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Napirendi javaslat  

 

1. Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről:  
 
a) Az állami adóhatóság áfacsalásokkal kapcsolatos szervezeti és eljárási 
hiányosságait vizsgáló bizottságról szóló határozati javaslat (H/1758. szám) 
(Dr. Szél Bernadett, dr. Schiffer András, Schmuck Erzsébet, Ikotity István, 
Sallai R. Benedek (LMP), Kiss László, Bangóné Borbély Ildikó, Korózs Lajos, 
Demeter Márta, dr. Józsa István, Tóbiás József, Lukács Zoltán, dr. Harangozó 
Tamás Attila, dr. Tóth Bertalan, Hiszékeny Dezső, dr. Bárándy Gergely, 
Kunhalmi Ágnes, dr. Szakács László, dr. Legény Zsolt, Heringes Anita, Tukacs 
István, Harangozó Gábor István, Teleki László (MSZP), Farkas Gergely, Dúró 
Dóra, dr. Staudt Gábor, Z. Kárpát Dániel, Novák Előd, dr. Gyüre Csaba, 
Szilágyi György, Szávay István, Bana Tibor, Kepli Lajos, Vágó Sebestyén, dr. 
Lukács László György, Ander Balázs, Kulcsár Gergely, Gyöngyösi Márton, 
Magyar Zoltán, Mirkóczki Ádám, Hegedűs Lorántné, Sneider Tamás, Volner 
János, Egyed Zsolt, Apáti István (Jobbik), Fodor Gábor, Szabó Szabolcs, 
Szelényi Zsuzsanna és Kónya Péter (független) képviselők önálló indítványa) 
 
b) A bizonyos magyar állampolgárságú magánszemélyek Amerikai Egyesült 
Államokba történő belépésének megtiltása okainak feltárására irányuló 
vizsgálóbizottság létrehozásáról szóló határozati javaslat (H/2126. szám)  
(Fodor Gábor (független), Lukács Zoltán, Tóbiás József, dr. Harangozó Tamás 
Attila, Tóth Csaba, dr. Józsa István, Velez Árpád, dr. Molnár Zsolt, Kiss László, 
Korózs Lajos, Bangóné Borbély Ildikó, Heringes Anita, Demeter Márta, Gúr 
Nándor, Teleki László, dr. Szakács László, dr. Legény Zsolt, Kunhalmi Ágnes, 
dr. Bárándy Gergely, Hiszékeny Dezső, dr. Tóth Bertalan (MSZP), Szelényi 
Zsuzsanna (független), dr. Schiffer András, Schmuck Erzsébet, Ikotity István 
(LMP), dr. Hiller István, Tukacs István (MSZP), Sallai R. Benedek (LMP), 
Gőgös Zoltán (MSZP), Kónya Péter (független), Mesterházy Attila, Burány 
Sándor, Harangozó Gábor István, Szabó Sándor (MSZP), Szabó Szabolcs 
(független), dr. Szél Bernadett (LMP), dr. Varga László (MSZP), dr. Oláh Lajos, 
Szabó Timea és Varju László (független) képviselők önálló indítványa)  
 
c) Az Isztambuli Egyezmény elfogadásáról szóló határozati javaslat (H/2390. 
szám)  
(Szelényi Zsuzsanna (független), Demeter Márta, Heringes Anita, Horváth 
Imre, Bangóné Borbély Ildikó, dr. Szakács László, dr. Legény Zsolt, dr. Hiller 
István, Burány Sándor, dr. Bárándy Gergely, dr. Varga László, Hiszékeny 
Dezső, Lukács Zoltán, Gőgös Zoltán, Szabó Sándor, Korózs Lajos, dr. Józsa 
István, Tukacs István, Kiss László, dr. Molnár Zsolt, Harangozó Gábor István, 
Tóth Csaba, Teleki László, Gúr Nándor, dr. Harangozó Tamás Attila, Velez 
Árpád, dr. Tóth Bertalan, Tóbiás József, Mesterházy Attila, Kunhalmi Ágnes 
(MSZP), dr. Szél Bernadett, Schmuck Erzsébet, Sallai R. Benedek, Ikotity 
István, dr. Schiffer András (LMP), Szabó Timea, dr. Vadai Ágnes, dr. Oláh 
Lajos, Kónya Péter, Szabó Szabolcs, Fodor Gábor és Varju László (független) 
képviselők önálló indítványa)  
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d) A politikai érdekből folytatott koncepciós büntetőeljárások önálló 
szankcionálása érdekében a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. 
törvény módosításáról szóló törvényjavaslat (T/2348. szám)  
(Dr. Harangozó Tamás Attila, dr. Bárándy Gergely, dr. Tóth Bertalan, Gőgös 
Zoltán, Lukács Zoltán, dr. Hiller István, dr. Szakács László, Demeter Márta, dr. 
Legény Zsolt, Harangozó Gábor István, Korózs Lajos, Szabó Sándor, Gúr 
Nándor, Horváth Imre, Hiszékeny Dezső, dr. Józsa István, Heringes Anita, 
Kiss László és Teleki László (MSZP) képviselők önálló indítványa)  
 
e) Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/2328. szám)  
(Szabó Timea (független) képviselő önálló indítványa)   
 

2. Egyes jogállási tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat (T/3019. 
szám)  
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján)  
(Kijelölt bizottság)   
 

3. A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/3018. szám)  
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján)  
(Kijelölt bizottság)   
 

4. A területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításával összefüggő egyes 
törvények módosításáról szóló törvényjavaslat (T/3115. szám)  
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján)  
(Kijelölt bizottság)   
 

5. Egyes közigazgatási tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat 
(T/2329. szám)  
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján)  
(Kijelölt bizottság, sürgős eljárás keretében)  
 

6. Egyebek    
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Az ülés résztvevői  

A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: Dr. Rubovszky György (KDNP), a bizottság elnöke, valamint   
Dr. Papcsák Ferenc (Fidesz), a bizottság alelnöke  
 
Budai Gyula (Fidesz), a bizottság alelnöke  
Demeter Zoltán (Fidesz)  
Dr. Vas Imre (Fidesz)  
Vigh László (Fidesz)  
Dr. Bárándy Gergely (MSZP)  
Teleki László (MSZP)  
 

Helyettesítési megbízást adott   
Budai Gyula (Fidesz) távozása után Demeter Zoltánnak (Fidesz)  
Dr. Vitányi István (Fidesz) dr. Rubovszky Györgynek (KDNP)  
Varga József (Fidesz) dr. Papcsák Ferencnek (Fidesz)  
 

A bizottság titkársága részéről   
Kubovicsné dr. Borbély Anett, a bizottság főtanácsadója  
Dr. Nagy Zoltán, a bizottság tanácsadója  
 

Meghívottak 

Hozzászólók   
Fodor Gábor (független) országgyűlési képviselő  
Szelényi Zsuzsanna (független) országgyűlési képviselő  
Dr. Répássy Róbert államtitkár (Igazságügyi Minisztérium)  
Hőnig Gyuláné dr. osztályvezető (Országos Bírósági Hivatal)  
Palich Etelka helyettes államtitkár (Miniszterelnökség)  
Korózs Lajos (MSZP) országgyűlési képviselő   
 

Megjelent   
Pilz Tamás főosztályvezető (Miniszterelnökség)  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 3 perc)  

Az ülés megnyitása 

DR. RUBOVSZKY GYÖRGY (KDNP), a bizottság elnöke, a továbbiakban 
ELNÖK: Tisztelettel köszöntöm a bizottság megjelent tagjait, a munkatársakat és 
mindenkit, aki figyeli a munkánkat. 

Megállapítom, hogy a bizottság határozatképes. A helyettesítési rend 
tekintetében: én helyettesítem Vitányi István alelnök urat; egyéb helyettesítésről 
pillanatnyilag nem tudok. Ettől függetlenül határozatképesek vagyunk. 

Tisztelt Bizottság! Az írásban előterjesztett napirenddel kapcsolatban érkezett 
hozzám egy kérelem két nappal ezelőtt, amelyben Schiffer András és Szél Bernadett 
előterjesztő képviselőtársaink azt kérik, hogy a napirend 1. pontja a) alpontjának 
tárgyalását a bizottság a mai napon vegye le napirendről. Mint ismeretes, a plenáris 
ülésteremben az általuk kezdeményezett vitanap fog kezdődni perceken belül, 
úgyhogy azt hiszem, ez indokolt lenne.  

Nekem ez az egy napirend-módosítási javaslatom van. Kérdezem, van-e még a 
napirenddel kapcsolatos egyéb módosító indítvány. (Nincs ilyen jelzés.) Ilyet nem 
látok. 

A napirend elfogadása 

Akkor először arról kell szavaznunk, hogy az előterjesztők kérésének 
megfelelően az 1/a pontot az írásban kiküldött javasolt napirendről leveszi-e a 
bizottság. Aki ezt támogatja, kérem, kézfelemeléssel szavazzon! (Szavazás.) 
Megállapítom, hogy 6 igen. Ki van ellene? (Szavazás. - Nincs ilyen.) Ki tartózkodik? 
(Szavazás.) Megállapítom, hogy 2 tartózkodás mellett ezt a módosítást elfogadtuk. 

Tisztelt Bizottság! Most az írásban előterjesztett napirendi javaslatot az előbb 
elfogadott módosítással korrigálva teszem fel szavazásra. Aki ezt elfogadja, kérem, 
kézfelemeléssel szavazzon! (Szavazás.) Megállapítom, hogy 7 igen. Ki van ellene? 
(Szavazás. - Nincs ilyen.) Ki tartózkodott? (Szavazás.) Megállapítom, hogy 2 
tartózkodás mellett a bizottság elfogadta a napirendet. 

Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről 

b) A bizonyos magyar állampolgárságú magánszemélyek Amerikai 
Egyesült Államokba történő belépésének megtiltása okainak 
feltárására irányuló vizsgálóbizottság létrehozásáról szóló H/2126. 
számú határozati javaslat 

A napirendünk tehát az 1. napirendi pont b) pontjával kezdődik: a bizonyos 
magyar állampolgárságú magánszemélyek Amerikai Egyesült Államokba történő 
belépésének megtiltása okainak feltárására irányuló vizsgálóbizottság létrehozásáról 
szóló határozati javaslat, amelynek előterjesztője Fodor Gábor független képviselő úr 
és képviselőtársai.  

Köszöntöm a képviselő urat. Amennyiben szóban ki kívánja egészíteni az 
előterjesztésüket, megadom a szót, képviselő úr. Parancsoljon! 

Fodor Gábor szóbeli kiegészítése 

FODOR GÁBOR (független): Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Elnök Úr! 
Tisztelt Bizottság! Engedjék meg a bizottsági tagok, hogy röviden szóban indokoljam 
az előterjesztésem okát és célját. 

Ugye, itt egy vizsgálóbizottság felállítását kezdeményezem én a Liberális Párt 
nevében, méghozzá azért, mert azt gondolom, több mint három hónapja nem látunk 
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tisztán az úgynevezett kitiltási ügyben. A kitiltási botrány az elmúlt időszak egyik 
legjelentősebb politikai botránya, ennek eredményeként Magyarország és az Amerikai 
Egyesült Államok kapcsolata, diplomáciai kapcsolata mélypontra süllyedt. A 
jelentősége óriási, hiszen Magyarország nemzetközi megítéléséről van szó, és ráadásul 
belpolitikailag is igen fontos, hiszen látjuk - közvélemény-kutatási eredményekből, 
időközi választási eredményekből -, hogy többek között ennek az ügynek is komoly 
belpolitikai hullámai keveredtek. Tehát jogos mindenki részéről az az igény, hogy 
tisztán lássunk ebben a kérdésben - de nem látunk tisztán. Nem látunk tisztán, azért, 
mert mint mondtam, több mint három hónapja robbant ki az ügy. Tudjuk, hogy 
magyar kormánytisztviselőket, kormány közeli üzletembereket tiltottak ki az Egyesült 
Államokból - ezért hívják kitiltási botránynak -, lényegében egyetlenegy emberről 
derült ki biztosan, hogy a kitiltottak között van: ez Vida Ildikó, a NAV elnöke. A 
többiekről nem tudunk semmit.  

Lényegében megdöbbentő az, amit a kormány állít, hogy amerikai tájékoztatás 
híján nem tudnak arról, mi történt, hiszen közben az Amerikai Egyesült Államok meg 
az ellenkezőjét állítja, és azt mondja, hogy egyébként mindenről tájékoztatta a 
kormányt és az minden információnak a birtokában van. Az Amerikai Egyesült 
Államok azt mondta, hogy itt vannak olyan kormány közeli üzletemberek és 
tisztviselők, akik hasznot húztak a magyarországi korrupcióból és a magyar 
adófizetők megkárosításából. Tehát az egyik oldalon az Amerikai Egyesült Államok 
állít valamit, a másik oldalon a kormány állít valamit, és a kettőnek láthatóan nincs 
köze egymáshoz.  

Ennek a vizsgálóbizottságnak tehát az a célja, hogy a szokásos 
vizsgálóbizottságoknak megfelelően paritásos alapon, derüljön ki pontosan, hogy mit 
tud a kormány, milyen információk birtokában van; tett-e valamit, vagy ha nem tett, 
akkor miért nem tett az áfacsalások ellen; kik a kitiltottak, milyen pozícióban vannak. 
Azt gondolom, a magyar állampolgároknak joga van ezekre a kérdésekre választ 
kapni, megismerni az ügy részleteit; és természetesen, hozzátenném, a 
kormánypártnak is lehetőséget biztosít egy vizsgálóbizottság arra, hogy tisztázza 
magát egy ilyen helyzetben, és ha valóban ártatlannak érzi magát, vagy úgy gondolja, 
hogy megalapozatlanok a vádak, akkor egy ilyen vizsgálóbizottság előtt ezekről 
nyilván nyíltan és kendőzetlenül lehet beszélni, és egyértelmű válaszokat lehet adni 
ezekre a kérdésekre.  

Befejezésül annyit hadd mondjak még, hogy a vizsgálóbizottságok sokszor 
szoktak vita tárgyai lenni. Nyilván egy jól működő demokráciában - és 
Magyarországon is számtalan periódus volt az elmúlt huszonöt évben, amikor, azt 
gondolom, viszonylag harmonikusan működött a demokratikus intézményrendszer - 
ez az ellenzéknek egy fontos eszköze, és természetes dolog, hogy a kormánypártok 
támogatni szokták a vizsgálóbizottságokat. Csak megemlítem példaként, hogy 2006-
ban Navracsics Tibor a Fidesz nevében például azt nyilatkozta, hogy „egy ellenzéki 
pártnak nincs más lehetősége, mint parlamenti eszközökhöz nyúlni”; ezt az akkori 
augusztus 20-ai szervezésekkel kapcsolatos botrány kapcsán mondta, 
vizsgálóbizottság felállítását javasolta ebben az ügyben, mondván, hogy ez alapjog egy 
demokráciában, és ez az ellenzék joga. A Fidesz azt is mondta az MDF elnökéhez írt 
levélben 2007-ben, hogy „minden olyan kezdeményezést támogat a Fidesz, amely a 
politikai és gazdasági háttéralkuktól mentes, tiszta közélet megteremtését célozza” - 
volt ez az álláspont 2007-ben. Vagy például 2003-ban Szijjártó Péter, amikor az 
úgynevezett Pannonplast-botrányról volt szó, azt mondta, hogy „itt mindennap új és 
új részletek derülnek ki ezzel az üggyel kapcsolatban”, ezért vizsgálóbizottság 
kezdeményez az ellenzéki párt, amelyet természetesen, hozzátenném, mint a 
vizsgálóbizottságok egy jelentős részét, sikerült is felállítani, mert a kormánypártok 
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becsületbeli és a demokrácia alapértékeinek megerősítése ügyének tekintették, hogy a 
vizsgálóbizottságok felállítását támogatják.  

Bízom abban, hogy ezek a szövegek azt mutatják, hogy van egy egyértelmű 
értékrend a háttérben, amely nem változik attól, hogy valaki épp kormányon van vagy 
éppen ellenzékben. Úgyhogy emiatt kérem a tisztelt bizottság tagjait, hogy 
támogassák a Liberális Párt kezdeményezését. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a bizottságot, kíván-e valaki 

hozzászólni. Bárándy Gergely képviselő úrnak adom meg a szót. 

Hozzászólások 

DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt 
Bizottság! Én magam is, és ha jól látom, a teljes frakciónk támogatta aláírásával ezt a 
javaslatot.  

Szeretném emlékeztetni a tisztelt bizottságot arra, hogy öt éve nem állt fel 
olyan vizsgálóbizottság a magyar parlamentben, amely a jelenlegi kormány 
tevékenységét vizsgálja. Egészen abszurd helyzetnek lehetünk tanúi az elmúlt öt 
évben - nemcsak ezért, de többek között ezért is -, hogy csak olyan vizsgálóbizottság 
volt, amely az elmúlt kormányok időszakában történt eseményeket vizsgálja, de ezek 
a vizsgálatok mindig megálltak 2010-nél, soha, egyetlen esetben nem fordult az elő, 
hogy a mostani második, illetve harmadik Orbán-kormány tevékenységét vizsgálta 
volna vizsgálóbizottság. Márpedig én azt gondolom, egy vizsgálóbizottságnak nem az 
a feladata, hogy mint hatóság, bíróság járjon el, és a múltbeli ügyeket kivizsgálja, vagy 
esetleg történészként viselkedjen, hanem hogy az aktuális kormánynak a zavaros 
ügyeit vizsgálja ki. Ez öt éve, még egyszer mondom, nem történt meg. 

Az jól látszik, hogy ezek a kérdések, már a kitiltási botrány részletei, 
interpellációval, azonnali kérdéssel, kérdéssel nem tisztázhatók. Azért nem 
tisztázhatók, mert elég sok ilyen kérdést, interpellációt intéztünk kormányzati 
szereplőkhöz, és gyakorlatilag érdemi választ sosem kaptunk. Illetve ami választ 
kaptunk, hogy ők nem tudnak semmiről, az idők során bebizonyosodott, hogy ez 
egyszerűen nem volt igaz, hazugság volt. Éppen ezért én megelőlegezem, mert ez 
szokott az érv lenni az utóbbi időben a vizsgálóbizottságok elutasítására, hogy ezek 
azonnali kérdéssel, kérdéssel, interpellációval tisztázhatók, hogy ezek nem 
tisztázhatók, és ezt bebizonyította az elmúlt néhány hónap, fél év. 

