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Napirendi javaslat  

 

1. A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/3879. szám)  
(Az Igazságügyi bizottság önálló indítványa)  
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján)  
(Kijelölt bizottságként és előterjesztőként)   
 

2. A budapesti agglomeráció területrendezési tervéről szóló 2005. évi LXIV. 
törvény módosításáról szóló törvényjavaslat (T/4026. szám)  
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján)  
(Kijelölt bizottságként)   
 

3. Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről:  
 
a) Az állambiztonsági szolgálatok mágnesszalagra rögzített adatbázisának 
nyilvánosságáról szóló törvényjavaslat (T/3740. szám)  
(Szabó Timea (független) képviselő önálló indítványa)  
 
b) Az állambiztonsági múlt nyilvánosságának garanciáiról szóló 
törvényjavaslat (T/3841. szám)  
(Szelényi Zsuzsanna és Szabó Szabolcs (független) képviselők önálló 
indítványa)  
 
c) Az állambiztonsági iratok nyilvánosságáról szóló határozati javaslat 
(H/3840. szám)  
(Szelényi Zsuzsanna és Szabó Szabolcs (független) képviselők önálló 
indítványa)  
 
d) A bűncselekmények sértettjeinek és a sértettek hozzátartozóinak 
hathatósabb védelme érdekében szükséges egyes törvények módosításáról 
szóló törvényjavaslat (T/3756. szám)  
(Dr. Staudt Gábor (Jobbik) képviselő önálló indítványa)   
 

4. Egyebek  
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Az ülés résztvevői  

A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: Dr. Rubovszky György (KDNP), a bizottság elnöke  
 
Budai Gyula (Fidesz), a bizottság alelnöke  
Dr. Papcsák Ferenc (Fidesz), a bizottság alelnöke  
Dr. Vitányi István (Fidesz), a bizottság alelnöke  
Varga József (Fidesz)  
Teleki László (MSZP)  
Apáti István (Jobbik)  
Dr. Staudt Gábor (Jobbik)  
Kész Zoltán (független)  
 

Helyettesítési megbízást adott   
Demeter Zoltán (Fidesz) dr. Papcsák Ferencnek (Fidesz)  
Dr. Vas Imre (Fidesz) Budai Gyulának (Fidesz)  
Vigh László (Fidesz) Varga Józsefnek (Fidesz)  
 

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

Meghívottak 

Hozzászólók   
Dr. Répássy Róbert államtitkár (Igazságügyi Minisztérium)  
Sógor Csaba referens (Miniszterelnökség)  
Szabó Szabolcs (független) országgyűlési képviselő  
 



 5 

(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 1 perc)  

Az ülés megnyitása 

DR. RUBOVSZKY GYÖRGY (KDNP), a bizottság elnöke, a továbbiakban 
ELNÖK: Tisztelettel köszöntöm a bizottság megjelent tagjait, a munkatársakat és az 
érdeklődőket, a sajtó képviselőit.  

Ismertetem az eddig rendelkezésemre álló helyettesítési rendet: Vas Imre 
képviselő urat Budai Gyula alelnök úr helyettesíti, Vigh László képviselő urat Varga 
József képviselő úr, Demeter Zoltán képviselő urat pedig Papcsák Ferenc alelnök úr 
helyettesíti. A helyettesítési rend alapján megállapítom, hogy a bizottság 
határozatképes. 

Tisztelt Bizottság! Az írásban kiküldött napirendi javaslatot tartom fenn, 
módosítási indítványom nincs. Kérdezem a bizottságot, bárkinek van-e módosító 
indítványa vagy kiegészítési javaslata a napirendi javaslattal kapcsolatban. (Nincs 
ilyen jelzés.) Jelentkezőt nem látok. 

A napirend elfogadása 

Határozathozatal következik. Kérdezem, ki fogadja el a bizottsági ülés mai 
napra kiküldött napirendjét. Aki igen, kérem, kézfelemeléssel szavazzon! (Szavazás.) 
Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag elfogadta a napirendet.  

A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 
módosításáról szóló T/3879. számú törvényjavaslat  
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján)  
(Kijelölt bizottságként és előterjesztőként) 

Az első pontunk a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 
módosítása tárgyában általunk beadott T/3879. számú törvényjavaslat. Ezzel 
kapcsolatban a teendőnk a következő. Vannak módosító indítványok, amelyekről 
döntenie kell a bizottságnak, ugyanakkor dönteni kell a házszabály 44-45. §-a alapján 
a részletes vitáról is. Módosító javaslatot kizárólag Schiffer András képviselő úr 
nyújtott be, de én őt itt nem látom a teremben, úgyhogy a távollétében tárgyalunk. 

Köszöntöm az államtitkár urat. Kérem, a kormány nevében nyilatkozzon az 1. 
számú módosító indítványról. 

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

szeretnék az összes módosító indítványról egyszerre nyilatkozni. 
 
ELNÖK: Tessék! 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): 

Kormányálláspontot nem tudok közölni, tárcaálláspontot tudok közölni. 
Az Igazságügyi Minisztériumban megvizsgáltuk a módosító javaslatokat, és 

ebben a formában egyikkel sem értünk egyet, bár vannak benne olyan elemek, 
amelyeket megfontolandónak tartunk, de - most itt nem részletezendő okokból - 
ebben a változatlan formában nem támogatjuk a módosító javaslatokat. 

