai albizottsági ülés témája.
Mi úgy értékeljük, hogy mindazon képviselők, akiknek a hibájából ez a bizottsági ülés
elmaradt, nemcsak az Országgyűlés tekintélyét sértették meg ezzel, hanem azokat a közjogi
méltóságokat is és az általuk vezetett intézményeket is, akik ma eljöttek erre a bizottsági
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elnökeként, engedje meg mindenki, hogy elnézést kérjek a történtekért, elnézést kérjek azért,
hogy hiába kellett ma önöknek idefáradni.
Éppen ezért nekem sajnos nem maradt más tisztem a mai napra, mint hogy
megállapítsam hivatalosan is azt, amire utaltam már a bevezetőmben, hogy sajnos az
alkotmányügyi ellenőrző albizottság ülése határozatképtelen, ezért az ülést nem tudjuk
megtartani.
Ez a formális feladat képviselőtársamra is vár, úgyhogy átadom a szót. Még egyszer
elnézést kérek mindenkitől.
Dr. Harangozó Tamás bevezetője, a határozatképtelenség megállapítása
DR. HARANGOZÓ TAMÁS (MSZP), a Honvédelmi és rendészeti bizottság
Ellenőrző albizottságának elnöke: Tisztelettel köszöntök én is mindenkit, és én is a
Honvédelmi és rendészeti bizottság Ellenőrző albizottságának elnökeként nagyon köszönöm,
hogy megjelentek.
Abban a szerencsés vagy szerencsétlen helyzetben vagyok – mint a mellékelt ábra is
mutatja, egyedüli ellenzéki képviselő vagyok egyébként is ebben az albizottságban (Az
albizottság képviselőinek névtábláira mutatva:), ez az oldal eléggé demonstratíve mutatja is –,
nekem sincs más tisztem elnökként, mint hogy itt hivatalosan is bejelentsem, hogy a Fidesz
politikai szabotálása miatt az albizottságunk nem határozatképes. Ezért a mai napirendi pontot
érdemben megtárgyalni nem tudjuk.
Ezzel együtt természetesen azt gondolom – és itt nézek önökre is –, hogy ha már a
vendégek megjelentek, és esetleg ettől függetlenül van bármilyen megjegyzésük,
mondandójuk, akkor arra természetesen lehetőséget biztosítunk, de a napirendi pontot
érdemben és hivatalból megtárgyalni nem tudjuk.
Köszönöm.
DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP), az Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi
bizottság Ellenőrző albizottságának elnöke: Én is megkérdezem, hogy ennek ellenére
bárkinek van-e bármilyen hozzáfűznivalója; természetesen most már nem a bizottság
hivatalos ülésének keretén belül.
Hozzászólások
DR. BODONY ISTVÁN (Legfőbb Ügyészség): Én a magam részéről csak annyit
szeretnék mondani, hogy az én meghívóm a bizottsági ülésre szólt. Úgyhogy bizottsági ülés
hiányában, azt gondolom, nem tudunk semmit érdemben nyilatkozni.
DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP), az Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi
bizottság Ellenőrző albizottságának elnöke: Ügyész úr, egyetértek önnel. Köszönöm szépen.
Elnök asszony?
DR. HANDÓ TÜNDE, az Országos Bírósági Hivatal elnöke: Köszönöm szépen. Én is
csatlakozom az ügyészség képviselőjének szavaihoz, azzal, hogy írásban is válaszoltunk a
valójában fel nem tett kérdésekre. Az albizottsági elnöknek, amikor megérkeztem, átadtam
egy levelet, amelyben számot adtam arról, hogy mi mindent tett az Országos Bírósági Hivatal,
többek között éppen a parlament segítségével és a Belügyminisztérium segítségével annak
érdekében, hogy hatékonyabb legyen az igazságszolgáltatás.
Köszönöm szépen.
DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP), az Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi
bizottság Ellenőrző albizottságának elnöke: Nagyon szépen köszönöm, elnök asszony.
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természetesen tanulmányozni fogjuk, és föl fogjuk használni a további jogalkotói
munkánkhoz, amennyiben ez lehetséges.
Ha másnak nincs megjegyzése, nagyon szépen köszönöm a megjelenést, és elnézést
kérek még egyszer.

(Az ülés befejezésének időpontja: 14 óra 12 perc)

Dr. Bárándy Gergely
az Alkotmányügyi,
igazságügyi és ügyrendi
bizottság
Ellenőrző albizottságának
elnöke
Jegyzőkönyvvezető: Prin Andrea
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bizottság
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