Másrészt én magam tettem föl kérdést a miniszterelnök úrnak közvetlenül 
ebben a témában. Én azt kérdeztem tőle, meg tudja-e azt erősíteni, hogy ebben a 
témában, mármint a kitiltási botránnyal kapcsolatban nem állnak a magyar kormány 
rendelkezésére hiteles adatok. A miniszterelnök úr ezt a kérdést megkerülte. Azt 
követően az én ismételt kérdésemben - ugye, itt van még egy perc - megint föltettem 
ezt a kérdést miniszterelnök úrnak, hogy én nagyon szívesen innentől kezdve az 
amerikaiaknál érdeklődöm, hogyha ő mint magyar miniszterelnök itt a parlament 
nyilvánossága előtt meri azt vállalni és ki meri azt jelenteni, hogy a magyar 
kormánynak semmiféle bizonyíték nem áll rendelkezésére a kitiltási ügyben, ami 
terhelő lenne a kitiltottak személyét illetően. Miniszterelnök úr a viszonválaszában 
sem erősítette ezt meg, nem válaszolt erre érdemben. Ebből egyetlen következtetést 
lehet levonni: hogy a miniszterelnök úr huszonöt év politikai tapasztalattal tudta azt, 
hogy nem feltétlenül szerencsés erre egy egyértelmű választ adnia. S az is következik 
belőle, hogy a magyar kormánynak minden bizonnyal rendelkezésére állnak ezek az 
információk. Ezt erősíti az is, amit Fodor képviselőtársam mondott, hogy az 
amerikaiak több forrásból, több részről és több időpontban megerősítették azt, hogy 
ezeket az információkat a magyar kormány rendelkezésére bocsátották.  
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Én őszintén csodálkozom azon, hogy ezek után a legfőbb ügyész úr legalább 
annyit nem tett meg, hogy megkereste volna a miniszterelnököt, a 
Miniszterelnökséget vezető minisztert vagy adott esetben az összes tárca vezetőjét, 
hogy neki állnak-e rendelkezésére ilyen adatok, és ha igen, akkor megfontolta volna 
az eljárások megindítását. Úgy, hogy egyébként valóban, az érintett által elismerten, a 
NAV elnöke érintett ebben az ügyben. Ő maga erősítette ezt meg. Azt gondolom, 
ebben kár kételkednünk, mert ezt az információt valószínűleg saját magáról nem 
erősíti meg olyan, aki nem érintett ilyen ügyben. 

Éppen ezért én azt gondolom, hogy ha a Legfőbb Ügyészség nem lép, ha a 
kormány nem lép, akkor ebben az ügyben a Magyar Országgyűlésnek lépnie kell. Oly 
mértékben ingatja meg a közbizalmat ez az eset, amivel az Országgyűlésnek 
foglalkoznia kell, és mivel más parlamenti eszközzel ez nem tisztázható, az ilyen 
esetekre találták a vizsgálóbizottságokat, ezért én is azt gondolom, hogy 
vizsgálóbizottságot kell felállítani. Ezért is támogattuk, támogatta a teljes szocialista 
frakció ezt az indítványt, és kérem a bizottság tisztelt tagjait, hogy szintén tegyék ezt. 
Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Budai Gyula alelnök úrnak adok szót. 
 
BUDAI GYULA (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen. Tisztelt 

Elnök Úr! Tisztelt Képviselőtársaim! Bárándy képviselő úrnak szeretném jelezni, hogy 
amennyiben igaz az, amit ön most itt elmondott, a legfőbb ügyész úr megkeresésére 
az Amerikai Egyesült Államok legfőbb ügyésze legalább válaszolt volna valamit.  

Volt itt egy meghallgatása a legfőbb ügyész úrnak - nem tudom, 
képviselőtársam akkor jelen volt-e -, ez a kérdés akkor elhangzott, és a legfőbb ügyész 
úr azt mondta, már jó ideje elküldte a megkeresést a társhatóságoknak, és mint 
kiderült, véletlenül az amerikai követségen ez a levél elkeveredett. Legyünk 
jóhiszeműek: elkeveredett. Én azonban úgy gondolom, hogy nem elkeveredett, hanem 
itt egy szándékos hátráltatása történt az objektivitás kivizsgálásának.  

Egy másik nagyon lényeges kérdés. Sok minden elhangzott ebben a dologban. 
Ön is meg én is valamikor ügyvédként mindig az objektív igazság talaján állva azt 
mondtuk, hogy amíg valakiről egyértelműen nem derül ki, hogy egy bűncselekményt 
elkövetett, addig még nagyon feltételezni sem szabad ezt. Persze az ember 
politikusként már megengedheti magának, hogy olyan tényállításokat tesz, ami az 
objektív igazságosság körülményeivel nem nagyon egyeztethető össze. Ugyanakkor 
azért, azon kívül, hogy az amerikai ügyvivő, aki idő előtt távozott Magyarországról, 
érdekes körülmények között, meg nem várva, hogy esetleg mégis elmondhassa, 
milyen információkkal rendelkezik - mint tudjuk, soha nem mondta el, hogy 
valójában mivel rendelkezik, a Külgazdasági és Külügyminisztériumban többször járt, 
soha semmilyen információt nem adott át -, ezért, képviselőtársam, kicsit értetlen 
vagyok, amikor azt mondja, hogy ön szerint a magyar kormánynak tudomása volt 
vagy van arról, hogy kik érintettek ebben az ügyben. Az ügyvivő úr soha semmit nem 
mondott ebben a kérdésben. S ahol mondhatott volna valójában, azt a fórumot pedig 
nagyon elegánsan kikerülték azzal, hogy amikor egy magánvádas eljárásban a 
diplomáciai mentelmi jogának a felfüggesztését kérték, az amerikai hatóságok ezt 
megtagadták.  

El kell tehát ezen is gondolkozni egyébként, mielőtt itt a vizsgálóbizottság 
vonatkozásában bármilyen döntést hozunk, hogy ezek a körülmények 
mindenféleképpen azt mutatják, hogy nem annyira sziklaszilárdak ezek az állítások, 
amelyek itt az elmúlt néhány hónapban a sajtóban megjelentek. S úgy gondolom, 
hogy ha nekünk, politikusoknak nem adnak tájékoztatást ebben a kérdésben, tehát az 
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ügyvivő úr nem mond el itt sok-sok mindent, nem is mondott el, egyébként szerintem 
az ügyvivő meghallgatása nélkül ennek a vizsgálóbizottságnak semmi értelme nincs, 
ugyanis az információ vagy az egésznek a forrása tőle származik, őt pedig 
hazarendelték. Ezért az ügyért biztosan nem fog semmiképpen visszajönni; ha meg 
visszajönne, akkor pedig a diplomáciai mentessége mögé bújva nem mondana 
semmit nekünk. De még egyszer mondom, az mindenképpen árulkodó tény és 
körülmény kell hogy legyen, hogy a két legfőbb szintű hatóság, Magyarország legfőbb 
ügyésze és az amerikai legfőbb ügyész közötti levélváltás teljesen eredménytelen volt, 
ugyanis az amerikai hatóságok semmilyen jelzést nem adtak. A két ország között 
érvényben levő jogsegélyegyezmény alapján mindenképpen jogosult és köteles lett 
volna az amerikai fél tájékoztatni Polt Péter legfőbb ügyészt, amennyiben 
bűncselekmény megalapozott gyanújára utaló körülmények vannak. Tehát itt nagyon 
súlyos vádak hangzanak el, amiből egy remek politikai marketinget kialakított az 
ellenzék magának, de e mögé a politikai marketing mögé, azon kívül, hogy korrupciót 
kiabálnak mindenhol, semmilyen konkrét körülményt nem tudtak tenni.  

Azt gondolom, Fodor Gábor képviselőtársam ugyanezt a politikai marketinget 
folytatja a Liberális Párt nevében. Én tudom, hogy kell a népszerűség, meg kell egy 
pártnak az, hogy a közvéleményben minél többet írja le a sajtó a nevét, hogy 
„Liberális Párt”, de úgy gondolom, hogy egy vizsgálóbizottság sokkal komolyabb 
annál, mint hogy ilyen légből kapott, de mindenféle objektivitást nélkülöző, 
bizonyítékok nélküli állítások vonatkozásában vizsgálódjon.  

A magam részéről, ha csak a szakmai érveket emelem ki, nem támogatom 
ennek a bizottságnak a felállítását. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Papcsák Ferenc alelnök úrnak adok szót. 
 
DR. PAPCSÁK FERENC (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm, elnök úr. 

Tisztelt Képviselőtársaim! Két dolgot szeretnék mondani. Egyrészt azzal szállnék 
vitába, hogy interpellációval, kérdéssel, azonnali kérdéssel nem tisztázható. Én úgy 
ítélem meg, hogy ez a kérdés tisztázható, főleg annak tükrében lehetne, lehetett volna 
tisztázni, hogy amikor az Egyesült Államok akkor még itt dolgozó ügyvivője itt volt, 
akkor nyilvánosságra hozta volna, segítette volna a magyar hatóságokat, és a magyar 
hatóságok bizonyosan megtettek volna minden intézkedést. A legfőbb ügyész úr 
meghallgatása során egyértelműsítette, hogy több alkalommal fordult a 
jogsegélyegyezmények alapján az amerikai igazságügyi miniszterhez, és semmilyen 
konkrét választ, pontosabban semmilyen választ nem kapott. Ez a levél egyébként az 
Egyesült Államok igazságügyi minisztériumában tűnt el, és a legfőbb ügyész úr 
megismételte a jogsegélykérelem alapján.  

Annyit szeretnék elmondani, tisztelt képviselőtársaim, hogy az Egyesült 
Államoknak nem csupán egy statikus szerepe van ebben a dologban a 
jogsegélyegyezmények alapján, mivel a hatvanas évek óta közösen üldözzük a 
bűnelkövetőket, tehát az Egyesült Államok nem csupán egy statikus fél ebben a 
kérdésben, hanem aktív, sőt proaktív szerepet kell hogy vállaljon. Még az önök 
kormányzása idején, Bárándy képviselőtársam, a pénzmosással, a korrupcióellenes 
küzdelemmel kapcsolatosan több egyezmény is született az Egyesült Államok és 
Magyarország között. És itt abban az esetben, ha az Egyesült Államoknak tudomása 
van magyar állampolgárságú személyek bűnelkövető magatartásáról, akkor 
kötelessége büntetőeljárást indítani és a szükséges intézkedést megtenni. Ennek több 
fóruma is van, akár az Interpol és egyéb szervezetek kapcsán. Sőt, az is előfordult már 
a bűnügyi gyakorlatban Magyarországon, hogy ha Magyarország területén az Egyesült 
Államok állampolgára követett el vagy az Egyesült Államok állampolgára sérelmére 
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követtek el bűncselekményt, akkor a magyar hatóságok meghívták az FBI-t, az 
amerikai nyomozó hatóságot, hogy Magyarország joghatóságának területén végezzen 
nyomozati cselekményeket. Tehát ilyen szintű, ilyen mélységű és példás az Egyesült 
Államokkal való együttműködés. Ebből is látszik az, hogy ez egy politikai 
marketingeszköz, ahogy képviselőtársam mondta, politikai hangulatkeltésre alkalmas 
kommunikációs eszköz volt, amit bevetettek, legalábbis eddig.  

Én azt várnám el az Egyesült Államoktól és a jelen időszakban már regnáló 
nagykövet asszonytól, hogy tárják akkor elénk, illetőleg a jogsegélyegyezmények 
alapján, ha az Egyesült Államok magyar állampolgárok részéről érzékelt 
bűncselekményről szereznek tudomást, még egyszer mondom, nem csupán 
tájékoztatási kötelezettségük van, hanem a büntetőeljárást meg kell indítaniuk, és 
segíteniük kell a magyar hatóságokat ebben, ami egyébként eddig a két fél között 
példás volt. És azt gondolom, azért nem indították meg - talán, nem tudom -, mert 
ilyen információval vagy ilyen bizonyítékkal eddig nem rendelkeztek. Mert meg kell 
indítaniuk azon egyezmények alapján, amelyeket akár az önök kormányzása idején, 
akár az előző Orbán-kormányok idején megkötöttünk, illetőleg még azt megelőzően, a 
hatvanas évekre visszamenőleg többtucatnyi egyezmény, jogsegélykérelem és 
jogsegélyegyezmény született a felek között. Ezt mindig és minden alkalommal 
megtették, tudnék példákat mondani, akár csak a kitoloncolással összefüggésben, 
amikor egy magyar állampolgárt nem olyan régen Magyarországra toloncoltak 
büntetőeljárás keretében, az Egyesült Államok területén tartóztatták le. Azt 
gondolom, ez az együttműködési terület eddig is példás volt, ezután is az lesz.  

Visszatérve a vizsgálóbizottság létrehozására, én úgy látom, ez a kérdés 
interpellációval és kérdéssel, azonnali kérdéssel a legmesszebbmenőkig tisztázható. 
És egyetértek képviselőtársammal, mindaddig ennek nincs értelme, ameddig a volt 
ügyvivő nem áll rendelkezésünkre, illetőleg nem tárja fel a megfelelő bizonyítékokat, 
miközben egyébként Magyarországon is szabály az, hogy hivatalos személynek 
minősülünk akár képviselőként, akár a diplomáciai mentességet élvező személyek, a 
hivatalos személy nem csupán tájékoztatási kötelezettséggel bír, hanem meg kell 
tennie a szükséges lépést, tehát büntetőeljárást kell kezdeményeznie, ha hivatalosan 
vagy bármely forrásból tudomására jut egy bűncselekmény. Tehát André 
Goodfriendnek büntetőeljárást kellett volna kezdeményeznie a saját jogi státusát 
illetően, ha bűncselekmény jutott a tudomására.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Bárándy Gergely képviselő úrnak adok szót.  
 
DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Érdeklődéssel 

hallgattam a kormánypárti képviselőtársaim hozzászólását. Egypár megbicsaklást 
éreztem az egyébként talán első hallásra logikusnak tűnő gondolatmenetekben.  

Az egyik, hogy ha jól értelmeztem, Lázár János is és Szijjártó Péter is mint a 
kormány tagjai, de most Papcsák alelnök úr is azt mondta, hogy Amerika nekünk jó 
barátunk, jó szövetségesünk. (Dr. Papcsák Ferenc: Ez így van.) Ha ez így van, akkor 
én nem tudom azt megérteni, hogy vajon egy jó szövetségesnek és jó barátnak miért 
áll érdekében hazudni és szándékosan megvádolni egy sor magas rangú 
kormánytisztviselőt úgy, hogy annak semmi alapja nincs. (Dr. Papcsák Ferenc: Nem 
vádoltak meg senkit.) Nekem ez az első, ami fölvetődik bennem, és hogy vajon miért 
áll érdekében az, hogy ezeket az embereket teljesen alaptalanul kitiltsa az Egyesült 
Államok területéről. Nem tudom megérteni azt, hogy ha az Amerikai Egyesült 
Államok Magyarországnak olyan jó szövetségese - én is így gondolom egyébként, és 
ebben osztom kormánypárti képviselőtársaim és a két miniszter úr véleményét is -, 
akkor vajon miért vetemedik arra, hogy a magyar adóhatóság első számú vezetőjét 
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kitiltsa az országból. Teljesen alaptalanul. Ez számomra legalábbis furcsa, és 
kérdéseket vet föl. Méghozzá olyan kérdéseket, amelyeket tisztázni kell. Mert vagy 
nem olyan jó ez a szövetségesi viszony, vagy van valami alapja ennek a dolognak. Én 
inkább erre a másodikra tippelek: valószínűleg van valami alapja ennek a dolognak.  

Papcsák alelnök úr ismertette azt, hogy hogyan kell egy magyar hivatalos 
személynek eljárnia akkor, ha bűncselekményt észlel a hivatali működése közben. 
Csakhogy az amerikai ügyvivő nem magyar tisztviselő. (Dr. Papcsák Ferenc: Ez a 
világon mindenhol így van.) Azt, hogy neki hogyan kell eljárnia ilyen esetben, 
valószínűleg az amerikai jogszabályokban leírt, a diplomatákra vonatkozó 
szabályrendszer fogja meghatározni. (Dr. Papcsák Ferenc: És az ugyanaz, mint ez.) 
Ha ez ugyanaz, mint ez, akkor valószínűleg Amerikában kell ezért eljárás alá vonni az 
ügyvivőt; nem hiszem, hogy ez meg fog történni. Már csak azért sem hiszem, mert ha 
jól tudom, nem a saját szakállukra szoktak az amerikai követség dolgozói 
kijelentéseket tenni és egyébként bármilyen eljárást folytatni.  

A harmadik, hogy az amerikai fél számtalanszor elmondta, hogy az amerikai 
jogszabályok alapján ezt a kitiltási ügyet ők idegenrendészeti ügyként tudják csak 
kezelni. Ha ők ekként tudják kezelni, és az amerikai jogszabályok alapján - amelyeket 
talán megkockáztathatunk, hogy az ottani külügyminisztériumban és igazságügyi 
minisztériumban jobban ismernek, mint mi itt a magyar parlamentben képviselők - 
ők úgy ítélik meg, hogy nem adható ki információ büntetőügyben ezekben az 
esetekben, akkor én azt gondolom, ezt el kell fogadnunk, és abból egy erős logikai 
hiba azt a következtetést levonni, hogy ez azt jelenti, hogy akkor nincs semmi 
probléma, hogy akkor nem történt semmilyen szabálytalanság. Azért, mert egy ottani 
jogszabály nem teszi lehetővé azt, hogy büntetőügyben információt szolgáltassanak, 
attól még ez a cselekmény lehet olyan, amely a magyar büntető törvénykönyvbe 
ütközik. Azt gondolom, ezt kár vitatni, mert ez egy rendkívül egyszerű logikai 
következtetésen alapuló megállapítás. 

Éppen ezért én azt gondolom, elképzelhető az, hogy mivel egy vizsgálóbizottság 
nem büntetőeljárást folytat, a magyar parlament ilyen vizsgálóbizottságának az 
amerikaiak hajlandók lennének információt szolgáltatni. Én azt gondolom, erre jó 
esély van. Ugyanúgy, ahogy idegenrendészeti ügyben, ahogy többször elmondták, a 
magyar hatóságok számára szolgáltattak információt. Csak az lenne a különbség, 
tudják, képviselőtársaim, hogy a magyar kormánynak érdekében áll ezt visszatartani, 
a vizsgálóbizottság összes tagjának ez meg nem állna érdekében - legfeljebb a felének 
állna érdekében. Úgyhogy mindez, amit képviselőtársaim elmondtak, az én számomra 
csak erősítik azt, hogy a vizsgálóbizottság felállítása szükséges.  

Ha meg az interpellációk eredményre vezethettek volna, tisztelt alelnök úr, 
akkor valószínűleg mindegyik fél úgy érezné, hogy megnyugtatóan rendezett ez az 
ügy. De nem érezzük úgy, hogy rendezett ez az ügy. Ugyanis nem kaptunk érdemi 
válaszokat az interpellációk és az azonnali kérdések során. Azt pedig megerősíteném, 
tisztelt alelnök úr, még egyszer mondom, miniszterelnök úr nem válaszolt arra a 
kérdésre, hogy ki meri-e jelenteni, hogy a magyar hatóságoknak ezek az információk 
nem állnak rendelkezésre. És nekem ez rendkívül sokat mondó.  