 
ELNÖK: Tessék parancsolni, képviselő úr! 
 
DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik): Köszönöm, elnök úr. Akkor azt szeretném 

kérni, hogy esetleg valamiféle egyéb módosítással induljunk el ebbe az irányba, mert 
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amit Schiffer András előterjeszt, az számomra jónak tűnik, és jogos elvárásokat 
teljesít, jogosan felvetett problémákat küszöböl ki a törvényben, vagy teszi néhol 
szigorúbbá. Államtitkár úr szavaiból azt érzem, hogy államtitkár úr is szíve szerint 
valami ilyesmi irányba elindulna, csak esetleg vannak jogi viták, hogy pontosan ez-e a 
megfelelő forma erre. De akkor ennek meg lehet találni a módját. Szerintem Schiffer 
András sem fog megsértődni, ha mondjuk, kormánypárti képviselő benyújt egy 
hasonló irányú javaslatcsomagot. Úgyhogy én szeretném, ha ebbe az irányba, amit 
Schiffer András itt megfogalmazott, és amiben egyet tudunk érteni, valahogy 
elmozdulnánk vagy el tudnánk mozdulni. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Tisztelettel, engedjenek meg egy - idézőjelbe vett - 

„szolgálati közleményt”. A mai Magyar Nemzet írt egy nagy cikket arról, hogy a 
Végrehajtói Kamara előrehozta a májusra kitűzött közgyűlését, azzal a szándékkal, 
hogy megpróbálja megelőzni ezt a törvényjavaslatot. Tehát most, ha szabad így 
mondani, versenyfutás van. 

Nekem is van egyébként módosítási szándékom. Én azért szerettem volna 
Schiffer úrral beszélni, hogy most menjen át ez a törvényjavaslat így, ahogy van, hogy 
ezzel megpróbáljuk beelőzni a kamarát, és ezeket a kötöttségeket már a kamara 
nyakába tudjuk varrni, hogy az az áldatlan állapot, ami ott van, ne mehessen tovább. 
S utána a bizottság részéről - az általam fölvetett kérdéskörben is és a Schiffer-
anyaggal együtt - adjunk be egy közös javaslatot. Tehát én tisztelettel ebből a 
megfontolásból nem terjesztem elő a módosításra irányuló saját elképzelésemet a 
bizottság felé. 

Parancsoljon, képviselő úr! 
 
DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik): Köszönöm szépen, elnök úr. Én értem, bár a 

cikket nem olvastam, de el fogom olvasni, mert engem is érdekel a téma. Mi 
támogatni fogjuk a végső javaslatot, ezt elmondtam az Országgyűlés ülésén is. 

Talán a bizottságtól vagy talán a minisztériumtól elvárható lett volna ettől 
függetlenül - tehát hogy nyilván versenyt futunk az idővel; rendben van, értem én -, 
hogy esetleg ezeket a javaslatokat, mondjuk, a múlt hét végén átnézve, esetleg ide 
most már egy olyan formában is bekerülhetett volna egy csomag, amely ezt 
figyelembe veszi, mondjuk, egy kormánypárti, vagy akár egy más olyan előterjesztés, 
amit el lehet fogadni.  

Ettől függetlenül értem, amit elnök úr mond, de a törvényalkotási munkának 
az lenne a lényege, hogy amit tudunk, ott helyben orvosoljuk, aztán természetesen 
később is hozzá lehet nyúlni. Ez inkább egyfajta, a jövőre vagy még erre a szituációra 
is megfogalmazott kívánalom lenne, hogy amennyire lehet, legyünk igényesek a saját 
munkánkban. De természetesen támogatni fogjuk. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Államtitkár úré a szó. 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): Köszönöm a 

szót, elnök úr. Egyrészt, mivel utalt elnök úr a Magyar Nemzetben ma megjelent 
cikkre, én azt olvastam, és nem kívánom különösebben kommentálni. Egyet viszont 
megerősítek, hogy az Igazságügyi Minisztérium információi szerint is április 24-ére 
összehívták a Magyar Bírósági Végrehajtói Kamara közgyűlését; tehát ezt az egy 
információt meg tudom erősíteni - a cikk további állításaival inkább nem szeretnék 
foglalkozni. 

S még egy dolgot szeretnék mondani. Az elmúlt héten az igazságügyi miniszter 
úr bejelentette, hogy a végrehajtási törvényben a végrehajtási szervezetre vonatkozó 
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szabályok tekintetében jelentős átalakításra készül a tárca. (Dr. Staudt Gábor: De jó 
lenne!) Tehát ez még az Országgyűlés tavaszi ülésszakán benyújtásra kerülhet a 
kormány részéről, amennyiben természetesen az előzetes egyeztetési folyamatok 
lezajlanak, és a kormány döntése megszületik.  

Úgyhogy én arra, mondjuk, ígéretet teszek, hogy természetesen a Schiffer 
képviselő úr által vagy az elnök úr által felvetett szakmai módosító javaslatok, 
amelyek javítják a szöveget, mindenképpen beépülhetnek a következő 
törvénymódosításnál. A megítélésünk szerint ezek a most előttünk lévő módosítók 
nem akadályozzák azt, hogy az április 24-ei vagy egy későbbi közgyűlésen a 
törvényhozói akarat érvényesüljön - hogy így fogalmazzak. Tehát a módosító 
javaslatok elmaradása esetén is az eredeti benyújtott törvényjavaslat érvényesülni 
tud; egy későbbi törvényben pedig ki tudjuk javítani, illetve javítani tudjuk a 
végrehajtási törvény immáron húszéves szövegét. Köszönöm szépen, elnök úr. 

 
ELNÖK: Én is köszönöm szépen ezt az információt. Ez szerintem megkönnyíti 

a lehetőségeinket. De most arról az anyagról kell döntenünk, ami most itt előttünk 
van. 

Tisztelettel, én azt indítványozom… - bár ilyet nem mondhatok 
előterjesztőként, de én indítványozom -, tehát a most elhangzottak alapján döntsön a 
bizottság, hogy támogatja-e az 1. módosító indítványt; azzal, hogy az államtitkár úr 
közölte, hogy egyik pontot sem támogatják. Aki támogatja az 1. pontot, kérem, 
kézfelemeléssel szavazzon! (Szavazás.) Ez 2 igen. Ki nem támogatja? (Szavazás. - 
Nincs ilyen.) Ki tartózkodott? (Szavazás.) Megállapítom, hogy 10 tartózkodás mellett 
a bizottság nem támogatta. 

A 2. pont következik. Itt van egy olyan, hogy túlterjeszkedés. Szeretnék 
hivatkozni az 5. pontban foglaltakra, ami szerintem a túlterjeszkedés megjegyzést 
kvázi korrigálja, mert az 5. pont, ami nem minősül túlterjeszkedésnek szerintem… 
Úgyhogy az a kérésem, hogy a 2. és 5. pontról lehetne talán egyszerre szavazni, de 
érdemben döntsön a bizottság. (Jelzésre:) Bocsánat, nem az 5., hanem a 4. pont. 
Tehát a 2-est és a 4-est együtt tárgyaljuk. Aki ezt támogatja, kérem, kézfelemeléssel 
szavazzon! (Szavazás.) Ez 2 igen. Ki nem támogatja? (Szavazás. - Nincs ilyen.) Ki 
tartózkodott? (Szavazás.) Megállapítom, hogy 10 tartózkodás mellett a bizottság nem 
támogatta a 2. és a 4. pontot. 

A 3. pontban lévő indítványt is Schiffer András terjesztette elő. Kérdezem a 
bizottságot, ki támogatja. (Szavazás.) Ez 2 igen. Ki nem támogatja? (Szavazás. - 
Nincs ilyen.) Ki tartózkodott? (Szavazás.) Megállapítom, hogy 10 tartózkodás mellett 
a bizottság nem támogatta. 

Az 5. pont szintén Schiffer András előterjesztéseként jelenik meg. Kérdezem, ki 
támogatja… (Jelzésre:) Staudt Gábor kért szót, parancsoljon! 

 
DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik): Köszönöm, elnök úr, csak egy nagyon gyors 

kérdésem van. Ha jól értelmezem, Schiffer András itt arra tesz javaslatot, hogy ha 
hatályba lép ez a törvény, akkor már a jelenlegi tisztségviselőkre is vonatkozna. Én 
úgy tudom, hogy ez az eredeti javaslatban is benne van, tehát ez ilyen formában lehet, 
hogy már szerepel is tulajdonképpen az eredeti javaslatban. De kérdezem államtitkár 
urat, hogy ezt jól értelmezem-e. 

 
ELNÖK: Államtitkár úr? 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): Köszönöm a 

szót, elnök úr. Igen, mi is úgy értelmezzük, hogy a törvény hatálybalépését követően a 
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törvény rendelkezéseit alkalmazni kell. Tehát már a törvény hatálybalépését követő 
tisztújítás és kamarai közgyűlés során alkalmazni kell az itt most elfogadandó 
szabályokat. Úgyhogy talán szükségtelennek tűnik ez a pontosítás, mert… (Dr. Staudt 
Gábor: Egyértelművé teszi.) Mi így értelmezzük, és azt gondolom, ez a helyes 
értelmezés, hogy alkalmazni kell, hiszen a tisztség betöltésének a feltételeit szigorítja 
a törvényjavaslat. 

 
ELNÖK: Kérdezem, a bizottság tagjai közül ki támogatja az 5. pontot. 

(Szavazás.) Ez 4 igen. Ki nem támogatja? (Szavazás. - Nincs ilyen.) Ki tartózkodott? 
(Szavazás.) Megállapítom, hogy 8 tartózkodás mellett ezt a módosító indítványt sem 
fogadtuk el. 

Következésképpen nincs elfogadott vagy általunk támogatott módosító 
indítvány a törvényhez.  

Ezen túlmenően döntenünk kell arról, hogy az előterjesztett törvényjavaslat a 
határozati házszabály 44-45. §-ában foglaltaknak megfelelően a különböző 
kívánalmaknak megfelel-e. Indítványozom, hogy a bizottság ezt támogassa. Kérdezem 
a bizottságot, ki támogatja ezt, hogy megállapítsuk, hogy a törvényjavaslat jogszerű. 
(Szavazás.) Megállapítom, hogy ez 10 igen. Ki nem támogatja? (Szavazás. - Nincs 
ilyen.) Megállapítom, hogy 2 tartózkodás mellett a bizottság a kívánalmaknak 
megfelelőnek ítélte a törvényjavaslatot. 