Ami a levelek eltűnését illeti, arra csak egy megjegyzést tennék - és ezzel be is 
fejezném -, hogy úgy tűnik, a posta nagyon sokat bakizik mostanában ebben az 
ügyben, mert nemcsak a legfőbb ügyész úr levele keveredett el már ebben az ügyben, 
hanem az a levél is elkeveredett, amelyet a NAV elnöke tájékoztatásul a saját 
miniszterének írt ebben a kitiltási botrányban. Az biztos, hogy ez nem az amerikaiak 
és nem az amerikai posta hibája volt. Úgy tűnik, hogy a posta ebben az ügyben 
meglehetősen rosszul teszi a dolgát. Köszönöm szépen. (Budai Gyula: Diplomáciai 
futárral ment. Ezt te is nagyon jól tudod.) 
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Tisztelt Bizottság! Tekintettel arra, hogy érdemben 

hozzászólni a kérdéshez, átadom az ülés vezetését Papcsák Ferenc alelnök úrnak. 
 

(Az ülés vezetését dr. Papcsák Ferenc (Fidesz), a bizottság alelnöke veszi át.) 
 
ELNÖK: Köszönöm. Az ülés vezetését átveszem. Megadom a szót elnök úrnak. 
 
DR. RUBOVSZKY GYÖRGY (KDNP), a bizottság elnöke: Köszönöm szépen. Én 

nem szándékoztam hozzászólni, de a vita arra késztet, hogy kénytelen vagyok. 
Bárándy képviselő úrnak mondom, hogy ha az Amerikai Egyesült Államok 

belső joga lehetetlenné teszi azt, hogy információt adjanak ki (Dr. Bárándy Gergely: 
Büntetőügyben.), akkor milyen információ alapján szeretnének vizsgálódni? Akkor az 
ég egy adta világán semmi adat nem lesz! De több ez annál. Én emlékszem egy olyan 
hírre, az ideiglenes ügyvivő tett egy olyan nyilatkozatot, hogy Vida Ildikó magatartása 
nem ütközik a magyar jogba, de ütközik az amerikai üzleti érdekekbe. Én nem 
hiszem, hogy a Magyar Országgyűlésnek kötelessége az amerikai üzleti érdekek 
védelme. Tehát ebből a célból nem biztos, hogy nekünk vizsgálóbizottságot kellene 
létrehozni. 

Amikor erről a kérdésről gondolkodunk, szeretném mindenkinek az 
emlékezetébe idézni, hogy hosszasan nézhettük azt, milyen cirkuszt csináltak az 
amerikaiak Csehországban, és amikor az elért politikai cél után fölmerült a kérdés, 
hogy akkor tessék kitenni az adukat, akkor azt mondták, hogy tévedtünk, és hogy 
nincs korrupció. Na, ezt a fajta játékot nem szeretném én itt támogatni!  

A harmadik pedig egy nagyon fontos dolog, ezt már Budai alelnök úr is 
elmondta, és szeretném a bizottság számára még egyszer hangsúlyozni: az amerikaiak 
számára is tarthatatlan volt az ügyvivő magatartása, amikor a bejelentett itteni 
további feladatok elől egyszer csak hirtelen hazahívták. Mindenki jött, hogy ez a 
„családi ok” a szokásos cirkusz, de abból egy szó sem igaz. 

Ilyen körülmények között én is nemmel fogok szavazni a vizsgálóbizottsági 
előterjesztésre. Köszönöm szépen a szót. 

 
ELNÖK: Hozzászólásra következik Bárándy Gergely, utána Budai Gyula. 
 
DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP): Köszönöm szépen, csak nagyon röviden, 

reakcióként. Elnök úr, pontosítsuk: én nem azt mondtam, hogy nem adnak ki 
semmilyen információt; azt mondtam, hogy kiadtak - büntetőügyben nem adnak ki 
ebben a témában információt. Ez a kettő nagyon nagy különbség! És épp ezért 
amellett érveltem, hogy a vizsgálóbizottság működése nem büntetőeljárás. Pontosan 
ez szól amellett, hogy vizsgálóbizottság álljon föl. 

A másik pedig. Lehet, hogy elnök úr erre a mondatára emlékszik az 
ügyvivőnek, én erre speciel nem emlékszem; majd segítsen, hogy hol találhatom ezt 
meg. De azokra a mondataira emlékszem, amikor elmondta, hogy a NAV elnöke 
korrupciós ügyben személyében érintett, és ezért van a kitiltás. Erre viszont nagyon 
határozottan emlékszem. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Elnök úr kíván reagálni? (Dr. Rubovszky György: Nem.) Akkor Budai 

Gyuláé a szó, és visszaadom az elnökség jogát elnök úrnak. 
 

(Az ülés vezetését dr. Rubovszky György (KDNP), a bizottság elnöke veszi át.) 
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BUDAI GYULA (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen. Én segítenék 
Bárándy Gergely képviselőtársamnak, hogy az amerikai üzleti érdekekkel 
kapcsolatban megvilágosodjunk. Két amerikai cégről van szó, a Bunge-ról és a 
Glencore nevű amerikai cégekről, amelyeknél a NAV másfél-két éve folytat vizsgálatot 
áfavisszaélésekkel kapcsolatban. Az egyik, a Bunge étolajban, a Glencore pedig 
búzában, kukoricában és egyéb dolgokban érdekelt. Pontosan ezért hoztuk be azt az 
intézkedést, hogy e termékek vonatkozásában a fordított áfa lehetőséget biztosítson 
arra, hogy az áfacsalások megszűnjenek. Elég komoly gazdasági és üzleti érdekeket 
sértett a NAV - és itt nem az elnökről van szó, hanem egy hatóságról -, amikor ezeknél 
a cégeknél vizsgálatot indított. Tehát ha itt mélyebbre szeretnénk leásni, mert most 
eléggé a felszínen tapogatózunk, és itt mindenféle politikai érveket puffogtatunk 
egymásnak, ez az ügy azért ennél sokkal mélyebbre vezet, szeretném erre felhívni 
képviselőtársam figyelmét. S mint tudjuk, az amerikaiak a saját gazdasági érdekeiket 
minden eszközzel, minden országban megvédik, és ez elég jelentős lábujjra lépés volt 
a NAV-tól. 

Másrészt pedig, én ismét szeretném elmondani: ha a két igazságügyi hatóság, a 
két csúcsszerv között - amerikai legfőbb ügyész, magyar legfőbb ügyész, vagy a 
magyar legfőbb ügyész és az amerikai igazságügyi minisztérium között - az 
egyezmények alapján nincs meg ez az átjárás, akkor mi bármiféle vizsgálóbizottságot 
felállíthatunk. Én úgy gondolom, politikai sikerszerzésre vagy politikai marketingre 
ez időlegesen alkalmas, mind a két oldal elmondja a maga érveit, mint ahogy most is 
tesszük, de egyébként amire a vizsgálóbizottság fölállna, hogy az objektív igazság 
kiderüljön, képviselőtársam, az nagyon-nagyon messze van az igazságtól.  

Egy folyamatban levő büntetőügyben, azt hiszem, a bizottság ebben mindig 
következetes volt, hogy nem nagyon állítunk föl vizsgálóbizottságokat, amikor 
büntetőügyek vannak folyamatban. (Dr. Bárándy Gergely: Melyikre gondol, 
képviselőtársam? Milyen büntetőügyre?) Ez más bizottságoknál is elég komoly 
érvként hangzott el, úgy gondolom, hogy nem nagyon vizsgálódunk ilyenben. (Dr. 
Bárándy Gergely: De itt?) 

Ami viszont számomra továbbra is elengedhetetlen, hogy annak a személynek, 
akinek, hogy úgy mondjam, a bűvkörébe tartozik ez az egész ügy, André Goodfriend 
nélkül mi itt meghallgathatunk bárkit, de igazán soha nem fogunk abba a helyzetbe 
kerülni, mint amit a vizsgálóbizottság előterjesztője megfogalmazott ebben a 
kérdésben. Úgyhogy azt gondolom, továbbra is ugyanott tartunk, ahol eddig 
tartottunk. 

Még egyszer azt mondom tehát, hogy én nem támogatom ennek a bizottságnak 
a felállítását. Köszönöm szépen, elnök úr. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem, kíván-e még valaki hozzászólni. (Nincs 

jelentkező.) Természetesen megadom Fodor Gábor képviselő úrnak a szót. 

Fodor Gábor reflexiói 

FODOR GÁBOR (független): Köszönöm szépen, elnök úr. Engedjék meg, 
tisztelt képviselőtársaim, hogy a vitában elhangzott érvekre, reakciókra, 
ellenvéleményekre reagáljak. Nyilván nem szeretnék most foglalkozni azon 
véleményekkel, amelyekkel egyetértettem; itt elsősorban Bárándy Gergely képviselő 
úrra gondolok, akinek az álláspontját magam is osztom, és lényegében ugyanazt az 
ügyet képviseljük, ha úgy tetszik, a vizsgálóbizottság felállításának ügyét. 

Szeretnék viszont reagálni az ellenérvekre, és engedjék meg, hogy az egyébként 
általam tisztelt Rubovszky, Papcsák és Budai képviselőtársaim érveit néhány 
mondatban kommentáljam, illetve reagáljak rájuk, mert azt gondolom, megéri, 
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hiszen szerintem az általuk használt érvek nem olyanok, amelyek megállják a 
helyüket ebben a vitában és kellően alátámasztottak.  

Hadd kezdjem az első fontos állítással, amelyet lényegében szinte minden 
kormánypárti képviselőtől hallottam, aki ellene érvelt a vizsgálóbizottság 
felállításának: ez „az ügyvivő távozott, most már akkor hogyan vizsgálódhatnánk 
ebben az ügyben?” című érv. Hadd szögezzem le, azt mindannyian tudjuk, hogy 
természetesen az ügyvivő az Amerikai Egyesült Államok politikáját képviseli; az, hogy 
az ügyvivő miért távozott, egy külön kérdés, azzal lehet foglalkozni - nyilván ki fog 
majd derülni ezzel kapcsolatban is pontosan az, amit tudni akarunk. De ha az ügyvivő 
elment, akkor az, aki érkezik a helyére, ugyanúgy az amerikai politikát fogja 
képviselni, tehát ilyen értelemben mindegy, hogy hogyan hívják az ügyvivőt, éppen mi 
a neve. Az Amerikai Egyesült Államok pontosan tudja, hogy mit miért csinált, 
pontosan tudja, hogy milyen információk birtokában van, és pontosan tudja, hogy 
milyen információkat adott át a magyar kormánynak. Ha nincs itt André Goodfriend, 
majd az utódja ugyanezeket szépen el fogja mondani, az itteni követségnek a 
megfelelő meghatalmazott képviselője. Tehát szerintem nem tartható érv az, hogy az 
ügyvivő távozása után itt nem lehet vizsgálódni ebben az ügyben. Dehogynem! Hát 
természetesen egy nagykövetnek, egy ügyvivőnek az a dolga, hogy egy adott országot, 
egy adott külügyminisztériumot képviseljen, és hogy képviselje egyébként azt a 
politikát, amelyet az Amerikai Egyesült Államok dönt el.  

Másfelől elhangzott az az érv is, hogy az Amerikai Egyesült Államok nem tárta 
elénk - Papcsák képviselő úr különösen határozottan érvelt emellett, de a többiek is, 
Rubovszky György, Budai Gyula is említette is ezt, hogy nem tárták igazából elénk - 
ezeket a bizonyítékokat. Megjegyzem, egy zárójeles megjegyzés: szerintem, ha valaki 
végighallgatta kívülállóként ezt a vitát, nem hiszem, hogy itt a teremben bárkinek az a 
véleménye lenne, hogy ez egy tisztázott ügy! Szóval tényleg, hogy itt ülünk, és 
valójában mindenben tisztán látunk, és ezért nincs is értelme vizsgálóbizottságot 
felállítani, mert tökéletesen minden világos. Hát, ellenkezőleg! Ha más nem, ez a vita 
bizonyította azt szerintem teljes egészében, hogy csak homály és tisztázatlan kérdések 
vannak az ügy körül, ezért is kell vizsgálóbizottság. És akkor itt bezárnám a zárójelet. 
Tehát hogy tárják elénk ezeket a bizonyítékokat, nos, én erre a következőt 
mondanám. A vizsgálóbizottságnak az a dolga, hogy eldöntse, hogy ez megtörtént-e. 
Ugyanis itt van egy alapprobléma: az, hogy az Amerikai Egyesült Államok azt mondja, 
hogy ez megtörtént, hogy ezeket az információkat átadta. Hogyan tudjuk meg? 
Hogyan tudunk ebben igazságot tenni? Csak egy vizsgálóbizottsággal szerintem. Mert 
meg kell hogy mondjam, nekem van kételyem abban az ügyben, hogy a kormány 
oldaláról elhangzott magyarázatok hitelesek-e. És azért van kételyem ebben az 
ügyben, mert emlékezzünk rá, hogy a kormány több képviselője, egészen a 
miniszterelnöktől kezdve a külügyminiszteren át, a gazdasági miniszteren keresztül 
azt mondta, folyamatosan azt állította, hogy semmiféle tájékoztatást nem kapott az 
érintettektől, a kitiltottaktól; majd jött Vida Ildikó, és elmondta, hogy tájékoztatta a 
megfelelő kormánytagot. Tehát világossá teszi ez a megnyilatkozás azt, hogy itt 
valami nagyon-nagyon nincs tisztázva a háttérben, hiszen maga a NAV elnöke 
mondja azt, hogy a megfelelő kormányzati, nem azt mondom, hogy tisztviselőt - mert 
lehet, hogy egy kormánypárti politikusról van szó, akit ő tájékoztatott - tájékoztatta, 
ők pedig az előző napokban folyamatosan azt mondták, hogy nem kaptak 
tájékoztatást. Tisztának tekinthető ez a helyzet? Erre azt mondhatjuk, hogy minden 
rendben van, hogy minden világos? Itt nincs semmi olyan, ami a magyar 
közvéleményt joggal izgathatja? Azt gondolom tehát, hogy ez az érv sem állja meg a 
helyét ebben a kérdéskörben. 
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Az sem fenntartható érv szerintem - amire Bárándy képviselő úr egyébként 
rögtön utalt a felszólalása elején, tudván, hogy milyen érvek fognak elhangozni -, 
hogy interpellációkkal és kérdésekkel tisztázható ez az ügy. Nem tisztázható. Először 
is azért nem, amit már elmondtam, mert itt senkinek ebben a teremben, aki nem 
pártelkötelezett szigorúan, és szavaznia kell ebben a kérdésben, szerintem itt egy 
ember sincs, aki azt mondaná ez után a vita után, hogy ez egy tisztázott kérdés, 
egyfelől. Másfelől pedig nyugodtan mondhatjuk azt, hogy igen, miről szól egy 
interpelláció: arról, hogy a többség mit gondol az adott kérdésben; mindig a többség 
véleményét mutatja meg, ne feledjük el! És az a lényege és az az érdekessége az 
interpellációnak, hogy a nyilvánosság előtt hangzik el, és aztán majd a 
választópolgárok is kialakítják a véleményüket. A választópolgárok most, úgy néz ki, 
kialakították: Újpesten és Veszprémben elég érdekes véleményt mondtak a 
kormányról, láthatóan. Nem sikerült megnyerni ezeket a választásokat; a veszprémi 
külön érdekes, mert ugye ez egy kormánypárti körzet volt. Tehát nem mondhatjuk, 
ilyen szempontból sem, az interpellációk oldaláról való megközelítésben, hogy 
tisztázottnak tekinthető ez a kérdés. Hát hogy lenne tisztázott?! A választók mást 
gondolnak, egyébként meg az interpellációnak nem ez a dolga, hogy egy ilyen ügyet 
tisztázzon. 

Nos tehát, én azt gondolom, hogy a feladatunk az, és még egyszer 
hangsúlyozom, szerintem a kormánypártnak is az az érdeke, hogy jöjjön létre egy 
vizsgálóbizottság. És ezt különösen Rubovszky György elnök úrnak mondanám, akivel 
mi régről ismerjük egymást, és ő azt mondta, hogy nem akarja támogatni ezt a 
játékot, ami kialakulhat olyan értelemben, hogy egyfelől a médiában az ellenzék és a 
kormánypártok között, illetve elhangoztak megjegyzések más kormánypárti 
képviselőktől is az Amerikai Egyesült Államokra vonatkozóan, gazdasági érdekekre 
elsősorban. Nos, én azt gondolom, hogy ha itt félnivalója van valakinek, az nem jó, 
mert akkor az ember nem akarja a vizsgálóbizottságot. De ha nincs félnivaló, akkor 
nem kell tartani tőle! Ez nem játék ilyen értelemben! Természetes, hogy mindenkinek 
van politikai véleménye, lehet olyanokat megfogalmazni, ami nem szimpatikus 
nekünk, mert sarkos, túlzónak tartjuk, vagy bármi más. Na de egy vizsgálóbizottság 
azért nem erről szól! Hanem arról, hogy ott valóban - ahogy Budai Gyula hivatkozott 
rá - az igazságot kell kideríteni. És volt már olyan vizsgálóbizottság a magyar 
parlamentben, amely egyébként két jelentést tett le az asztalra, mert nem tudott 
megegyezni a végén abban, hogy pontosan mi legyen a közös jelentés. Én egyébként 
több vizsgálóbizottságban részt vettem, és ha már itt tartunk, azért szeretném felhívni 
a figyelmet arra, hogy az szerintem egy elfogadhatatlan gyakorlat, hogy fél a 
vizsgálóbizottságoktól a mostani kormánykoalíció. Emlékezzünk arra, én például 
tagja voltam annak a vizsgálóbizottságnak, amelyik Göncz Árpád kifütyülését 
vizsgálta a kilencvenes évek elején; ott volt a Tocsik-ügy, mint ismert, legendás 
vizsgálóbizottság, ahol az akkori szocialista-liberális többség nem félt attól, hogy 
felálljon egy vizsgálóbizottság, amelyet egyébként a Fidesz egyik politikusa vezetett. 
De 2002-2006 között felálltak olyan vizsgálóbizottságok, mint a D-209-es ügyet 
vizsgáló bizottság, a Pakssal kapcsolatos vizsgálóbizottság; ezek egyébként mind 
fideszes kezdeményezések voltak; a Gyurcsány–Apró-érdekeltséget vizsgáló bizottság, 
a Pannonplast - erre már hivatkoztam - vagy 2006 után, a 2006-os rendőri fellépést 
vizsgáló bizottság.  