Előadót állíthat a bizottság, ha akar. Jelentkező nincs. Kisebbségi vélemény? 
(Dr. Staudt Gábor: Mikor lesz ez?) Az én reményeim szerint jövő héten hétfőn lesz a 
tárgyalása, és kedden határozathozatal. 

 
DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik): Elnök úr, én szívesen elmondom a többségi 

véleményt is, mert mi is támogatjuk a javaslat elfogadását. 
 
ELNÖK: Jó. De a kisebbségi véleményt? (Közbeszólások: A többségit. A Jobbik 

is támogatja. - Apáti István: Sőt, a mi ötletünk volt eredetileg! - Derültség.) Jó, 
akkor Staudt Gábor - az állandó ellenszavazatok ellenére - támogatja a 
törvényjavaslatot, és ő lesz a bizottság előadója. (Dr. Staudt Gábor: Ez nem igaz, 
mindent támogattunk!) Tudunk mi csavarásokat csinálni azért a munkánk során! 

Tisztelettel, ezzel a részletes vitát lezárom, és ezzel a napirendi pontot is 
lezárom. Nagyon szépen köszönöm az államtitkár úrnak a megjelenést. 

A budapesti agglomeráció területrendezési tervéről szóló 2005. évi 
LXIV. törvény módosításáról szóló T/4026. számú törvényjavaslat 
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján)  
(Kijelölt bizottságként) 

Következik a 2. napirendi pont: a budapesti agglomeráció területrendezési 
tervéről szóló 2005. évi LXIV. törvény módosításáról szóló T/4026. számú 
törvényjavaslat. Módosító indítvány nem érkezett, ebből az következik, hogy arról 
tárgyalnunk nem kell. Kizárólag a részletes vitáról kell döntenünk, hogy a 44-45. §-
nak megfelel-e az előterjesztett törvényjavaslat.  

Tisztelettel köszöntöm Kolossa József főosztályvezető urat… (Jelzésre:) Nem. 
Sógor Csaba referens urat? Igen, bocsánat. Nem ezt a tájékoztatást kaptuk a 
Miniszterelnökségtől, de ez van. 

Tisztelettel az a kérésem, arról szíveskedjen mint előterjesztő nyilatkozni, hogy 
az előterjesztő álláspontja szerint az előterjesztés megfelel-e a házszabály 44-45. §-
ában foglaltaknak. Megadom a szót, parancsoljon! 
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SÓGOR CSABA (Miniszterelnökség): Jó napot kívánok! Szerintünk megfelel, 
igen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A bizottságnak kizárólag ebben a témakörben kell 

dönteni. Kérdezem a bizottságot, ki fogadja el az előterjesztő álláspontját, tehát ki 
állapítja meg, hogy az előterjesztés a határozati házszabály által írt kritériumoknak 
megfelel. Aki elfogadja, kérem, kézfelemeléssel szavazzon! (Szavazás.) Megállapítom, 
hogy 10 igen. Ki nem fogadja el? (Szavazás.) Ilyet nem látok. Ki tartózkodott? 
(Szavazás.) Megállapítom, hogy 2 tartózkodás mellett a bizottság a megfelelőséget 
megállapította.  

Ezzel a részletes vitát lezárom. Kíván a bizottság ebben előadót állítani? (Nincs 
ilyen jelzés.) Nem. Akkor ebben a tárgyban nem állítunk előadót.  

Nagyon szépen köszönöm a megjelenést. Ezzel ezt a napirendi pontot lezárom. 

Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről 

a) Az állambiztonsági szolgálatok mágnesszalagra rögzített 
adatbázisának nyilvánosságáról szóló T/3740. számú 
törvényjavaslat 

Következik az állambiztonsági szolgálatok mágnesszalagra rögzített 
adatbázisának nyilvánosságáról szóló törvényjavaslat. Az előterjesztője, Szabó Timea 
nem jelent meg. 

Kérdezem a bizottságot, kíván-e valaki hozzászólni. Staudt Gábornak 
megadom a szót. (Budai Gyula: Szeretnél előadó lenni? - Derültség.)  

Hozzászólás 

DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik): Köszönöm szépen, csak nagyon röviden. Több 
javaslat van előttünk, pontosabban három, ami az állambiztonsági iratok 
nyilvánosságáról szól. Amit most elmondok, azt nyilvánvalóan a többihez is lehet 
érteni. 

Mi a teljes nyilvánosságot zászlóra tűztük, azt hiszem, első pártként, és most, 
hogy nyilván van egy kis napi politikai aktualitása, hogy előttünk vannak ezek a 
javaslatok, miközben mi már számos ilyen javaslatot benyújtottunk, de ettől 
függetlenül, mivel szeretnénk, ha az Országgyűlés elé kerülnének olyan javaslatok, 
amelyek a teljes nyilvánosságot célozzák - legyen a mágnesszalagokról szó, amelyeken 
az ügynöklisták állítólag a legnagyobb terjedelemben szerepelnek, rajta vannak -, 
szeretnénk, ha ez az Országgyűlés elé kerülne. Tehát ezeket a javaslatokat támogatni 
fogjuk.  

Azt is el kell mondjam, nagy csalódás volt, amikor 2010-ben, a kormányváltás 
után kormányhatározatban kerültek le ezek a szalagok az Alkotmányvédelmi Hivatal 
pincéjébe. Tehát sajnos a Fidesz-kormány a levéltárból az Alkotmányvédelmi Hivatal 
pincéjébe - ha jól tudom rekonstruálni, ha jól emlékszem a folyamatra - vitte le ezeket 
az iratokat, tehát még inkább elrejtette ezeket. 

Ettől függetlenül a beterjesztőket, ezeknek a javaslatoknak a beterjesztőit nem 
tartjuk feltétlenül hitelesnek ezekben a témakörökben, de a javaslatokat nézve 
szeretnénk, ha az Országgyűlés elé kerülnének, ezért fogjuk támogatni a 
tárgysorozatba vételt. Köszönöm. 

Szavazás a tárgysorozatba vételről 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Most tehát az a) pontról kérem a bizottság 
álláspontját. Ki támogatja a tárgysorozatba vételét? (Szavazás.) Megállapítom, hogy 4 
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igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) Ilyet nem látok. Ki tartózkodott? (Szavazás.) 
Megállapítom, hogy 8 tartózkodás mellett a bizottság nem vette tárgysorozatba az 
indítványt. 

b) Az állambiztonsági múlt nyilvánosságának garanciáiról szóló 
T/3841. számú törvényjavaslat  
c) Az állambiztonsági iratok nyilvánosságáról szóló H/3840. számú 
határozati javaslat 

A b) és a c) pontban az állambiztonsági múlt nyilvánosságának garanciáiról 
szóló T/3841. számú törvényjavaslatot, illetve az állambiztonsági iratok 
nyilvánosságáról szóló H/3840. számú határozati javaslatot Szelényi Zsuzsanna 
képviselő asszony és Szabó Szabolcs képviselő úr terjesztette elő. Gondolom, Szabó 
Szabolcs az előterjesztő mind a két ügyben. (Szabó Szabolcs bólint.) Azt 
indítványozom, hogy ezt a két pontot egyszerre tárgyaljuk, de külön kell dönteni mind 
a kettőről - amennyiben az előterjesztő is egyetért vele. (Szabó Szabolcs: Rendben.)  

Megkérdezem, kívánja-e az előterjesztéseket kiegészíteni. Megadom a szót. 

Szabó Szabolcs szóbeli kiegészítése 

SZABÓ SZABOLCS (független): Köszönöm a szót, elnök úr. Részletesen nem 
mondanám el, hogy mi szerepel a két előterjesztésben; feltételezem, hogy olvasták. 
Csak emlékeztetném önöket, hogy nem olyan régen, talán egy hete volt, amikor Orbán 
Viktor miniszterelnök úr a plenáris ülésen azt mondta, ő minden olyan előterjesztést 
támogat az állambiztonsági múlt nyilvánosságával kapcsolatban, ami az egykori 
áldozatok, illetve leszármazottaik jogait bővíti. Csak jelezném ezzel kapcsolatban, 
hogy a mi törvényjavaslatunk, amely T/3841. számmal került a Ház elé, ennek a 
követelménynek teljes mértékben megfelel, hiszen éppen ez az egyik célja, hogy az 
egykori áldozatok és a hozzátartozóik minél szélesebb körű információkhoz 
juthassanak, azáltal, hogy voltaképpen a törvény ezt kikényszerítené, hogy azok az 
iratok, amelyek eddig nem kerültek az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti 
Levéltárába, azok oda bekerülhessenek.  

Másrészt pontosítja a törvényjavaslat, hogy ki számít tudományos kutatónak, 
és mi a tudományos kutatás definíciója. Ezzel a tudományos kutatást és így az 
állambiztonsági múlttal kapcsolatos információknak a strukturált nyilvánosságra 
hozatalát könnyíti meg. Illetve olvashatták ebben az előterjesztésben, hogy a hálózati 
személy - gyerekkori nevén: ügynök - definícióját pontosítja. Ungváry Krisztián 
mondta erre, hogy voltaképpen a mostani törvényi szabályozás alapján csak az 
tekinthető ügynöknek, aki saját magáról ezt állítja, és így válik az lehetővé, hogy 
valakit ügynöknek lehet nevezni, hiszen olyan többszörös feltételeket fogalmaz meg a 
törvény, ami gyakorlatilag kizárja, hogy bárkit is ügynöknek vagy hálózati személynek 
tekintsünk. 

Az országgyűlési határozati javaslat pedig arra vonatkozik, hogy azokat a 
papírokat, amelyek feltételezések szerint Moszkvában megtalálhatók, próbáljuk 
visszaszerezni, és az Országgyűlés gyakorlatilag a kormányt hívná fel arra, hogy 
kezdeményezzen tárgyalásokat június 15-éig, hogy amennyiben ezek tényleg ott 
vannak, akkor ezeket szerezzük vissza.  

Úgyhogy még egyszer: csak a miniszterelnök úr szavaira tudok utalni, legyenek 
szívesek támogatni a törvényjavaslatot. Köszönöm szépen. 

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

hozzászólni. (Nincs jelentkező.) Emlékeztetőül mondom, hogy Staudt Gábor 
nyilatkozata ezekre is kiterjedt. (Dr. Staudt Gábor: Így van.)  
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Szavazás a tárgysorozatba vételről 

Kérdezem, ki támogatja a b) pontban a T/3841-es törvényjavaslat 
tárgysorozatba vételét. (Szavazás.) Megállapítom, hogy 4 igen. Ki nem támogatja? 
(Szavazás. - Nincs ilyen.) Ki tartózkodott? (Szavazás.) Megállapítom, hogy 8 
tartózkodás mellett a bizottság nem vette tárgysorozatba a törvényjavaslatot. 