Képviselőtársaimnak kell eldönteni, nincs-e bennük szégyenérzet arra 
vonatkozóan, hogy annak idején mi becsülettel támogattuk azokat a 
vizsgálóbizottságokat is, amelyekről azt lehetett gondolni, hogy ott majd az ellenzék - 
önök akkor ellenzékben voltak - képviselői mondanak olyan dolgokat, amelyek 
számunkra esetleg politikailag kellemetlenek lehetnek. Mind támogattuk őket. Mind 
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mellé becsülettel odaálltunk. Most pedig önök nem mernek egy mellé sem odaállni. 
Mit jelent ez kifelé? Azt, hogy takargatnivalójuk van! Azt, hogy félnek valamitől! Ha 
az embernek nincs félnivalója, odaáll az ügy mellé, és azt mondja, hogy nem értek 
veled egyet, nincs igazad, de csináljuk - mert ez a demokrácia alapszabálya. Ha meg 
félek, ha takargatnivalóm van, akkor létre sem merem hozni az egészet.  

Én tehát azt kérem a tisztelt képviselőtársaimtól, hogy támogassák ezt, már 
csak azért is, mert a vita végén azért elmentünk egy olyan irányba, hogy itt az 
Amerikai Egyesült Államoknak milyen gazdasági érdekei vannak. És én nem 
szeretném, hogy ez is elvarratlan maradjon. Az Egyesült Államok nekünk 
szövetségesünk, mi azért küzdöttünk a rendszerváltás idején, hogy a nyugati világhoz 
tartozzunk; Amerika nekünk barátunk, egy szövetségi rendszerben vagyunk benne, a 
NATO-ban. Én nem szeretnék olyan érvelések mellett elmenni szó nélkül, hogy némi 
iróniával azt mondhatnám, mint ha Kubában lennénk, olyanokat hallok, hogy jönnek 
a gonosz imperialisták, és akkor ők majd a csúnya gazdasági érdekeikért itt annyi, de 
annyi csúnya dolgot manipulálnak, hogy az szörnyű! Szóval, a világ azért elment e 
fölött a teória fölött; azt gondolom, van még néhány ország, amelyik ezt képviseli - 
Magyarország azért ne ilyen legyen! Magyarország legyen büszke arra, hogy a nyugati 
értékrendhez kapcsolódik, legyen büszke a barátságára az Amerikai Egyesült 
Államokkal, és tisztázzon, merjen tisztázni olyan ügyet, amely tisztázatlan a 
közvélemény számára! 

Úgyhogy én arra kérem képviselőtársaimat, ellenzékieket, kormánypártiakat, 
hogy támogassák a vizsgálóbizottságot, amelyet a Liberális Párt kezdeményezett. 
Köszönöm. 

Szavazás a tárgysorozatba vételről 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Határozathozatal következik. Kérdezem a 
bizottság tagjait, ki támogatja a vizsgálóbizottság felállítását. (Szavazás.) Ez 2 igen. Ki 
nem támogatja? (Szavazás.) Megállapítom, hogy 6 ellenszavazat mellett az indítványt 
elutasította az Igazságügyi bizottság. Köszönöm szépen. 

Tisztelt Bizottság! Következik az Isztambuli Egyezmény elfogadásáról szóló 
határozati javaslat. 

Nekem egy percre el kell mennem, úgyhogy megkérem Papcsák Ferenc alelnök 
urat, hogy vezesse az ülést. A határozathozatalra visszaérek. Köszönöm. (Dr. 
Rubovszky György kimegy a teremből.)  

 
(Az ülés vezetését dr. Papcsák Ferenc (Fidesz), a bizottság alelnöke veszi át.) 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Szép jó napot kívánok, képviselő asszony! 

Megnyitom a vitát. Amennyiben szóban ki kívánja egészíteni, megadom a szót. Öné a 
szó, képviselő asszony. 

c) Az Isztambuli Egyezmény elfogadásáról szóló H/2390. számú 
határozati javaslat 

Szelényi Zsuzsanna szóbeli kiegészítése 

SZELÉNYI ZSUZSANNA (független): Köszönöm szépen. Három nappal ezelőtt 
olvastam az újságban a következő hírt: olyan súlyosan bántalmazta élettársát egy férfi 
a Baranya megyei Cserdi községben, hogy a nő életét vesztette. Ezt közölte a Baranya 
Megyei Rendőr-főkapitányság hétfőn. Tehát ezen a héten, három nappal ezelőtt halt 
meg utoljára Magyarországon egy nő, akinek nem kellett volna meghalnia, akit az 
élettársa egyszerűen agyonvert. Magyarországon minden héten, minden héten 
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családon belül, zárt ajtók mögött, párkapcsolatban meghal egy nő, azért, mert őt 
annyira bántalmazza az élettársa vagy a férje, hogy nem tud tovább élni.  

Azért lehet ez Magyarországon, ez az egészen elképesztően súlyos eset, mert a 
magyar társadalom mindezt tulajdonképpen elviseli. Nagyon kevesen vannak azok a 
nők, akik tartós bántalmazás után végső soron segítséghez fordulnak, mert 
egyszerűen elviselhetetlen számukra az a bánásmód, ahogyan a családjuk keretein 
belül élniük kell.  

Két hónappal ezelőtt… (Zaj, beszélgetés.) Figyelnek, urak, vagy magamnak 
beszélek? Mert örülnék, ha meghallgatnák - gondolom, van ez olyan fajsúlyos kérdés.  

 
ELNÖK: Figyelünk, igen. Folytassa, képviselő asszony! 
 
SZELÉNYI ZSUZSANNA (független): Köszönöm szépen. Tehát két hónappal 

ezelőtt elmentem egy olyan titkos menedékházba, ahol találkoztam jó pár nővel és az 
általuk nevelt gyerekekkel, akik a családjuk elől menekültek el. Azért titkosak ezek a 
menedékházak, mert ezek a nők és gyerekek olyan megfélemlítésben kell hogy 
éljenek, hogy amikor elmennek otthonról, mert már elviselhetetlen számukra az 
erőszak és a folyamatos megaláztatás, akkor még továbbra is attól kell tartaniuk, hogy 
nem hagyja őket békén a családjuk, adott esetben rokonokat, ismerősöket, 
szomszédokat is arra biztatnak, hogy őket a továbbiakban is vegzálják. Szerencsére 
Magyarországon ma már működnek olyan menedékházak, amelyek tudnak nekik 
segíteni, de nagyon kevés. Azt a menedékházat, ahol én voltam, az Ökumenikus 
Segélyszervezet üzemelteti, és mind az ott lévő nőktől és gyerekektől, mind az ott 
dolgozóktól egészen elképesztő tapasztalatokra tettem szert azzal kapcsolatban, hogy 
mi Magyarországon a valóság, és hogy egyébként milyen elképesztően kiterjedt ez a 
jelenség. Az nyilvánvalóan csak a jéghely csúcsa, hogy emberek ezekbe a 
bántalmazásokba belehalnak, valójában tudjuk, hogy milliószámra vannak 
Magyarországon olyan nők és gyerekek, akiket folyamatosan, egész életük során 
vegzálnak a házastársak.  

Azt gondolom, ez egy olyan dolog, ami egyszerűen nem kerülheti el ennek a 
parlamentnek figyelmét, annak ellenére, hogy időről időre erről már tudunk. A nők és 
a gyerekek elleni erőszak, a családon belüli erőszak nagyjából az elmúlt húsz évben 
van a nemzetközi figyelem porondján, és ez alatt az idő alatt elkészült az a nemzetközi 
protokoll, az a bánásmód, ahogy egy kormány ezt a rendkívül súlyos jelenséget, a 
családon belüli erőszakot kezelni tudja. Olyan komplex intézményi háttérnek a 
létrehozásával és egy olyan egyértelmű figyelemfelhívással jár ez együtt, illetve az 
elkövetők szankcionálásával, amire ma már európai szintű progresszív, haladó példa 
van. Ez a nemzetközi protokoll az Isztambulban elfogadott nemzetközi egyezmény, 
amely a nők elleni és a családon belüli erőszakról szól, annak a megelőzéséről és a 
szankcionálásáról. 

Ezt a bizonyos isztambuli egyezményt Magyarország is aláírta tavaly, 
ugyanakkor nincs még ratifikálva, a parlament asztalára még nem került. Ezért 
mindazok a fontos lépések, amelyek lehetővé tennék, hogy egyfelől erről a jelenségről 
nyíltan legyen Magyarországon beszéd, hogy a politikai döntéshozók egyértelműen 
kifejezzék azt az álláspontjukat, hogy a családon belüli erőszak elfogadhatatlan, és ez 
önmagában megfékezze azokat, akik bántalmazzák a családjukat, ez Magyarországon 
nem történt még meg. Egypár héttel ezelőtt Trócsányi miniszter úrtól meg is 
kérdeztem, hogy mi a terve a kormánynak az isztambuli szerződéssel kapcsolatban, 
de semmi ésszerű választ, azon túl, hogy foglalkoznak a kérdéssel, nem kaptam, ami 
meglehetősen lesújtó, és semmiképpen nem megnyugtató, hiszen megint csak 
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mondom, minden héten meg is hal valaki emiatt Magyarországon. (Dr. Rubovszky 
György visszatér a terembe.) 

Ha életbe lépne az isztambuli szerződés, az mindenekelőtt azt jelentené, hogy 
Magyarországon a döntéshozatal magas szintjén ki lehet mondani, hogy az erőszak 
mindenhol elfogadhatatlan, nemcsak az utcán, nemcsak az iskolában, nemcsak a 
munkahelyen, hanem a családban, az otthon falai között is. Ha elfogadnánk ezt az 
isztambuli szerződést, akkor nagy felvilágosító kampányokra kerülne sor, részben 
azon nők számára, akik folyamatos megaláztatástól szenvednek, hogy tudjanak arról, 
hogy ez nem normális az ő életükben, és tudják, hogy hova kell fordulniuk segítségért. 
És a férfiak számára is nyilvánvaló lenne, hogy ilyen típusú magatartás egyszerűen 
nem folytatható egy civilizált országban.  

Ha törvénybe lenne iktatva, hogy az erőszak a családon belül is 
elfogadhatatlan, akkor sokkal előrébb lennénk ma Magyarországon. Új és új 
menedékházak létesülnének, és olyan támogató intézmények jöhetnének létre, 
amelyek lehetővé teszik, hogy azok a családok, amelyek erőszaktól szenvednek az 
otthonukban, valódi és érdemi segítséget kapjanak; jogi segítséget, 
pszichológussegítséget, és mindent, amire szükségük van. A nők tudnának arról, hogy 
hova fordulhatnak. Képzések indulnának a rendőrök számára, az igazságügyi 
végrehajtó intézmények számára, az ügyészek és a bírók számára annak érdekében, 
hogy ezeket a nagyon komplikált és bonyolult és zárt körben történő eseteket hogyan 
lehet érdemben, empatikusan és hatékonyan megközelíteni. És természetesen életbe 
léphetnének olyan szankciók, amelyek ma Magyarországon lényegében csak 
emberöléses esetekben fordulnak elő. Az ügyészség azonnal eljárást kellene hogy 
kezdeményezzen, ha például nők ellen szexuális erőszak történik. Nem történhetne 
meg az, ami ma Magyarországon jellemző, hogy a rendőrök, az orvosok és az 
igazságszolgáltatás alapvetően nem védik meg a hozzájuk forduló nőket. Amikor a 
titkos menedékházban voltam, teljesen nyilvánvaló volt, hogy azok a nők az életük és 
a gyerekeik életének a védelme miatt menekültek el, és eszük ágában sem volt, hogy 
az igazságszolgáltatáshoz forduljanak, mert olyan szinten nem bíztak abban, hogy 
bárki is az ő ügyüket komolyan venné.  

Ha elfogadást nyerne végre az isztambuli szerződés, akkor elválasztanák az 
elkövetőket, és külön foglalkoznának velük szakemberek. Alapvetően nem kellene nők 
és gyerekek millióinak Magyarországon félelemben élni. Legutóbb egyébként 
Szlovénia fogadta el az isztambuli szerződést. Ennek a szerződésnek az elfogadása a 
magyar parlament részéről azt jelentené, hogy ezt egy komoly kérdésnek tekinti, és 
kimondja egyértelműen, hogy a családon belüli erőszak, a párkapcsolati erőszak 
egyszerűen nem elfogadható.  

Azt gondolom, a javaslatom elfogadása, amely egy határozati javaslat az 
isztambuli szerződés elfogadására a parlament részéről, semmi különösebb 
erőfeszítésbe nem kerülne ennek a bizottságnak, csupán ezt a fajta elkötelezettséget 
jelenítené meg, amelyet az előbb is mondtam, hiszen egyébként a kormánynak kell 
megfelelő lépéseket tennie annak érdekében, hogy a szerződés végre Magyarországon 
is érvénybe léphessen.  

Szoktak panaszkodni kormánytisztviselők arról, hogy nagyon sok pénz 
szükséges ahhoz, hogy ez az intézményrendszer kialakulhasson. Az én 
meggyőződésem az, hogy annyi pénz kever-kavar Magyarországon különböző 
zsebekbe, stadionokba, az a pár milliárd forint, amely lényegében ezt a kérdést 
megoldaná, Magyarországon ezt az intézményrendszert fel tudná állítani, bármikor 
előállítható. Ugyanakkor a határozati javaslatom elfogadása még pénzbe sem kerül, 
egyszerűen egy elkötelezettséget, egy szemléletváltozást akarna Magyarországon 
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elindítani, ami ahhoz szükséges, hogy milliónyi nő és gyerek élete Magyarországon 
elkezdhessen megváltozni. 

Nyilvánvaló, hogy az erőszaknak ez a nagyon titkos és drámai formája az 
otthonok zárt falai mögött nem szüntethető meg egyik napról a másikra. Ezért is 
különösen fontos, hogy egyértelműen kiálljunk amellett, hogy az erőszak nem 
fogadható el a családon belül, és elinduljon az az egyértelmű folyamat és 
szemléletváltozás, ami ahhoz kell, hogy a családon belüli erőszak mindenesetre 
visszaszoruljon és érdemben csökkenjen Magyarországon. Miután az én felvetésem 
alapvetően egy szemléleti kérdés, azt gondolom, a bizottság fogja tudni ezt támogatni, 
és az Országgyűlés a napirendjére tudja tűzni majd ezt a határozati javaslatot. 
Köszönöm, hogy meghallgattak. 

 
ELNÖK: Köszönöm, képviselő asszony. Ki kíván hozzászólni? Vas Imre, 

parancsoljon! 
Visszaadom az elnöklés jogát elnök úrnak. 
 

(Az ülés vezetését dr. Rubovszky György (KDNP), a bizottság elnöke veszi át.) 
 

Hozzászólások 

DR. VAS IMRE (Fidesz): Köszönöm szépen a szót. Gyakorlatilag a döntő 
részével annak, amit képviselőtársunk elmondott, egyet lehet érteni. Nemcsak a 
családon belüli erőszak elfogadhatatlan, hanem az erőszaknak egyébként bármilyen 
jellegű formája elfogadhatatlan, tehát én úgy gondolom, hogy itt a jelen bizottságban 
is meg a parlamentben is e tekintetben semmi vita nincs közöttünk. Szerintem abban 
is teljes mértékben egyetértünk, hogy ezt az egyezményt az Országgyűlésnek minél 
előbb el kell fogadnia, és dolgozni kell azért, hogy minél előbb hatályba léphessen. 

A vita szerintem egyetlenegy kérdésben van közöttünk: hogy ehhez szükséges-e 
ez az országgyűlési határozati javaslat, avagy sem. Én azt mondom, hogy ehhez nem 
kell egyébként külön országgyűlési határozati javaslat, egyrészt mert a kormány 
egyébként is végzi a dolgát, tehát készíti ezt elő. Azt tudni kell, hogy ez önmagában 
nem csak egy darab parlamenti döntést igényel, hanem a jogrendszer néhány pontját 
ehhez hozzá kell igazítani; ahogy képviselő asszony is mondta, költségvetési források 
is kellenek hozzá - hozzáteszem, én nem gondolom egyébként, hogy költségvetési 
forráson esett el ez a dolog. Bizonyára a kormány az Országgyűlés elé fogja terjeszteni 
azokat a javaslatokat, ami megteremti ennek a költségvetési forrását.  

A különböző minisztériumok, elsősorban az Igazságügyi Minisztérium, a 
Belügyminisztérium és az Emberi Erőforrások Minisztériuma dolgozik ezen. A 
kormány erről határozatot is hozott, a valamikori Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium, az EMMI és a BM együttes utasítása alapján létrejött a nőkkel 
szembeni erőszakkal foglalkozó munkacsoport, ez készíti ezt elő. 2014. március 14-én 
Robák Ferenc nagykövet úr aláírta egyébként ezt az egyezményt, és a munkacsoport 
tagjai jelezték a kormány felé, hogy az egyezményhez való csatlakozás során 
jogszabályalkotásra van szükség, tehát mint mondtam, más törvényeket is ezzel 
kapcsolatban módosítani kell, akár törvényeket, kormányrendeleteket, miniszteri 
rendeleteket. S amiről képviselő asszony is beszélt, akár a rendőrök képzését, vagy 
bárkiét, aki ebben a témában tenni tud, azt elő kell készíteni.  

Ha ezt a jogalkotási folyamatot nem tartjuk be, akkor pedig az a vád érhetne, 
hogy ugyan elfogadtuk, de nem történik semmi. Szerintem egyébként a kettőnek 
együtt kell történnie, az elfogadásnak is, és utána valóban annak is, hogy az 
egyezmény követelményeinek minden tekintetben eleget tudjunk tenni. Úgy 
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gondolom egyébként, hogy a kormány is, a parlament is mindent megtesz az ügy 
érdekében, de például a 4. pontban előírni a kormánynak azt, hogy tegyen meg 
mindent a ratifikáció érdekében, ez felesleges, ezt magától is teszi a kormány, én úgy 
gondolom. A munkacsoport folyamatosan ülésezik. 

Úgyhogy mondom, szerintem nézeteltérés igazából csak abban van közöttünk, 
hogy szükséges-e ennek az országgyűlési határozati javaslatnak az elfogadása az 
egyezményben foglaltak, meg egyébként a mindenki által elérendő cél érdekében. Én 
úgy gondolom, ebben van közöttünk nézeteltérés, szerintem ez önmagában nem kell 
hozzá, de mondom, az összes cél tekintetében szerintem egyet tudunk érteni. 
Köszönöm szépen. (Budai Gyula távozik az ülésről.)  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Teleki László képviselő úrnak adok szót. 
 
TELEKI LÁSZLÓ (MSZP): Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt 

Bizottság! Hallgattam képviselőtársamat, és meg vagyok lepődve, illetve nem is 
vagyok meglepődve, mert erre számítottam. Öt éve kormányoznak, úgyhogy az aláírás 
óta már lett volna idejük arra, hogy ezt a ratifikációt megtegyék, és a parlament elé 
kerülhessen, de nem tették meg.  