Most a c) pontban az állambiztonsági iratok nyilvánosságáról szóló H/3840. 
számú határozati javaslatról döntünk. Kérdezem, ki támogatja. Megállapítom, hogy 4 
igen. Ki nem támogatja? (Szavazás. - Nincs ilyen.) Ki tartózkodott? (Szavazás.) 
Megállapítom, hogy 8 tartózkodás mellett a bizottság nem vette tárgysorozatba a 
határozati javaslatot. 

Köszönjük szépen a képviselő úrnak, ezeknek a pontoknak a tárgyalását 
berekesztem. 

d) A bűncselekmények sértettjeinek és a sértettek hozzátartozóinak 
hathatósabb védelme érdekében szükséges egyes törvények 
módosításáról szóló T/3756. számú törvényjavaslat 

Következik a d) pont: a bűncselekmények sértettjeinek és a sértettek 
hozzátartozóinak hathatósabb védelme érdekében szükséges egyes törvények 
módosításáról szóló T/3756. számú törvényjavaslat, melyet Staudt Gábor képviselő úr 
terjesztett elő. Kívánja-e kiegészíteni, képviselő úr? Igen, megadom a szót Staudt 
Gábornak. 

Dr. Staudt Gábor szóbeli kiegészítése 

DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik): Köszönöm szépen, elnök úr. Egy nagyon 
fontos javaslat van a bizottság előtt, és nagyon kérem, hogy támogassák a bizottság 
tagjai ezt, hiszen egy olyan problémát próbálunk vagy próbálnánk megoldani, ami 
például a Cozma- és a Szögi-ügyben felmerült, hogy abban az esetben, amikor egy 
súlyos bűncselekmény sértettjének akár még meg is ítél a bíróság kártérítést, de nem 
lesz honnan azt behajtani; illetőleg, ha az elkövetőnek volt is vagyona, azt általában a 
bűnügyi költségekre az állam elviszi. Ez sok esetben roppant méltánytalan helyzeteket 
tud kialakítani, ahogy például ebben az általam említett két ügyben is - de még 
nagyon sok ügyet lehetne megemlíteni - megtörtént. 

A javaslat két irányból közelítené meg a problémát. Egyrészt a büntetőeljárási 
törvényt módosítaná, olyan módon, hogy az eddigiekhez képest, amikor a bűnügyi 
költségeknek a részbeni vagy teljes elengedését csak maga az elkövető kérhette vagy a 
védője, ehhez képest a jövőben a sértett vagy a sértett közeli hozzátartozója és 
képviselője is kérhesse ezt. Ami azt jelenti, hogy jelen pillanatban, aki elkövet egy 
bűncselekményt, ő kérheti, hogy ne kelljen a bűnügyi költségeket megtéríteni, de a 
sértett, abból a célból, hogy számára a kielégítési alap megnyíljon, nem kérheti ezt. Ez 
méltánytalan, hiszen így az elkövetőnek több joga van tulajdonképpen, mint a 
sértettnek ebben az esetben. És kiterjesztenénk arra, hogy az igazságügyi miniszternél 
van a döntési jogkör, tehát kellően magasra van telepítve, hogy a visszaéléseket 
abszolút ki lehessen kerülni, és egyébként előterjesztett kérelem hiányában is, 
bizonyos esetekben hivatalból is megtehesse a miniszter. 

A másik javaslat a bírósági végrehajtásról szóló törvényt módosítaná. Ez arról 
szól, hogy ugyanúgy a miniszter a kielégítési sorrendet tudná megcserélni. A jelenlegi 
helyzetben azt láthatjuk, hogy először elviszi az állam, amiről úgy gondolja, hogy a 
bűnügyi költségekre neki jár, és ha nem marad semmi a sértettnek, hiába jogerős 
ítélet van arról, hogy mondjuk, fizetni kell felé, akkor hát, így járt, pestiesen szólva, 
nem jut kielégítéshez. És ugyanúgy ebben az esetben a miniszteri döntéssel meg 
lehetne cserélni ezt a sorrendet, ami azt jelentené, hogy ha a miniszter úgy dönt, hogy 
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a kérelemnek helyt ad, akkor először kellene megtéríteni a lefoglalt vagyonból a 
sértettnek megítélt és őt megillető pénzeket, kártérítést, és utána következne az állam. 
Ebben az esetben nyilván nem elengedés történne, hanem az állam akár harminc 
éven keresztül behajtja vagy megpróbálja behajtani a jövedelméből, akár, mondjuk, a 
börtönmunka jövedelméből, vagy ha már szabadult a börtönből, akkor a 
jövedelméből ezeket az összegeket.  

Szerintem ez egy igazságos rendszer lenne, és nagyon sok sértettnek segítene. 
És a kontroll is ott van benne, hogy azért itt miniszteri hozzájáruláshoz kötött a dolog. 
Még annyit elmondanék, hogy amikor én ezekben az ügyekben írásbeli kérdést 
nyújtottam be, akkor a miniszteri válasz egyik része pont az volt, hogy a miniszter 
sem teheti meg azt, hogy megcserélje, mondjuk, a kielégítési sorrendet. Erre adnánk 
lehetőséget, és így akkor a jövőben ezt meg lehetne tenni. 

Nagyon kérem a bizottságot, hogy ezt támogassa. Természetesen lehet hozzá 
módosító javaslatokat benyújtani. Ez egy nagyon fontos dolog lenne, és a 
közvélemény is nagyon támogatná, ha a bizottság és az Országgyűlés egy hasonló 
törvényt elfogadna. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Teleki László képviselő úrnak adok szót. 

Hozzászólások, reflexiók 

TELEKI LÁSZLÓ (MSZP): Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt 
Bizottság! Nem az említett indokok miatt, de a Magyar Szocialista Párt is támogatja, 
annak okán, hogy a parlament foglalkozzon ezzel a kérdéssel, és ha kell, akkor 
módosító javaslatokat is tudjunk hozzá tenni. Ezért támogatja tehát a Magyar 
Szocialista Párt, nem pedig az említett okok miatt. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Budai Gyula alelnök úr kíván hozzászólni. 
 
BUDAI GYULA (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen. Én értem a 

Staudt képviselőtársam által fölvetett problémát. Aki néhány évet eltöltött gyakorló 
jogászként, nagyon jól látja, hogy ez a kérdés folyamatosan napirenden van. Mindig 
toldozva-foldozva lett ez a rendszer, akár a sértetti jogállással kapcsolatban vagy az 
ehhez tartozó dolgokkal kapcsolatban. 

Egy dolgot szeretnék mondani saját véleményként, hogy képviselőtársam is 
tudja, hogy folyik a büntetőeljárás kodifikációja, egy új Be. van kialakulófélben. Én 
úgy gondolom, ne essünk abba a hibába, hogy egy-egy dolgot kikapunk ebből a 
rendszerből, megpróbálunk valamilyen megoldást találni rá, és az nem biztos, hogy az 
egészbe illeszkedni fog. Szerintem kell egy nagyon jó büntetőeljárási jogszabály, 
amely konkrétan meghatároz mindent ebben a körben. Tudom, hogy most itt egy 
konkrét eset ki lett emelve, értem az érvelést ebből a szempontból, itt még a Cozma-
ügyben elmondottakat is tudom akceptálni ebben.  

És persze akkor itt még lehetne mondani, hogy a magánérdek és a közérdek 
viszonyában melyiké az elsőbbség ebből a szempontból. Ugye, a büntetőjogi igényt az 
állam érvényesíti, tehát ebből a szempontból a bűnügyi költségek megelőznek 
mindent ezen a téren. De én azt gondolom, és azt látom járható útnak, hogy ahhoz az 
egységes koncepcióhoz, amely magát az egész büntető eljárásjogot fogja szabályozni, 
és megpróbál egy olyan eljárásjogi jogszabályt kialakítani, amely a mostani elavultat 
helyettesíti, és egy egységes keretet teremt, én azt gondolom, hogy ezt abban kellene 
szabályozni. Persze képviselő úr bármit javasolhat, bármit mondhat; én ezt látom, az 
élet, a tapasztalat ezt sugallja. Aztán természetesen nem kell, hogy a véleményünk 
egyezzen ebben a kérdéskörben. Köszönöm szépen. 
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ELNÖK: Staudt Gábor képviselő úrnak adok szót.  
 
DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik): Köszönöm szépen. Megérteném 

képviselőtársamat, ha a múltban nem láttunk volna olyan javaslatokat, hogy akár, 
mondjuk, a Ptk.-nak a beterjesztett új verziója már az Országgyűlés előtt volt, és még 
a régit módosította egyébként a Fidesz–KDNP-többség. Ilyen beterjesztések voltak, és 
lehetne még más törvényeket is sorolni.  

Az új Be. jó, ha a ciklusnak a második felére, végére meglesz. 2016-ra lesz egy 
leírt verzió - legalábbis igazságügyi miniszter úr ezt mondta, amikor az ötpárti 
egyeztetésen ott volt -, tehát ’16 második felében lesz egy kodifikált, társadalmi vitára 
bocsátható verzió. Ebből tehát 2017 környékén lehet törvény. Mondjuk, ez két év, jó 
esetben - jó esetről beszélek -, és addig az áldozatok számos esetben nem jutnak 
megfelelő kártérítéshez. Úgy hiszem, az Országgyűlés felelőssége jóval nagyobb annál, 
mint hogy sok évre előre, egy tudományos munkához - hiszen tulajdonképpen még 
egyfajta tudományos szinten zajlik ez a munka - kösse ezt a szabályozást. És ráadásul, 
ha ezt most elfogadjuk, akkor az új Be. esetében már tapasztalataink lennének, és azt 
lehetne mondani, hogy jó-e ez a rendszer, benne kell hagyni vagy módosítani kell.  

Tehát ezt az indokolást én nem tudom elfogadni, és azt szeretnénk, ha 
valamiféle szabályozás elindulna; és ha mondjuk, adott esetben az új Be. nem fogja 
ezt tartalmazni, akkor meg szintén ugyanott vagyunk, ahol a part szakad.  