Azt gondolom, amit a képviselő asszony elmondott, érdemes lenne azt 
figyelembe venni és elfogadni, mert láthatjuk azt, hogy nem csak Cserdiben, hanem 
máshol is vannak olyan jogsértések, amelyek a kormány figyelmét is mindenképpen 
fel kell hogy hívják.  A nők elleni, gyerekek elleni erőszaknak mindenféleképpen 
megálljt kell parancsolni. (Dr. Papcsák Ferenc: Az aláírás óta egy év telt el. Nem öt.) 
Egy év telt el, de azért mondom, több olyan egyezmény lehetett volna még ezzel 
kapcsolatosan - akkor így kifejtem -, ami alapján ezt vissza lehetett volna szorítani. 
Mondok akkor néhány dolgot is, jó? Mert nagyon sokszor felvetettük azt, hogy a 
gyerekjóléti szolgálatok, a családsegítő központok nem tudják kellőképpen ellátni azt 
a feladatot, ami egyébként megelőzhetné ezeket a problémákat. Miért nem volt arra 
forrás például, amit nagyon sokszor hallottam családsegítő központok vezetőitől, 
munkatársaitól, hogy nem tudják igazán azért ellátni a feladatukat, mert nincs igazán 
forrásuk, amivel sokkal több energiát tudnának kifejteni annak érdekében, hogy a 
családokat felkeressék, feltárják a problémákat, és jelezzék az illetékes hivataloknak, 
intézményeknek, hogy hogyan lehetne megelőzni a családon belüli erőszakot?  

Azt gondolom tehát, sok minden olyan dolog történhetett volna, ami fontos, 
ezért a Magyar Szocialista Párt támogatni kívánja ezt az előterjesztést, azért, hogy 
akkor talán a prevenció, a megelőzés sokkal erőteljesebben tud hatni a 
bűnelkövetőkre, hogy megvédjük a családokat. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a bizottság tagjait, kíván-e még valaki 

hozzászólni. (Nincs jelentkező.) Amennyiben nem, akkor megadom a szót a zárszóra 
az előterjesztőnek. 

Szelényi Zsuzsanna reflexiói 

SZELÉNYI ZSUZSANNA (független): Köszönöm szépen. Hát, én úgy 
gondolom, hogy szükség van ennek a határozati javaslatnak az elfogadására. 
Trócsányi miniszter úrnak írtam egy kérdést decemberben, amire ő azt válaszolta 
nekem, hogy „az egyezményhez való csatlakozáshoz komplex jogszabályalkotás, 
valamint jogszabály-módosítás szükséges, illetve az ehhez szükséges egyéb 
intézkedések meghozatala időt vesz igénybe”. Nem mondta levelében, hogy bármiféle 
munkacsoport, egyeztetés folyamatosan működne.  
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Azt természetesen tudjuk, hogy a nagykövet úr aláírta az egyezményt; ez 
nagyszerű és mindenképpen fontos fejlemény, hogy egyáltalán tudunk beszélni arról, 
hogy ratifikálva legyen ez az egyezmény. De arról, amit ön olyan nagyon határozottan 
állított, hogy itt micsoda fergeteges kormányzati munka folyik a ratifikáció és a 
megvalósítás érdekében, arról engem a miniszter úr ilyen részletesen nem 
tájékoztatott. Ezért nem gondolom azt feltétlenül, hogy tényleg így van ez a nagy 
készülődés. Egyébként feltételezem, hogy zajlik munka, de erről nem tudtunk meg 
semmi részletet. Majd utána fogok egyébként pontosan járni, és örülök, hogy ezt 
említette; mindenképpen meg fogom nézni, hogy ez a munkacsoport mit végez.  

Én azt gondolom, semmiféle vesztenivalója nincs ennek a bizottságnak, ha 
támogatja ezt a határozati javaslatot, és a parlamentnek sincs. A parlament fontos 
ügyekben nyomást gyakorolhat a kormányzatra, hogy határozottabb lépéseket tegyen 
valamilyen ügynek a megoldására. Mint korábban is mondtam, nem fog egyik napról 
a másikra megoldódni a családon belüli erőszak kérdése Magyarországon, akkor sem, 
ha életbe lép ez az intézményrendszer. Mindenekelőtt arról szól, és az Európa Tanács, 
amely gazdája ennek az egyezménynek, egy nagykövetet rendelt egy spanyol 
konzervatív férfi képviselő személyében a szerződés mellé, akinek az egyértelmű 
álláspontja az, hogy ez a szerződés, ennek az elfogadása mindenekelőtt arról szól, 
hogy egy ország vezetése határozottan elutasítja azt, hogy erőszak zajlik családon 
belül nagymértékben. Én azt gondolom, ha a parlament a határozati javaslatomat 
támogatja, akkor ezt az elkötelezettséget erősíti meg, és javasolja, nyomást gyakorol a 
kormányzat irányába, hogy az ehhez szükséges intézményrendszert minél hamarabb 
hozza létre. De mint mondtam, ez mindenekelőtt egy szemléleti kérdés. Azért halnak 
meg nők Magyarországon, mert az újság megírja, mi pedig egy másik cikkre 
továbblapozunk az újságolvasás közben. Alapvetően ez az egyes számú dolog, amit 
meg kell változtatni, és én ezért azt gondolom, fontos, hogy ez a határozati javaslat a 
parlament szintjén megszülessen, és nagyon bízom abban, hogy ezt a bizottság 
támogatni fogja. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A határozathozatal előtt szeretném bejelenteni, 

hogy Varga József képviselő urat a mostani határozathozatalban is már dr. Papcsák 
Ferenc alelnök úr fogja helyettesíteni. 

Szavazás a tárgysorozatba vételről 

Határozathozatal következik. Kérdezem, ki támogatja ennek az országgyűlési 
határozati javaslatnak a tárgysorozatba vételét. Aki támogatja, kérem, kézfelemeléssel 
szavazzon! (Szavazás.) Megállapítom, hogy 2 igen. Ki van ellene? (Szavazás. - Nincs 
ilyen.) Ki tartózkodott? (Szavazás.) Megállapítom, hogy 7 tartózkodás mellett a 
bizottság nem vette tárgysorozatba a határozati javaslatot. Köszönöm szépen. 

d) A politikai érdekből folytatott koncepciós büntetőeljárások 
önálló szankcionálása érdekében a Büntető Törvénykönyvről szóló 
2012. évi C. törvény módosításáról szóló T/2348. számú 
törvényjavaslat 

A politikai érdekből folytatott koncepciós büntetőeljárások önálló 
szankcionálása érdekében a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 
módosításáról szóló, T/2348. számon beadott törvényjavaslat tárgysorozatba 
vételéről kell döntenünk. Az előterjesztői teendőket dr. Bárándy Gergely képviselő úr 
fogja ellátni. Megadom a szót, parancsoljon, képviselő úr! 
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Dr. Bárándy Gergely szóbeli kiegészítése 

DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt 
Bizottság! Másodszor terjesztettük elő ezt a javaslatot az Országgyűléshez. A mostani 
előterjesztésnek a közvetlen kiváltó oka a legfőbb ügyész úr meghallgatása volt a 
beszámolói kapcsán.  

Mi úgy ítéljük meg, és a parlamenti vitában több órán keresztül emellett 
érveltünk, hogy az ügyészség mostani tevékenysége, legalábbis az ügyészség egyes 
szervezeti egységeinek a mostani tevékenysége nem méltó egy demokratikus 
jogállamhoz. Gyakorlatilag a politika szolgálóleányaivá váltak, és a mi megítélésünk 
szerint abszolút koncepciózusan folytatják a vizsgálatokat, állnak az ügyekhez; ami 
ellenzéki ügy, abban akkor is megindítják az eljárást, ha annak semmi alapja nincs, a 
kormánypárti ügyeket ugyanakkor elfektetik, eltussolják. Számos példát hoztunk fel 
annak idején. Őszintén sajnálom, hogy képviselőtársaim, akik most kételkedve vagy 
nevetve állnak hozzá ehhez a témához, nem is vettek részt azon az ülésen, és nem 
mondták el akkor az ellenérveiket ezekkel kapcsolatban. Mi konkrét ügyeket hoztunk, 
és nagyon hosszan soroltuk őket, akár azokat, amelyekben most már sorozatosan 
jogerős felmentések vannak; gondolom, önök is tudnak idézni sok ilyet: Molnár Gyula 
ügyét, Szilvásy miniszter úr ügyét, de ide lehetne hozni a Hunvald–Weinek-ügyet, ide 
lehet hozni a tábornokpert, ide lehet hozni sok minden mást, ahol a bíróság az 
ítéletében és a tárgyalás során olyan mondatokat mondott ki, ami nemcsak a 
felmentést alapozza meg, hanem gyakorlatilag az ügyészség munkájáról is alig 
burkoltan ezt az álláspontot képviseli, nevezetesen, hogy politikai okokból 
megindított büntetőeljárásokról van szó. Ugyanezt elmondtuk azokban az ügyekben, 
ahol nem indult meg eljárás, pedig egyértelműen hangfelvétel bizonyította, mondjuk 
azt, hogy valaki bűncselekményt követett el, csak hát itt, ugye, fideszes 
polgármesterről, akkor országgyűlési képviselőről volt szó.  

Éppen ezért szükségesnek tartjuk azt, hogy beiktassunk egy új speciális 
tényállást. Nyilvánvalóan képviselőtársaim el tudják azt mondani, hogy van olyan 
törvényi tényállás, amelyik ezeket a cselekményeket már lefedi. De én úgy gondolom, 
hogy sajnálatos módon olyan elszaporodottá váltak ezek az esetek, hogy szükséges egy 
speciális tényállást erre megalkotni, ami természetesen nem lesz elbírálható 
halmazatban egyéb hivatali bűncselekményekkel, mondjuk, akár a bántalmazással 
hivatalos eljárásban vagy a hamis váddal vagy bármi hasonlóval, hanem ez 
önmagában ezeket a jellegű cselekményeket, súlyos jogsértéseket szankcionálná. 
Értelemszerűen ennek visszaható hatálya nincs, mi ezt nem szeretnénk divatba hozni, 
ahogy önök tették egyébként más ügyekben. De a jövőre nézve legalább mindenki 
számára legyen az világos, hogy ezeket az ügyeket, az ilyen jellegű koncepciós 
eljárásokat, illetve azoknak a lefolytatóit kiemelten sújtja a büntetőjog szigora. 
Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a bizottságot. Papcsák Ferenc alelnök 

úrnak adok szót. 

Hozzászólások 

DR. PAPCSÁK FERENC (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen. 
Három dolgot szeretnék mondani, képviselőtársam. Egyrészt ez politikai 
nyilatkozatnak tekinthető, nem egy szakmailag kiérlelt büntető törvénykönyvi 
módosításnak.  

A második. Az ön által említett ügyek jelentős része még az önök 
kormányzásának idején indult egyébként, akár csak az ön által említett, volt VII. 
kerületi polgármesterre utalunk. 
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A harmadik pedig, hogy nem tudom, hogyan és miként lehetett ön ennek az 
előterjesztője, mert én úgy látom, hogy ezen az okiraton ön a saját nevét lehúzta; 
először ráírta a nevét, aztán pedig át van húzva a név. Elég érdekes - akkor tehát nem 
azonosul ezzel az előterjesztéssel? (Dr. Bárándy Gergely: Nem húztam én le!) Most 
itt szóban, verbálisan azonosult, ide pedig ide van írva, hogy „dr. Bárándy Gergely”, 
aztán „Bárándy Gergely” áthúzva. Köszönöm szépen. (Dr. Bárándy Gergely: 
Olyannyira azonosulok vele, hogy kétszer is aláírtam, azért van az egyik kihúzva! - 
Derültség.) Akkor még szomorúbb a helyzet. (Derültség.) 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Vas Imre képviselő úrnak adok szót. 
 
DR. VAS IMRE (Fidesz): Köszönöm szépen. Én úgy gondolom, hogy ha az 

Országgyűlés elfogadná ezeket a tényállásokat, az nem állná ki az Alkotmánybíróság 
próbáját. Ugyanis az Alkotmánybíróság több döntésében kimondta, hogy a 
diszpozíciónak határozottnak, körülhatároltnak és világosan megfogalmazottnak kell 
lennie. Ezek finoman szólva sem ilyenek. 

Másrészt azt képviselőtársam is mondta, hogy halmazatban nyilván nem 
állhat, itt elsősorban a hivatali visszaélés jöhet szóba. De ezeket a tényállásokat, 
amennyire egyébként határozott lehet, a hivatali visszaélés tényállása mindenképpen 
lefedi.  

A cím megfogalmazás pedig szerintem…, hát, finoman szólva érdekes. 
Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem, kíván-e még valaki hozzászólni. (Nincs 

jelentkező.) Nem. Megkérdezem Bárándy képviselő urat, kíván-e reagálni. Megadom 
a szót. 

Dr. Bárándy Gergely reflexiói 

DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Vas képviselő 
úr utolsó mondatára, hogy érdekes a címe, azt kell hogy mondjam, hogy sajnos nem 
érdekes. Sajnos indokolt a címe. Őszintén remélem, hogy a mostani után, a Polt-
korszak után lesz még olyan időszak az ügyészség életében, amikor valóban én is azt 
tudom mondani, hogy buta dolog ilyen címmel beterjeszteni törvényjavaslatot. Sajnos 
most nem ez a helyzet. Örülnék, ha így lenne. 

A másik, hogy ez politikai nyilatkozat volna, hát, tisztelt képviselőtársam, én 
azt gondolom, megfelelően indokolt, elég hosszú indokolással ellátott javaslatról van 
szó, ahol a szakmai érveket is felvonultatjuk, és a normaszöveg is elég egyértelmű. 

Az meg, hogy minden javaslat mögött van politika, a Magyar Országgyűlésben 
természetes a rendszerváltozás óta - természetesen emögött is van. De elsősorban, 
megjegyzem, jogpolitika, nem pedig sima politika. 

A másik, amire utalt, a Weinek–Hunvald-ügy egyébként már az önök idejében 
indult meg, és akkor is folyt le. Ha jól tudom, talán pont képviselőtársam volt… (Dr. 
Papcsák Ferenc: Nem.), nem, akkor ott nem ön volt a feljelentő mint elszámoltatási 
biztos, de azt tudom mondani, hogy az önök kerületében zajló eseményekről, az ön 
polgármestersége előtt zajló eseményekről volt szó, úgyhogy biztosan ismeri az ügyet, 
képviselő úr. De lényegtelen, nem akarom én ezt önnel semmilyen módon összekötni, 
azt szeretném csak mondani, hogy ez már az önök idején indult, mint ahogy jó csomó 
ügy abból, amit most folytatnak. 

Az alkotmányossági aggályokra pedig, tisztelt képviselőtársam - nyilván ezzel 
sem fog egyetérteni, amit most mondok, és ezt is őszinte sajnálattal mondom -, sajnos 
ma már az én meglátásom szerint az állja ki ennek az Alkotmánybíróságnak a 
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próbáját, amit a Fidesz támogat. Mert oly mértékben elfogult a testület az utolsó 
néhány feldúsítása óta, hogy a jogi érvek abban a testületben is sajnos legfeljebb 
másodlagosak; elsődlegesek a politikai érvek. Őszinte sajnálattal mondom, hogy 
huszonöt év után ennek így kell lennie. Úgyhogy ha önök támogatják, akkor nagy 
esélye van annak, hogy az alkotmányosság próbáját is ki fogja állni. Köszönöm 
szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Szokatlan helyzet van, de személyes érintettség 

címén Papcsák Ferenc képviselő úrnak szót adok. 
 
DR. PAPCSÁK FERENC (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm, csak a 

korrektség okán, hogy szó ne érje a ház elejét. 2009-ben egy magyar hírlapos cikkre, 
mely szerint egy Dudoglo Pável nevű, magyarul nem beszélő gagauz asztalos 
közlekedési tanácsokat adott egy közgazdász végzettségű zuglói polgármesternek, 
havi 450 ezer forintért - ez volt az a cikk, amely megalapozta a Legfőbb Ügyészségben 
azt a gyanút, hogy elrendelje a nyomozást. 2009-ben. Csak hogy pontos legyen. 

Szavazás a tárgysorozatba vételről 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Tisztelt Bizottság! Kérdezem, hogy a T/2348. 
számú törvényjavaslat tárgysorozatba vételével kapcsolatban mi az álláspont. Aki 
támogatja a tárgysorozatba vételt, kérem, kézfelemeléssel szavazzon! (Szavazás.) Ez 2 
igen. Aki ellene van? (Szavazás.) Megállapítom, hogy 7 ellenszavazat mellett a 
bizottság nem vette tárgysorozatba. Köszönöm szépen. 

e) Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 
módosításáról szóló T/2328. számú törvényjavaslat 

Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat - ez a képviselők szondáztatása -, a Szabó Timea képviselő asszony 
által előterjesztett indítvány következik. 

Szeretném közölni, hogy a képviselő asszony jelezte, hogy a bizottsági ülésen 
nem tud megjelenni, de nem kérte, hogy ne tárgyaljuk, hanem csak ezt jelentette be, 
úgyhogy én nem látom annak akadályát, hogy ebben a kérdésben a bizottság döntsön. 

Kérdezem a bizottságot, kíván-e valaki hozzászólni. Bárándy Gergely képviselő 
úrnak adok szót. 

Hozzászólás 

DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Mi, őszintén 
szólva, ezt egy fricskának tudjuk értelmezni, legalábbis képviselő asszonynak az 
előterjesztését, hiszen ami az eredeti javaslat volt, szerintünk az is abszurd, és egy 
ilyen másik abszurd javaslattal kívánta annak az abszurditására felhívni képviselő 
asszony a figyelmet. Tehát e tekintetben mi helyénvalónak tartjuk, hogy ezt 
benyújtotta, de mivel ezt mi nem tudjuk másként értelmezni, csak így, ezért mi a 
szavazásban nem fogunk részt venni. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Akkor határozatképtelenné teszik a bizottság ülését, képviselő úr. (Dr. 

Bárándy Gergely, széttárva karját: Hát, ez esetben, elnök úr… - Rövid egyeztetést 
követően:) Jó, akkor ez a határozatképességben benne van. Köszönöm, elnézést, ezt 
én tudtam rosszul.  
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Szavazás a tárgysorozatba vételről 

Kérdezem a bizottságot, ki támogatja ennek a törvényjavaslatnak a 
tárgysorozatba vételét. (Szavazás.) Támogatót nem látok. Ki van ellene? (Szavazás.) 
Megállapítom, hogy 7-en ellene vannak, és nem tartózkodott senki; a szocialista 
képviselők jelen voltak, de nem vettek részt a szavazásban, ahogy ezt Bárándy 
képviselő úr az előbb be is jelentette. A bizottság tehát nem vette tárgysorozatba az 
indítványt. 

Tisztelettel, ezzel a tárgysorozatba vételekről szóló 1. napirendi pontot lezárom. 
Hozzáteszem, hogy az a furcsa rend szokott lenni, hogy a tárgysorozatba vételek 
vannak a napirend végén, de én abban reménykedtem, hogy az a) pontot 9 órakor le 
tudjuk tárgyalni, ezért fordítottam meg a szokásos sort. Vissza fogunk állni a rendes 
sorrendre.  

Egyes jogállási tárgyú törvények módosításáról szóló T/3019. 
számú törvényjavaslat  
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján)  
(Kijelölt bizottság)  

Az egyes jogállási tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat 
részletes vitája következik. Tájékoztatom a bizottságot, hogy egyszer az országgyűlési 
törvény 44. § (1) bekezdése szerint kell megítélnünk, hogy megfelel-e a jogalkotási 
követelményeknek; azonkívül döntenünk kell a háttéranyagban lévő módosító 
indítványokról; a harmadik feladatunk pedig az, hogy módosító indítványt 
terjesszünk elő, amely kiosztásra került. Menjünk sorrendben! 

Először is a 44. § szerinti döntéssel kapcsolatban kérdezem az előterjesztőt, 
hogy van-e ezzel kapcsolatban nyilatkozata. 

 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): Igen, elnök 

úr. Jó napot kívánok, tisztelt bizottság! Az előterjesztő álláspontja szerint a határozati 
házszabály 44. § (1) bekezdésében meghatározott követelményeknek megfelel a 
törvényjavaslat. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Én tévedtem: nem országgyűlési törvény, hanem 

határozati házszabály. 
Az tehát a kérésem, hogy először ebben a kérdésben döntsünk. Bárándy 

Gergely képviselő úrnak adok szót a döntés előtt. 
 
DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP): Nagyon szépen köszönöm, elnök úr. Annyi 

kérdésem van a minisztérium felé, minket úgy informáltak, hogy a Közszolgálati 
Érdekegyeztető Fórum kihagyásával történt ennek a javaslatnak a benyújtása, tehát 
nem tudták véleményezni, az én legjobb tudomásom szerint ez pedig törvényi 
kötelezettség. Tehát ha ez elmaradt, tisztelt államtitkár úr, akkor nem felel meg annak 
a követelménynek, amit elnök úr kérdezett. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Megadom a szót az államtitkár úrnak. 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): Elnök úr, azt 

tudom mondani, hogy a közigazgatási egyeztetésen járt a törvényjavaslat, tehát a 
szokásos jogalkotási rendben készült a javaslat. Megítélés kérdése, hogy a határozati 
házszabálynak való megfelelést befolyásolja-e az, hogy hány érdekvédelmi 
szervezettel egyeztetett a kormány, mielőtt benyújtotta a törvényjavaslatot.  
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Én fenntartom azt az álláspontomat, hogy a határozati házszabály 44. § (1) 
bekezdésében meghatározott követelményeknek megfelel a jogszabály. 

 
ELNÖK: Bárándy Gergely képviselő úrnak adok szót.  
 
DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Én 

államtitkár úr válaszából azt értettem ki, hogy nem járt ott, és mi ezt jól tudjuk, de 
államtitkár úr szerint ennek ellenére megfelel ennek a követelménynek. Én ezt 
abszolút másként értékelem, és éppen ezért én indítványoznám elnök úrnál azt, hogy 
ezt a napirendi pontot vegyük le a bizottság napirendjéről. Tárgyaljuk meg később, és 
a kormány végezze el a törvény által kötelezővé tett kötelességét! Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Tisztelt Bizottság! Tisztelt Bizottság! Elhangzott egy ügyrendi javaslat, 

ehhez minden frakciónak joga van hozzászólni. Papcsák Ferenc alelnök úrnak adok 
szót. 

 
DR. PAPCSÁK FERENC (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen. A 

Fidesz álláspontja szerint megfelel a határozati házszabály 44. § (1) bekezdésének; azt 
gondolom, tárgyalható. 

 
ELNÖK: Van tehát egy ellenző válasz. Bárándy Gergely képviselő úré a szó, az 

MSZP képviselőcsoportja részéről. 
 
DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP): Köszönöm szépen. Rövid leszek: miért, 

alelnök úr? (Dr. Papcsák Ferenc: Egyszer már megszólaltam. Nincs vita.) Nyilván 
megszavazzuk, hogy újra szóljon. (Dr. Papcsák Ferenc: Nincs ilyen.)  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ha nincs további hozzászólás, akkor az ügyrendi 

javaslatról fogunk először dönteni. Az az ügyrendi javaslat, hogy a bizottság vegye le 
napirendjéről a törvényjavaslat vitáját. Aki ezt támogatja, kérem, kézfelemeléssel 
szavazzon! (Szavazás.) Ez 2 igen. Ki van ellene? (Szavazás.) Megállapítom, hogy a 
bizottság 7 ellenszavazat mellett az ügyrendi javaslatot elutasította. 

Ebből az következik, hogy most érdemi döntés következik a határozati 
házszabály 44. § (1) bekezdésnek való megfelelésről. Kérdezem a bizottságot, ki 
fogadja el azt, hogy az előterjesztett törvényjavaslat ezen előírásoknak megfelel. Aki 
ezt támogatja, kérem, kézfelemeléssel szavazzon! (Szavazás.) Megállapítom, hogy 7 
igen. Ki van ellene? (Szavazás.) Ez 2 nem. A bizottság tehát megállapította, hogy a 
törvényjavaslat az előírásoknak megfelel. 

A következő feladatunk a háttéranyagban lévő módosító indítványok 
megtárgyalása. 26 pontból áll, de nagyon sok az összefüggés. 

Az 1. pont összefügg a 2., 3., 4., 5., 6., 7., 10., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 25. és 
26. pontokkal, Gyüre Csaba, Staudt Gábor és Mirkóczki Ádám képviselők indítványa. 
Kérem az előterjesztők nyilatkozatát. 

 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): Elnök úr, az 

előterjesztő nem ért egyet a módosító javaslatokkal. A módosító javaslat 
koncepcionális, abban az értelemben, hogy a munkavállaló vagy foglalkoztatott 
tájékoztatási kötelezettségét a vádemeléshez, tehát a vádemelés pillanatához kötné. 
Nekünk koncepcionálisan az az álláspontunk, hogy a büntetőeljárás elindulásához, 
megindításához kell kötni ezt a bejelentési kötelezettséget.  
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a bizottság tagjait, kíván-e valaki 
hozzászólni. (Nincs jelentkező.) Amennyiben nem, kérdezem, ki támogatja az 1. 
pontot az általam ismertetett összefüggésekkel együtt. Aki támogatja, kérem, 
kézfelemeléssel szavazzon! (Szavazás.) Megállapítom, hogy nem kapott támogatást. 

Tisztelt Bizottság! A 8. pont következik, Bárándy Gergely képviselő úr 
indítványa. Kérdezem a képviselő urat, kívánja-e indokolni. Tessék parancsolni! 

 
DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Itt 

gyakorlatilag azt szeretnénk kiemelni az eredeti javaslatból, hogy a bűnözés 
megelőzése és más eljárás kezdeményezésére szolgáló intézkedés szükségességének 
elbírálásával kapcsolatban is kiterjedhessen, illetve erre kiterjedhessen a bizonyítás.  

Volt már ezzel kapcsolatosan vita a plenáris ülésen, én akkor érdemi választ 
nem kaptam arra, hogy a bűnözés megelőzése érdekében hogyan lehetne egyébként 
bizonyítást felvenni. Ugyanis ha ezt beleírjuk, akkor gyakorlatilag tökéletesen 
parttalanná tesszük a bizonyítási eljárást. Az, hogyha bármilyen bűncselekmény… 
Egyébként is, én kértem akkor államtitkár urat, nem kaptam rá választ - nem tudom, 
most ő vagy a kollégái megnézték-e -, hogy a bűnözés mint kifejezés szerepel-e bárhol 
a Be.-ben, vagy csak itt. Mert én úgy emlékszem, hogy sehol másutt, csak itt. 
Márpedig akkor eleve probléma az, amit más törvényjavaslattal kapcsolatban Vas 
Imre mondott, hogy a jogszabálynak bizonyosfajta egyértelműséggel kell bírnia 
ahhoz, hogy alkotmányos legyen. A bűnözés az én legjobb tudomásom szerint egy 
kriminológiai fogalom, nem büntető eljárásjogi. S ha a bűnözést ideírjuk, és annak a 
megelőzésére lehet bizonyítást fölvenni, akkor az gyakorlatilag azt jelenti, hogy 
mindenre. Mert a bűnözésbe beletartozik az összes szándékos bűncselekmény 
biztosan. Én azt gondolom, egy eljárásban, ahol mondjuk, sikkasztás miatt folyik az 
eljárás, föl lehessen venni olyan bizonyítást, amely mondjuk, közlekedési balesetek 
megelőzésére szolgál - merthogy ott is van szándékos -, vagy akár az emberölés vagy a 
súlyos testi sértés megelőzésére szolgál, hát ez abszurd!  

Úgyhogy én nem értem az eredeti célt sem, hacsak nem az, amit akkor is 
elmondtam, hogy megint egy olyan szabályt kívánnak az ügyészség kezébe adni, 
amely gyakorlatilag teljesen szabaddá teszi, teljes mértékben felszabadítja a 
lehetőségeket, még egyszer mondom, parttalanná teszi az eljárást, de ez az 
ügyészségnek egy meglehetősen komoly újabb hatáskört biztosít - hadd nevezzem így. 
Mi ezt nem támogatjuk. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Tévedtem, mert az államtitkár urat meg kellett 

volna kérdezni, de most megadom a szót. 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): Köszönöm 

szépen, elnök úr. Én örülök annak, hogy Bárándy képviselő úr rávilágított a 
javaslatának a lényegére.  

Van itt egy tartalmi és egy, mondjuk így, hogy szemantikai probléma. Amit 
Bárándy képviselő úr a „bűnözés megelőzése” kifejezésről mondott, azt a véleményét 
osztom. Ugye, ha ezt úgy hívjuk, hogy „bűnmegelőzés”, így már értelmezhető, és a 
büntetőeljárásban értelmezhető vagy akár a rendőrségi törvény is értelmezi a 
„bűnmegelőzés” kifejezést. Valóban, a „bűnözés megelőzése” kifejezés, ami egyébként 
szerintem ugyanaz, mint a „bűnmegelőzés”…, hogy mondjam - a bűnmegelőzés 
pontosabb lenne. Ha a tisztelt bizottság vállalja esetleg, hogy egy ilyen pontosítást 
benyújt… Bocsánat, azzal kellett volna kezdenem, hogy azzal az eredeti javaslattal 
természetesen nem értek egyet, amelyik az egész szakasznak az elhagyására irányul; 
azzal nem értek egyet, majd mindjárt elmondom, hogy miért nem. Ebből csak azzal 
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tudok egyetérteni, hogy pontosíthatjuk a szóhasználatot. (Jelzésre:) Igen; azt mondja 
a kollégám, hogy egyébként a Be. tartalmazza a „bűnözés megelőzése” kifejezést. (Dr. 
Bárándy Gergely: Hol?) A 63/A. § (1) bekezdésében. Tehát nekem így is jó, a 
„bűnözés megelőzése” és a „bűnmegelőzés” szó is jó, de ezt döntse el a bizottság, hogy 
akarja-e használni. 

S akkor hadd térjek rá a tartalmi érvekre, hogy miért nem értek egyet azzal, 
hogy ez elmaradjon. Azért, mert az úgynevezett szignalizációs kötelezettséghez 
szükséges, hogy ezt a fajta büntetőeljárási szabályt beiktassuk, tehát a szignalizáció 
teljesítéséhez szükséges lehet egyes tényeknek a megállapítása, például az, hogy a 
gyanúsított tekintetében van-e olyan kötelezettsége a munkáltatónak, hogy a 
büntetőeljárás megindulásához bizonyos munkáltatói intézkedéseket kell vagy lehet 
fűzni. Tehát önmagában ezeknek a kérdéseknek a tisztázása indokolja ennek a 
szabálynak a megtartását. 

Összefoglalva tehát, elnök úr, elnézést, kicsit bonyolult voltam: tehát nem 
értünk egyet ezzel a módosító javaslattal. Egyetlenegy nyelvhelyességi pontosítás 
lehetséges, de kolléganőm rávilágított, hogy a „bűnözés megelőzése” kifejezés is 
szerepel a büntetőeljárásban. 

 
ELNÖK: Tisztelettel, az én indítványom a következő. Nekünk jelen pillanatban 

erről a módosító indítványról kell döntenünk, és természetesen akkor, amikor, ahogy 
a felvezetőben már elmondtam, lesz olyan csomag, hogy mi terjesszünk be módosító 
indítványokat, akkor erre a nyelvhelyességi kérdésre visszatérhetünk. 

Kérdezem Bárándy Gergely képviselő urat, kíván-e szólni. (Dr. Bárándy 
Gergely: Csak röviden.) Megadom a szót. 

 
DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP): Köszönöm szépen. Akkor ebben láthatóan 

én tévedtem, mert van ilyen kifejezés a Be.-ben - nyilván nem vitatom. Ha már 
változtatunk, akkor én azt gondolom, mégiscsak szerencsésebb az, amit államtitkár úr 
is megfogalmazott, akár szerepel, akár nem ez a „bűnözés megelőzése” kifejezés a Be.-
ben, hiszen a „bűnmegelőzés” lényegesen könnyebben értelmezhető kifejezés.  

Fönntartom azonban azt, ami az én módosító javaslatomnak a lényege, és a 
tartalmi érvelésemnek is a nagy részét tette ki, hogy teljesen parttalanná teszi a 
bizonyítást egy ilyen új szabály. Tehát továbbra is kérem a bizottságot, hogy 
támogassa ezt a módosító javaslatot. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Nem tudom, államtitkár úr? 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): Változatlanul 

nem értünk egyet a módosító javaslattal. 
 
ELNÖK: Jó. Köszönöm szépen. Most mutatta egyébként Borbély Anett, hogy a 

Be. 63. §-a foglalkozik ezzel a kérdéssel, de ahogy megígértem, a végén majd 
eldöntjük, hogy kívánunk-e pontosítani vagy sem. 

Most erről a módosító indítványról szavazunk. Aki támogatja, kérem, 
kézfelemeléssel szavazzon! (Szavazás.) Megállapítom, hogy 2 igen. Aki nem 
támogatja? (Szavazás.) Ez pedig 7 nem. Így tehát ezt a módosító indítványt a 
bizottság elutasította. 

A 9. pontban Gúr Nándor képviselő úr a törvényjavaslat 11. §-ának elhagyását 
indítványozza. Kérdezem az államtitkár urat. 
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DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): Nem ért 
egyet az előterjesztő a módosítással. 

 
ELNÖK: Nem ért vele egyet. Kérdezem, ki kíván hozzászólni. (Nincs 

jelentkező.) Hozzászólás nincs. Ki az, aki támogatja a módosító indítványt? 
(Szavazás.) Megállapítom, hogy 2 igen. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 
Megállapítom, hogy 7 ellenszavazat mellett a bizottság a módosító indítványt 
elutasította.  

A 10. pontot már elbíráltuk. 
A 11. pont következik, összefüggésben a 21. ponttal. Szeretném tájékoztatni a 

bizottságot, hogy a megjegyzés rovatban a második mondat, amelyik az 
összefüggésekre vonatkozik, az téves. Most tehát a 11. és 21. pontokról együtt fogunk 
dönteni. Bárándy Gergely és Gúr Nándor képviselő urak együttes módosító 
indítványáról van szó. Megadom a szót államtitkár úrnak, kérem a nyilatkozatát. 

 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): Elnök úr, a 

módosítás a törvényjavaslat egy jelentős és terjedelmes részének az elhagyására 
irányul, ezért nem értünk egyet a módosító javaslattal. Nem csak ezért nem értünk 
egyet, de nem értünk egyet. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Bárándy képviselő úr? 
 
DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP): Köszönöm szépen. Az általános vitában 

Gúr képviselőtársam elég hosszan megérvelte, hogy miért, én itt nem ismételném 
meg. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a bizottságot, ki támogatja ezt a két 

módosító indítványt. (Szavazás.) Megállapítom, hogy 2 igen. Ki nem támogatja? 
(Szavazás.) Megállapítom, hogy 7 ellenszavazat mellett a bizottság elutasította. 

A 12. pont következik; az itteni megjegyzés is tévedés, amely az anyagban 
szerepel. Tehát a 12. pontot önállóan tárgyaljuk, dr. Gyüre Csaba és Staudt Gábor 
képviselők módosító indítványa, szintén elhagyásra irányul. Megadom a szót az 
államtitkár úrnak. 

 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): Nem értünk 

egyet a módosító javaslattal. 
 
ELNÖK: Nem értenek egyet. Kérdezem, ki kíván hozzászólni. (Nincs 

jelentkező.) Hozzászólót nem látok. Ki támogatja a módosító javaslatot? (Szavazás.) 
Ez 2 igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) Megállapítom, hogy 7 ellenszavazat mellett 
a módosító indítványt a bizottság nem támogatta. 

A 13. pontban Gyüre Csaba és Staudt Gábor képviselők javaslata; itt is téves a 
megjegyzés, önállóan kell róla dönteni. Államtitkár urat kérdezem. 

 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): Nem értünk 

egyet a módosító javaslattal. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Hozzászólás van-e? (Nincs jelentkező.) Ilyet nem 

látok. Ki támogatja a módosító javaslatot? (Szavazás.) Ez 2 igen. Ki nem támogatja? 
(Szavazás.) Megállapítom, hogy 7 ellenszavazat mellett a módosító indítványt a 
bizottság nem támogatta. 
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A 22. pont következik, Harangozó Tamás Attila képviselő indítványa; szintén 
elhagyásra irányul a módosító indítvány. Államtitkár urat kérdezem. 

 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): Nem értünk 

egyet a módosító javaslattal. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Hozzászólás van-e? (Nincs jelentkező.) Ilyet nem 

látok. Ki támogatja a módosító javaslatot? (Szavazás.) Ez 2 igen. Ki nem támogatja? 
(Szavazás.) Megállapítom, hogy 7 ellenszavazat mellett a módosító indítványt a 
bizottság nem támogatta. 

Az utolsó a 24. pont, Bárándy Gergely, Gyüre Csaba és Staudt Gábor képviselő 
urak módosító indítványa; szintén elhagyásra vonatkozik. Kérdezem az államtitkár 
urat. 

 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): Nem értünk 

egyet a módosítással. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen, nem ért egyet az előterjesztő. Bárándy képviselő úr 

jelzi, hogy nem kíván hozzászólni. Más hozzászólás van-e? (Nincs jelentkező.) Ilyet 
nem látok. Ki támogatja a módosító javaslatot? (Szavazás.) Ez 2 igen. Ki nem 
támogatja? (Szavazás.) Megállapítom, hogy 7 ellenszavazat mellett a módosító 
indítványt a bizottság nem támogatta. 

A minisztériumtól kaptunk egy javaslatot, amelyben egy 7 pontos módosító 
indítvány van.  

Az első kérdésem az a bizottsághoz, hogy az iménti pontosításra kíván-e a 
bizottság módosító indítványt előterjeszteni, vagy tudomásul veszi a tájékoztatást, 
hogy a Be.-ben szerepel, tehát nem új. (Dr. Bárándy Gergely: Én tennék egy 
javaslatot erre, elnök úr.) Tessék, Bárándy képviselő úrnak adok szót. 

 
DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP): Köszönöm szépen. Most nincs előttem, de 

nagyon egyszerű, szövegszerűen is tudom talán fejből is mondani, hogy a „bűnözés 
megelőzése” helyett a „bűnmegelőzés” szót használjuk. Ennyi a módosító indítvány. 
Köszönöm. 

 
ELNÖK: Most csak egyetlen kérést engedjen meg, képviselő úr, legalább egy 

egymondatos indokolást. Mert addig az indokolást elfogadtam, hogy nem szerepel a 
Be.-ben. De most már kiderült, hogy a Be. 63. §-a szerint többször előfordul a 
„bűnözés megelőzése”. Mi indokolja ezt a módosítást? 

 
DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP): Elnök úr, én azt gondolom, ez a kifejezés 

lényegesen egyértelműbb és lényegesen több helyen szerepel, lényegesen 
elfogadottabb a jogásztársadalomban. Elképzelhető, sőt az biztos, most már kiderült, 
ahogy elnök úr is mondta, hogy a másik kifejezés is szerepel a büntető eljárásjogi 
törvényben, de az általam javasolt, illetve államtitkár úr által javasolt kifejezés, én azt 
gondolom, lényegesen egyértelműbbé teszi azt, ami a jogalkotó kifejezni és 
szabályozni kíván. Röviden ennyi az indokolás. 

Megmondom őszintén, pedig büntetőjoggal foglalkoztam, viszonylag hosszan, 
de én meg mertem volna esküdni, hogy a „bűnözés megelőzése” kifejezés nem 
szerepel, a „bűnmegelőzés” viszont nemcsak itt, hanem számos ágazati törvényben és 
hasonló helyen szerepel. Tehát magyarán szólva, én egyértelműbbnek és jobb 
kifejezésnek tartom, ezért javasolom a módosítást. Köszönöm. 
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ELNÖK: Jó, én ezt tudomásul veszem, csak azt a megjegyzést hadd tegyem 

hozzá - bár nem adtam át az ülés vezetését -, ennek akkor lenne értelme, ha a 
„bűnözés megelőzése” szót következetesen kivennénk a Be.-ből, és mindenüvé ezt 
raknánk. (Dr. Bárándy Gergely: Lehet.) De mindegy. 

Államtitkár úré a szó. 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): Elnök úr, 

csak annyit hadd jegyezzek meg, hogy az előbb a figyelmükbe ajánlottuk, hogy a 
63/A. § tartalmazza ezt a kifejezést, sőt a szakasz címe is tartalmazza. Ezért tehát azt 
gondolom, helyesebb lenne mégis megtartani ezt a „bűnözés megelőzése” kifejezést, 
ugyanis ezzel a 63/A. §-sal függ össze ez a módosítási javaslat. 

És még egy apró megjegyzés Bárándy képviselő úrnak, hogy a büntetőeljárási 
törvénybe 2009-ben iktatta be az Országgyűlés ezt a szakaszt. (Derültség. - Dr. 
Bárándy Gergely: Attól még lehet rossz. - Derültség.)  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Tisztelettel, most akkor azt kérdezem, hogy a 

Bárándy képviselő úr által előterjesztett módosító indítványt a bizottság előterjeszti-e 
vagy sem. Aki amellett van, hogy igen, az kérem, kézfelemeléssel szavazzon! 
(Szavazás.) Megállapítom, hogy 2 igen. Ki van ellene? (Szavazás.) 7-en vagyunk 
ellene. Megállapítom tehát, hogy az államtitkár úr által is elmondott indokok alapján 
a bizottság azt nem terjeszti elő. 

Itt van előttünk az Igazságügyi Minisztérium által elkészített tervezet. 
Kérdezem a bizottságot, ezeket a módosító indítványokat elő kívánja-e terjeszteni 
vagy sem. A javaslat az, hogy ezt terjesszük elő. Először is megkérdezem, kíván-e 
ehhez valaki hozzászólni. (Nincs jelentkező.) Hozzászólót nem látok. 

Kérdezem a bizottságot, ki az, aki támogatja, hogy ezt a bizottság előterjessze. 
(Szavazás.) Megállapítom, hogy 7 igen (Dr. Bárándy Gergely jelzésére:) és 2 
tartózkodás mellett a bizottság így döntött. 

Ezzel ennek a törvényjavaslatnak a részletes vitáját lezárom. 

A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 
módosításáról szóló T/3018. számú törvényjavaslat  
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján)  
(Kijelölt bizottság) 

Következik a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény módosítására 
előterjesztett T/3018. számú törvényjavaslat. 

Itt is először arról kell dönteni, hogy az előterjesztés megfelel-e a házszabály 
44. § (1) bekezdésében írt feltételeknek. Államtitkár úr nyilatkozik e tekintetben? 

 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): Ugyanúgy, 

ahogy az előbb jeleztem, az álláspontunk szerint megfelel a 44. § (1) bekezdésében 
foglalt követelményeknek. 

 
ELNÖK: Kérdezem, hogy ebben a témakörben, tehát a megfelelőség tárgyában 

van-e hozzászólás. Bárándy képviselő úrnak adok szót. 
 
DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Itt hasonló 

jellegű problémám van, mint az előzőnél, hogy a legjobb tudomásom szerint a 
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság nem kapta meg előzetes 
véleményezésre ezt az anyagot, ami megint csak a jogalkotási törvénynek a 
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megszegését jelenti. És őszintén szólva, azt meg pláne nehezményezem, hogy ez 
gyakorlatilag rendszeresnek tekinthető a kormány részéről. Tehát ez a törvény olyan, 
mintha nem is lenne. 

 
ELNÖK: Képviselő úr, ki van osztva Péterfalvi Attila… 
 
DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP): Onnan tudom! 
 
ELNÖK: De hát azt írja, hogy egyetért vele! 
 
DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP): Az lehet - később! Csakhogy mielőtt 

benyújtja a kormány, az előtt kell a véleményt kikérni. Ezt írja: „A fent nevezett 
törvényjavaslatok tervezetét az előterjesztő nem küldte meg a hatóságunknak 
egyeztetés céljából. Ezért azok véleményezésére csak utólag tudtunk sort keríteni.” 
Azért mondom, mert ezt én sem feltételezem, hanem innen olvasom. Márpedig én azt 
gondolom, hogy ez a jogalkotási törvénynek a megszegése. És ez nem először fordul 
elő, a NAIH felé sem, de a mai napon már másodszor, mert az előző 
törvényjavaslatnál is ez volt a probléma.  

Ezen kívül még egy gondom van. A kezembe került, illetve a birtokomba került, 
nem tudom, elnök úr ismeri-e esetleg az Országos Bírósági Hivatalnak és a Kúria 
Polgári Kollégiumának a véleményét erről a javaslatról. Nem tudom, elnök úrnál ott 
van-e; ha nincs, akkor szívesen megmutatom. Ebben azt írja a Kúria az utolsó két-
három sorban: „Összefoglalva: a javasolt szabályozást szükségtelennek, az anyagi 
jogszabályokkal összhangban nem állónak, alkotmányosan aggályosnak és alapvetően 
elhibázottnak tartjuk.” De ugyanezen a véleményen van az OBH is, amikor azt írja, 
hogy „A cél a javasolt jogi szabályozással nem érhető el. Számos anyagi és eljárásjogi 
problémát vet fel, nem illeszkedik az anyagi jogi szabályokhoz.” Azt gondolom, ez elég 
egyértelműen rámutat a problémára, és azért kell ezt itt jelezni, mert ha 
alkotmányosan aggályosnak tartja a Kúria illetékes kollégiuma, akkor bizony ez ebben 
a körben is fölvet kérdéseket. 

Köszönöm szépen, elnök úr. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Annyit szeretnék elmondani - nem tudom, az 

államtitkár úr kívánja-e elmondani -, hogy az én tudomásom szerint ezek a 
vélemények már nincsenek fenntartva, mert időközben egyeztetés történt az Országos 
Bírósági Hivatal és az Igazságügyi Minisztérium között, és ennek az egyeztetésnek az 
eredménye az a hárompontos módosító indítvány, amelyet az Igazságügyi 
Minisztérium, egyeztetve az Országos Bírósági Hivatallal, kidolgozott, ide 
előterjesztett, és kéri, hogy a bizottság adja be. 

Az a kérésem, hogy ezzel kapcsolatban hallgassuk meg az államtitkár urat. 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): Tisztelt 

Bizottság! Menjünk szerintem sorba a kritikák tekintetében! 
Amiről beszélünk, az az, hogy a javaslat megfelel-e a határozati házszabály 

44. § (1) bekezdésének. Ebben a körben Bárándy képviselő úrnak az a 
véleményállítása, hogy az egyeztetési kötelezettség befolyásolja azt, hogy 
házszabályszerű-e a javaslat vagy sem. Ebben én más véleményem vagyok. Itt van 
például a NAIH elnökének a levele, amelyből ugyan valóban kiderül, hogy neki nem 
küldtük meg, de lám-lám, egyetért a javaslattal. (Dr. Bárándy Gergely nevet.) De 
bocsánat, ez nem az egyeztetésre vonatkozik (Dr. Bárándy Gergely: Így van.), 
valóban, ez a tartalmi kérdésre vonatkozik. 
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Az egyeztetésnél viszont, Bárándy képviselő úr, azt egy-egy törvényjavaslat 
esetén nehéz megítélni, így például a polgári perrendtartás módosítása esetén nehéz 
megítélni, hogy a NAIH úgy gondolja-e, hogy az ő tevékenységébe beletartozik vagy az 
ő tevékenységét érinti ez a törvényjavaslat. Már elnézést, de mi úgy ítéltük meg, hogy 
nem érinti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság hatáskörét a 
javaslat. Tehát lehet ez az álláspontunk; és lehet a NAIH-nak az az álláspontja, hogy 
szerinte neki meg igenis véleményeznie kellett volna a javaslatot.  

Ennyit erről a vitáról. Ezért gondolom azt, hogy nem tartozik hozzá a 
házszabályszerűséghez az, hogy egyes állami szervek igényt formálnak-e arra, hogy 
egyeztetni kell velük a javaslatot vagy sem. Bocsánat, elnök úr, ez az egyik mondatom. 

A másik mondatom pedig az, ami az OBH-val való, mondjuk úgy, hogy 
párbeszédünkre értendő. Valóban úgy történt, ahogy az elnök úr mondta: amikor az 
Igazságügyi bizottság részére megérkezett az OBH-nak ez a véleménye - megjegyzem, 
hogy mi is az Igazságügyi bizottságtól ismertük meg az OBH véleményét -, akkor egy 
utólagos egyeztetést folytattunk az OBH-val. És én azt nem állítom, hogy minden 
kritikájukat vagy minden álláspontjukat felülbírálták, de úgy gondolom, sikerült a 
módosító javaslatban megnyugtató konszenzusra jutnunk. Tehát az a módosító 
javaslat, amelyet majd a bizottságnak javaslunk előterjeszteni, az OBH-val egyeztetett 
álláspontot tartalmazza. 

Amit ön felolvasott, az érdekesség, hogy a Kúria véleménye. Az OBH 
összegyűjtötte a véleményeket. Szerintem szükség esetén menjünk majd bele, hogy mi 
az álláspontunk a Kúria előbb említett véleményéről, de most kifejezetten csak a 
házszabályszerűség tekintetében azt gondolom, elnök úr, hogy mi a magunk részéről 
megtettünk mindent azért, hogy a határozati házszabálynak megfelelővé tegyük, a 
határozati házszabályban meghatározott követelményeknek feleljen meg a jogszabály. 

 
ELNÖK: Tisztelettel, ha szabad azt a megjegyzést tenni, hogy az Igazságügyi 

bizottság ma dönt arról, hogy ez az előterjesztés házszabályszerű vagy sem. Hogy az 
előzmények során milyen előírások csorbultak, nem csorbultak, milyen sorrendben 
kellett volna menni, ezt a 44. § nem rója a mi feladatunkul. Nekünk arról kell dönteni, 
hogy ma megfelel-e az előírásoknak. Tekintettel arra, hogy mint tudjuk, minden 
érintett szereplőhöz eljutott, a mai napon én nem látom indokát annak, hogy ki merje 
mondani a bizottság azt, hogy az anyag nem felel meg az előírásoknak.  

Ezt a vitát most azzal le tudjuk zárni, hogy határozatot hozunk. Kérdezem, ki 
az, aki elfogadja, hogy a 44. § (1) bekezdés szerint az előterjesztés szabályszerű. Aki 
ezt támogatja, kérem, kézfelemeléssel szavazzon! (Szavazás.) Megállapítom, hogy 7 
igen. Ki az, aki azt mondja, hogy nem megfelelő? (Szavazás.) Ez 2 nem. Ezen a 
kérdésen tehát túl vagyunk, a bizottság szerint az adott követelményeknek megfelel. 

A következőt szeretném kérni. Tekintettel arra, hogy nem a Bírósági Hivatal 
előterjesztése a döntés tárgya, hanem az a három módosító indítvány, amely itt van 
előttünk, ezzel kapcsolatban, erre koncentrálva szeretnék szót adni Hőnig Gyuláné 
dr.-nak, aki az OBH osztályvezetője, és az elnök asszony felhatalmazása alapján jelent 
meg teljes jogkörrel a bizottság ülésén. Parancsoljon! 

 
HŐNIG GYULÁNÉ DR. (Országos Bírósági Hivatal): Köszönöm szépen. 

Tisztelettel köszöntöm elnök urat és a bizottság tagjait. 
Az Országos Bírósági Hivatal elnökének a felhatalmazása a mai napra 

számomra úgy szólt, hogy a legutoljára írt észrevételeinkben foglaltakat egyelőre 
változatlanul fenntartjuk. Úgyhogy ahhoz ragaszkodunk; gondolom, majd még 
egyeztetés fogja ezt követni a minisztériummal, de jelenleg most ez az álláspontunk. 
Köszönöm szépen. 
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ELNÖK: Tisztelettel, ez egy fordulatot jelent, és én megfontolásra ajánlom az 

államtitkár úrnak, hogy esetleg halasszuk el ennek a napirendi pontnak a tárgyalását, 
mert így bajban leszünk. Megadom a szót államtitkár úrnak. 

 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): Elnök úr, 

szeretném világossá tenni a helyzetet. Az Országos Bírósági Hivatal által megküldött 
észrevételeket megvizsgáltuk, feldolgoztuk, véleményeztük, ezt követően egyeztettünk 
az Országos Bírósági Hivatallal. Némely kérdésben, némely észrevételek tekintetében 
megoldásra jutottunk, és azt módosító indítvány formájában a bizottság számára 
előterjesztettük. De némely kérdésben vita maradt fenn az Országos Bírósági Hivatal 
és az Igazságügyi Minisztérium között.  

Ilyen vitakérdés az, hogy a javaslat alkotmányos-e vagy sem. Határozott 
álláspontunk - én meg Trócsányi miniszter úrnak a felhatalmazásával szeretném ezt 
elmondani, hogy határozott álláspontunk -, hogy a törvényjavaslat mindenben 
megfelel az alkotmányossági szempontoknak. Ez egy eljárási törvény. Alapvető vita 
van közöttünk, az OBH és a minisztérium között. Ők úgy gondolják, az ő álláspontjuk 
az, hogy az alapjogok gyakorlását befolyásolhatja vagy inkább visszaszoríthatja ennek 
a törvénynek az elfogadása, de egyébként sajnos az OBH elfelejtette - bocsánat, hadd 
mondjam el, ez nagyon fontos dolog -, az OBH elfelejtette kifejteni, hogy pontosan az 
Alaptörvény melyik szakaszába ütközne bele ez a törvényjavaslat. Ezt nem fejtette ki; 
és különösen nem fejtette ki, hogy miért ütközne az Alaptörvény valamelyik 
szakaszába. Egy olyan sommás megállapítást tartalmaz, egyébként nem az OBH, 
hanem valójában a Kúria véleménye tartalmaz olyan sommás megállapítást, ami 
nincs alátámasztva semmilyen indoklással, és nem konkrét. 

Úgyhogy én természetesen szívesen vitatkozom ezzel az állásponttal, ha 
legalább tudnánk azt, hogy az OBH vagy a Kúria mire gondolt, hogy szerintük milyen 
okból alkotmányellenes a törvényjavaslat. De ez a szövegből, az önök előtt lévő 
levélből nem derül ki, nem írják meg, hogy miért alkotmányellenes; egyrészt. 
Másrészt pedig, még egyszer mondom, hogy az Igazságügyi Minisztérium 
megvizsgálta ezt a szempontot, és alkotmányosnak találja a törvényjavaslatot. 

 
ELNÖK: Tisztelt Bizottság! Tekintettel arra, hogy a Törvényalkotási bizottság 

az ülésterv szerint két héten keresztül fogja ezt tárgyalni, másrészt - most itt 
elismerem egy hibámat - tegnap kaptam én kézhez az OBH és a Kúria álláspontját, és 
nem adtam ki a bizottság tagjainak. Nem tudom, Bárándy képviselő úr honnan 
szerezte meg (Dr. Bárándy Gergely nevetve széttárja a kezét.), de ez az ő dolga, nem 
is kívánok kérdést föltenni ezzel kapcsolatban. Tisztelettel, azt tudom mondani, én 
hajlok arra, hogy egy hetet várjunk ezzel a kérdéssel.  

Van tehát egy ügyrendi javaslatom, hogy halasszuk el. Ebben a kérdésben 
szeretnék döntést kérni. Minden frakciónak joga van hozzászólni. Kérdezem, ki kíván 
hozzászólni. Papcsák alelnök úr! 

 
DR. PAPCSÁK FERENC (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm, elnök úr. Én 

azt gondolom, el tudjuk dönteni ezt a kérdést. Nem látok olyan pregnáns okot, ami 
miatt ezt el kellene halasztani. Ha bármely problémát még meg kell oldani, az a 
következő egy-két hétben megoldható a TAB előtt. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Bárándy képviselő úr! 
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DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP): Köszönöm szépen. Hogy Papcsák alelnök 
úr szavaival éljek, szerintem elég pregnáns ok, hogyha fenntartja azt az álláspontját az 
OBH, hogy a cél a javasolt jogi szabályozással nem érhető el, hogy ez számos anyagi és 
eljárásjogi problémát vet fel, és hogy nem illeszkedik az anyagi jogi szabályokhoz. 
Szerintem ez elég pregnáns probléma.  

Én azt javaslom tisztelt képviselőtársaimnak, hogy egyszer végre ne erőből 
nyomjanak át egy javaslatot, hanem legalább, ha már későn is, de előzze meg némi 
párbeszéd a bírósági szervezettel, és jusson valamiféle egyezségre a kormány. Én azt 
gondolom, hogy ilyen módon egy szakbizottságnak ezt tárgyalni nem szabad. 
Úgyhogy én egyetértek elnök úr felvetésével: vegyük le napirendről a kérdést! 
Köszönöm. 

 
ELNÖK: Kérdezem államtitkár urat, az ügyrendi kérdéshez kíván-e 

hozzászólni. 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): Az 

egyeztetési kérdéshez szeretnék hozzászólni, elnök úr. 
 
ELNÖK: Elnézést, nekem van egy technikai problémám. A technikai probléma 

az, hogy a TAB akkor tudja elkezdeni a munkát, ha a részletes vitát mi most lezárjuk. 
(Dr. Papcsák Ferenc: Így van.) Ezzel én most azon indítvány alatt vágom a fát, 
amelyet én terjesztettem elő (Derültség.), ezzel tisztában vagyok. Magyarul, a 
bizottság helyezkedhet arra az álláspontra, hogy a végleges egyeztetés lehetőségét és 
kötelezettségét fölterjeszti a TAB felé.  

No, ennyit az ügyrendi kérdésről. Furcsa lesz, de az ügyrendi kérdésben 
megadom a szót az államtitkár úrnak. 

 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): Elnök úr, 

inkább csak segítenék az ügyrendi kérdés elbírálásában. Én készen állok arra, hogy 
tételesen végigmehetünk az észrevételeken, mert én erre készültem a kollégáimmal, 
hiszen nyilván megvizsgáltuk ezeket az észrevételeket. Tehát vagy tételesen menjünk 
végig, vagy amit a bizottság jónak lát, vitassuk meg azokat a témákat. Én tehát azt 
kérem, mivel előttünk ismert most már az OBH álláspontja, ezért nagyon szívesen 
állok rendelkezésre. 

 
ELNÖK: Államtitkár úr, hármunk előtt ismert az OBH és a Kúria 

állásfoglalása, a bizottság többi tagja előtt nem ismert, de ebben én vagyok a hibás. 
Szeretném elmondani, hogy ha jól emlékszem - bár az anyag itt van előttem -, hét 
oldal az OBH anyaga. Azon úgy tételesen végigmenni, hogy a bizottság tagjai nem 
ismerik az anyagot, és most kérjem azt, hogy kiosszák, ez nem megy.  

Itt egyetlen kérdés van, az ügyrendi kérdésben kell dönteni: azt kell eldönteni, 
hogy a jövő héten hajlandó-e a bizottság leülni tárgyalni, vagy pedig ezt az egész 
problémamegoldást gyakorlatilag fölküldjük a Törvényalkotási bizottságnak.  

Kérdezem a bizottság tagjait, ki az, aki azt támogatja, hogy a bizottság halassza 
el ennek a tárgyalását. (Szavazás.) Megállapítom, hogy 3 igen. Ki az, aki ellene van? 
(Szavazás.) Ez 5 nem. Tehát akkor döntenünk kell. 

Kérdezem a bizottságot, hogy a ki nem osztott anyagot osszuk-e ki, és kívánja-e 
részleteiben végigtárgyalni, vagy az eredeti rendnek megfelelően a kiosztott három 
módosító indítványról tárgyalunk, a többi probléma megoldását pedig fölküldjük a 
Törvényalkotási bizottsághoz. Aki ezt a metódust támogatja, kézfelemeléssel 
szavazzon, tehát hogy most döntünk, lezárjuk a részletes vitát, és az összes problémát 
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a TAB felé fölküldjük. Ez is egy ügyrendi kérdés, tehát szót adok Bárándy képviselő 
úrnak, ha szót kér. 

 
DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP): Nagyon röviden, elnök úr, köszönöm 

szépen. Képviselőtársaim, lehet ezt csinálni, de akkor ezzel a döntéssel önök azt 
fogják mondani, hogy az Igazságügyi bizottságnak az ég egy adta világon semmi 
értelme, a létezésének nincs értelme! Ez egy szakbizottság, ennek a szakbizottságnak 
kellene érdemben megtárgyalni ezt a kérdést. Ha mi azt csináljuk, hogy föllökjük a 
TAB-hoz, és azt mondjuk, hogy döntsön róla a TAB, akkor szüntessük meg a 
bizottsági struktúrát, mert végül is a TAB mindenről tud dönteni, ez igaz. De akkor mi 
értelme van az Igazságügyi bizottság létének? Csak ezt szeretném kérdezni. 
Köszönöm. 

 
ELNÖK: Tisztelt Képviselő Úr! Az a megjegyzésem van, hogy az Igazságügyi 

bizottság tagjaként dönthetek én úgy, hogy az Igazságügyi Minisztérium államtitkára 
által előterjesztett módot fogadom el, és aszerint döntök. És attól akarom 
megmenteni a bizottságot, hogy egy nem ismert, hétoldalas anyagot részleteiben 
megtárgyaljon. (Dr. Bárándy Gergely: Remek!) A kioktatást tudomásul vettem, a 
jegyzőkönyv rögzítette. 

Tehát ki az, aki azt a módot választja, hogy döntsünk, lezárjuk a vitát és 
menjen tovább az anyag? Aki ezt támogatja, kérem, szavazzon! (Szavazás.) 
Megállítom, hogy 7 igen, 2 nem - tehát a bizottság dönteni fog. (Dr. Bárándy Gergely 
távozik az ülésről.)  

Tisztelt Bizottság! Hárompontos a módosító indítvány, ki van osztva. 
Kérdezem a bizottságot, előterjeszti-e ezt a három módosító indítványt. Demeter 
Zoltán képviselő úr helyettesíti Budai Gyulát a mostani szavazáson is. 

 Aki az előterjesztést támogatja, kérem, kézfelemeléssel szavazzon! (Szavazás.) 
Megállapítom, hogy 8 igen. Ki van ellene? (Szavazás.) Teleki László képviselő úr van 
ellene. Tehát 8-1 arányban a bizottság úgy döntött, hogy előterjeszti ezt a módosító 
indítványt.  

Megadom a szót államtitkár úrnak. 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): Elnök úr, egy 

dolgot szeretnék vállalni, mert szerintem az segítené a vitát, és mind a bizottságot 
megfelelően tájékoztatná, mind pedig majd a Törvényalkotási bizottságot. Mi írásban 
foguk válaszolni az Igazságügyi bizottság számára eljuttatott OBH-véleményre - ezt 
eljuttatjuk természetesen elnök úrnak, hogy a bizottság tagjaihoz el tudja juttatni -, és 
az így mehet tovább a TAB-ra. Tehát írásban reagálni fogunk az OBH véleményére, 
figyelembe véve azokat a módosító javaslatokat is, amelyeket most elfogadott a 
bizottság. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Tisztelt Bizottság! Elég sokan, hárman benne 

vagyunk a TAB-ban a bizottságból, de köszönjük szépen ezt az információt.  
Ezzel a törvényjavaslat részletes vitáját lezárom. 
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A területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításával 
összefüggő egyes törvények módosításáról szóló T/3115. számú 
törvényjavaslat  
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján)  
(Kijelölt bizottság) 

A területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításával összefüggő egyes 
törvények módosításáról szóló T/3115. számú törvényjavaslat részletes vitája 
következik.  

Jelen van Palich Etelka helyettes államtitkár asszony és Pilz Tamás 
főosztályvezető úr. Nem tudom, melyikük fogja az előterjesztői véleményeket 
ismertetni. (Jelzésre:) Palich Etelka államtitkár asszony. 

Tisztelt Bizottság! Tájékoztatásul közlöm, hogy döntenünk kell a 44. § (1) 
bekezdés alapján arról, hogy az előterjesztés megfelel-e a házszabályi 
rendelkezéseknek. Ezt követően van egy háttéranyag, amelyből hál’ istennek csak 
három pont a bizottság hatáskörébe tartozó kérdés. Azonkívül kaptunk egy anyagot, 
amelyben azt kérik, hogy terjesszünk elő módosító indítványt, mégpedig 7 pontban.  

A sorrendben az első tehát az, hogy kérem államtitkár asszonyt, szíveskedjen 
nyilatkozni, hogy a 44. § (1) bekezdésnek megfelel-e az előterjesztés. 

 
PALICH ETELKA helyettes államtitkár (Miniszterelnökség): Tisztelt Elnök Úr! 

Igen, megfelel. 
 
ELNÖK: Megfelel. Van-e ezzel kapcsolatosan vita, kérdés? (Nincs jelentkező.) 

Nincs. Aki ezt megfelelőnek tartja, kérem, kézfelemeléssel szavazzon! (Szavazás.) 
Tehát 7 igen és 1 ellenszavazat mellett megállapítjuk, hogy a 44. § (1) bekezdésében 
foglaltaknak megfelel az előterjesztés. 

Az 1. pontban Korózs Lajos képviselő úr terjesztett elő módosító indítványt, 
akit tisztelettel köszöntök a bizottság ülésén. Először az előterjesztőt kell 
nyilatkoztatnom, hogy az előterjesztő támogatja-e ezt a módosító indítványt. 

 
PALICH ETELKA helyettes államtitkár (Miniszterelnökség): Nem támogatjuk 

a módosító indítványt. 
 
ELNÖK: Nem támogatja a módosító indítványt. Most megkérdezem Korózs 

Lajos képviselő urat, kíván-e hozzászólni. Igen, megadom a szót. Parancsoljon! 
 
KORÓZS LAJOS (MSZP): Köszönöm, élnék a lehetőséggel, egy percre 

rabolnám a tisztelt elnök úr és a bizottsági tagok idejét. 
Bizonyára ismeretes önök előtt, hogy március 1-jével nagyon sok olyan 

társadalmi transzfer, segélyezés meg fog szűnni, amelyek régebben rendelkezésünkre 
álltak, és most március 1-je után úgynevezett települési támogatás veszi át ezek 
helyét, kvázi gyűjtőfogalomként. A módosító indítványom arra vonatkozik, hogy a 
méltányosságból adható ápolási díj esetében, ha a települési önkormányzatok 
legalább a 80 százalékát az eddig megállapított támogatásnak nem tudják biztosítani, 
akkor sajnos elveszítik a társadalombiztosítási szolgáltatás igénybevételének 
lehetőségét. A módosító indítványom arra irányul, hogy változatlanul megmaradjon 
akkor is, ha a jelenlegi támogatás 80 százaléka alatti támogatást tud majd adni a 
települési önkormányzat. Köszönöm, ennyi. 
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a bizottságot, ki kíván hozzászólni. 
(Nincs jelentkező.) Ilyet nem látok. Kérdezem, ki támogatja a módosító indítványt. 
(Szavazás.) Egy képviselő támogatja. Ki nem támogatja? (Szavazás.) Ilyet nem látok. 
Ki tartózkodott? (Szavazás.) Megállapítom, hogy 8 tartózkodás mellett a bizottság 
nem fogadta el a módosító indítványt. 

A 4. pont következik. Kérdezem az előterjesztőt, támogatja-e. 
 
PALICH ETELKA helyettes államtitkár (Miniszterelnökség): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kérdezem a bizottságot, kíván-e valaki hozzászólni. (Nincs 

jelentkező.) Nincs ilyen. Ki az, aki támogatja a módosító indítványt? (Szavazás.) Egy 
támogató szavazatot kapott. Ki nem támogatja? (Szavazás.) Ilyen nincs. Ki 
tartózkodott? (Szavazás.) Megállapítom, hogy 8 tartózkodás mellett a módosító 
indítványt elvetettük. 

Az 5. pont Staudt Gábor képviselő úr módosító indítványa. Kérdezem az 
előterjesztőt. 

 
PALICH ETELKA helyettes államtitkár (Miniszterelnökség): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Nem támogatja. Kérdezem, ki kíván hozzászólni. (Nincs jelentkező.) 

Ez is egy elhagyásra irányuló indítvány. Hozzászólás nincs. Kérdezem, ki támogatja. 
(Szavazás.) Ilyen nincs, a bizottság tehát nem támogatta. 

Kaptunk az előterjesztőtől egy 7 pontból álló módosító javaslatra indítványt. 
Kérdezem a bizottságot, ki kíván ezzel kapcsolatban hozzászólni. (Dr. Vas Imre: 
Elnök úr, szerintem a 4. pontról nem szavaztunk.) De, szavaztunk. Sőt mi több, a 4-
esről úgy szavaztunk, hogy Teleki képviselő úr volt az egyetlen, aki támogatta Szűcs 
Lajos fideszes képviselő úr módosító indítványát. (Derültség.) 

Kérdezem tehát a bizottságot, kíván-e valaki hozzászólni a kiosztott 7 pontos 
módosító indítványhoz. (Nincs jelentkező.) Hozzászólást nem látok. Feltételezem, 
hogy az előterjesztő támogatja… 

 
PALICH ETELKA helyettes államtitkár (Miniszterelnökség): Támogatjuk. 
 
ELNÖK: …mivel ő a kezdeményező. Kérdezem, hogy a Miniszterelnökség 

kezdeményezésére a bizottság ezt a 7 pontot előterjeszti-e. Aki ezt támogatja, kérem, 
szavazzon! (Szavazás.) Megállapítom, hogy 8 igennel (Jelzésre:) és 1 tartózkodás 
mellett úgy döntött a bizottság, hogy ezt előterjesztjük. 

Ezzel a részletes vitát lezárom. Nagyon szépen köszönjük a megjelenést. 

Egyes közigazgatási tárgyú törvények módosításáról szóló T/2329. 
számú törvényjavaslat  
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján)  
(Kijelölt bizottság, sürgős eljárás keretében) 

Következik az egyes közigazgatási tárgyú törvények módosításáról szóló 
törvényjavaslat részletes vitája; ez az, amit sürgős tárgyalás keretei között tárgyal az 
Országgyűlés. Itt is először a részletes vita keretein belül kell tárgyalnunk a 44. § (1) 
bekezdése kapcsán. Kérdezem az államtitkár asszonyt, hogy ön szerint megfelel-e. 

 
PALICH ETELKA helyettes államtitkár (Miniszterelnökség): Megfelel, igen. 
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ELNÖK: Megfelel. Ezzel kapcsolatos észrevétel? Nincs. Aki támogatja, hogy ez 
megfelel az említett követelményeknek, kérem, kézfelemeléssel szavazzon! 
(Szavazás.) Megállapítom, hogy megfelel. 

Van egy háttéranyagunk, amelyben két módosító indítvány van, erről kell 
döntenünk.  

Az 1. pontban elhagyásra tesz javaslatot dr. Szél Bernadett. Kérdezem az 
államtitkár asszonyt, támogatják-e. 

 
PALICH ETELKA helyettes államtitkár (Miniszterelnökség): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Nem támogatják. Kérdezem, ki kíván hozzászólni. (Nincs jelentkező.) 

Ilyet nem látok. Ki támogatja? (Szavazás.) Egy szavazatot kapott. Ki van ellene? 
(Szavazás. - Nincs ilyen.) Ki tartózkodott? (Szavazás.) Megállapítom, hogy 8 
tartózkodás mellett a bizottság nem fogadta el. 

A 2. pontban Bárándy Gergely képviselő úr a hatálybalépés időpontjára tesz 
módosító indítványt. Kérdezem az államtitkár asszonyt. 

 
PALICH ETELKA helyettes államtitkár (Miniszterelnökség): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Nem támogatják. Kérdezem, ki kíván hozzászólni. (Nincs jelentkező.) 

Hozzászólót nem látok. Kérdezem a bizottságot, ki támogatja a módosító indítványt. 
(Szavazás.) Egy szavazatot kapott. Ki van ellene? (Szavazás. - Nincs ilyen.) Ki 
tartózkodott? (Szavazás.) Megállapítom, hogy 8 tartózkodás mellett a bizottság nem 
fogadta el a módosító indítványt. 

Tisztelt Bizottság! A Miniszterelnökségtől kaptunk egy 21 pontból álló 
módosító javaslatot. Ennek a módosító javaslatnak az elkészülte indokolja azt, hogy 
egy héttel később jött vissza az anyag, ezért a múlt héten nem tudtuk tárgyalni.  

Kérdezem a bizottságot, hajlandó-e erről a kérdésről csomagban tárgyalni; 21 
pont. Van-e valaki ellene? (Nincs ilyen jelzés.) Ilyen nincs, akkor csomagban 
tárgyaljuk. 

Kíván-e valaki hozzászólni? (Nincs jelentkező.) Ilyet nem látok. Ki támogatja a 
21 pont beterjesztését? (Szavazás.) Megállapítom, hogy 8 igen szavazattal, 1 
ellenszavazat mellett a bizottság úgy döntött, hogy ezt a 21 pontot előterjeszti. 

Ezzel a közigazgatási tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat 
részletes vitáját lezárom. Nagyon szépen köszönöm a megjelenést. 

Egyebek 

Tisztelt Bizottság! Azt indítványozom, hogy a nemzeti utasadat-információs 
rendszer létrehozása érdekében a bűnügyi, illetve rendészeti tárgyú együttműködés 
keretében történő információcsere szabályozásával összefüggésben szükséges egyes 
törvények módosításáról szóló T/3404. számú törvényjavaslatnál az 1-22. és a 24-25. 
pontokra a bizottság jelentkezett be mint tárgyaló bizottság. Aki ezt a bejelentkezést 
támogatja, kérem, kézfelemeléssel szavazzon! (Szavazás.) Megállapítom, hogy a 
bizottság egyhangúlag támogatta, tehát bejelentkezünk. 

Tisztelt Bizottság! Nekem az „egyebek” között nincs több bejelentenivalóm. 
Kérdezem a bizottságot, van-e még valamilyen egyéb. (Nincs jelentkező.) 

Ha minden igaz, akkor két hét múlva kell ülést tartanunk. Tájékoztatásul azt 
szeretném elmondani, hogy a Szocialista Párt képviseletében Harangozó 
frakcióvezető-helyettes úr a Házbizottságban előterjesztett egy olyan indítványt, hogy 
a hétfői napokon a bizottság ne tarthasson bizottsági ülést, figyelemmel arra, hogy a 
frakcióknak frakcióülése meg egyéb problémái vannak. Nem tudom, ez az indítvány 
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milyen elnöki utasításba fog torkollni. Amennyiben nem lesz akadálya, akkor 
megpróbálunk 9-én, hétfőn ülést tartani. Hozzáteszem, hogy most is elnöki 
engedéllyel üléseztünk plenáris ülés alatt, hiszen folyik a plenáris ülésen a vitanap. (A 
jelenlévők egymás között egyeztetnek. - Dr. Vas Imre: A hétfői plenáris ülés után is 
lehet ülésezni.) Az kétségtelen - az még rosszabb!  

Ezt tehát most csak tájékoztatásul mondtam el. Én igyekszem figyelembe 
venni, hogy a lehető legkevésbé okozzak kényelmetlenséget. 

Az ülés berekesztése 

Köszönöm szépen, a bizottsági ülést berekesztem. 
 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 26 perc)  

Dr. Papcsák Ferenc 
a bizottság alelnöke 

 

Dr. Rubovszky György 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Prin Andrea 