A helyzetet orvosolni kell, annál is inkább, mert - ugye, már szó volt az állam 
büntetőjogi költségigényéről - az államnak kötelessége megvédeni az állampolgárait. 
Tehát azt is mondhatjuk, egy ilyen elvontabb gondolkodás esetében, hogy ha valakit 
megölnek Magyarországon, erőszakos bűncselekmény, emberölés áldozata lesz, akkor 
az állam felelőssége is felmerül, mert nem védte meg; ott kellett volna lenni, és meg 
kellett volna védeni! Nyilván mindig lesznek emberölések, de legalább, ha már az 
állam nem tudta azt az adott állampolgárt, aki meghalt, megvédeni, akkor legalább 
legyen méltányos a hozzátartozóival, vagy legalább azt a jogot adja meg - az első 
javaslat pont erre vonatkozik -, ami egyébként a bűnelkövetőnek vagy az ő 
rokonainak kijár, hogy egy kérelmet benyújthasson. Jelen pillanatban a bűnösöknek 
tehát több joguk van, mint az áldozatoknak; ezt meg nem tudjuk támogatni, még úgy 
sem, hogyha két év múlva ezen változtat az új Be. Ezen rögtön változtatni kell! 
Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Apáti képviselő úrnak adok szót. 
 
APÁTI ISTVÁN (Jobbik): Köszönöm szépen. Itt természetesen Staudt 

kollégám, képviselőtársam nem arról beszélt, hogy mindenki mellé egy rendőrt vagy 
személyi testőrt kell állítani, hiszen nyilván nem így értjük az állam kötelességét. 
Emlékeztetnék mindenkit egy konkrét, országosan nagy port felvert esetre, Bándy 
Kata meggyilkolására, ahol emlékezetem szerint az elkövetőnek már börtönben 
kellett volna ülnie, más bűncselekmények miatt jogerősen kiszabott szabadságvesztés 
büntetését, ha jól emlékszem, lopások miatt kiszabott büntetését kellett volna 
töltenie. Ott az állam nem tudta érvényesíteni, valószínűleg több szerv, hatóság vagy 
személy mulasztása következtében a büntetőjogi igényét. Ha a gyilkos bent lett volna, 
akkor Bándy Kata valószínűleg a mai napig teljes erőben és egészségben itt lenne 
köztünk.  

Ez nem egyszeri, elszigetelt eset sajnos, igen gyakran előfordul, hogy veszélyes 
bűnözőket hosszú évek után sikerül csak kézre keríteni, ha egyáltalán sikerül, hogy 
meg tudják kezdeni a jogerősen kiszabott szabadságvesztésük végrehajtását. Ráadásul 
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nemcsak ilyen kiemelt ügyekről van itt szó, mint a Bándy Kata-gyilkosság, a Cozma-
ügy, vagy egyébként - hogy mind a két irányba legyünk korrektek, és valóban ne 
tegyünk különbséget az elkövető vagy a sértett származása között - a cigányság 
sérelmére vagy cigányok sérelmére elkövetett sorozatgyilkosságot is nyugodtan 
idevehetjük, hiszen akkor vagyunk következetesek, ha így járunk el: ott is nagyon 
komoly kártérítési igény merülhet fel. Ráadásul én magam is dolgoztam vagy szerepet 
vállaltam, illetve tudomást szereztem - inkább így mondom - olyan ügyről, amely 
szerencsére, bár emberölés kísérletét valósította meg, a sértett meg tudta magát 
védeni, hál’ istennek; a küzdősportokban való jártasságának köszönhette, hogy 
hollywoodi filmbe illő jelenetek után meg tudta magát védeni. Ugyanakkor például az 
autójában 2 millió forint kárt tettek, egy szórakozóhelyben 4 millió forint kárt tettek. 
2007. december elején történt az elkövetés. Most úgy néz ki, hogy megismételt 
másodfokú, de lehet, hogy megismételt elsőfokú eljárás lesz; lehet, hogy még három-
négy évig húzódik. A szórakozóhely tulajdonosa nem kapta meg még a 4 millió 
forintnak talán csak az egynegyedét, a gépjárműben esett kárnak jó esetben az 50 
százalékát térítették meg, és egész egyszerűen remény sincs arra jelenleg, hogy 
megkapják a kártérítést.  

Tehát itt nemcsak a legtragikusabb végeredménnyel záruló ügyekről van szó, 
meg nemcsak a több tíz- vagy több százmilliós kártérítési igényekről, hanem a néhány 
milliós kártérítési igényekről is. Úgyhogy úgy gondolom, minden érv amellett szól, 
hogy fogadjuk ezt el, engedjük át, és akkor ki-ki még kihozhatja belőle a javaslatai 
révén a legtöbbet.  

Annyit hadd mondjak még el, hogy itt a 2. § (1) bekezdésében egy pici hiba 
történt: természetesen itt a „különös ’méltánylást’ érdemlő okból” a helyes 
megfogalmazás. Ezt is majd egy módosítóval tudjuk kezelni, ha a kormánytöbbség 
lehetőséget biztosít erre. Köszönöm. 

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

hozzászólni. (Nincs jelentkező.) Amennyiben nem, határozathozatal következik. 

Szavazás a tárgysorozatba vételről 

Kérdezem, ki támogatja a tárgysorozatba vételt. (Szavazás.) Megállapítom, 
hogy 4 igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) Ilyen nincs. Ki tartózkodik? (Szavazás.) 
Megállapítom, hogy 8 tartózkodás mellett a bizottság nem vette tárgysorozatba az 
indítványt. 

Tisztelettel, ezzel a napirend végére értünk. Nekem az „egyebek” napirendi 
ponthoz kapcsolódóan jelen pillanatban semmilyen előterjesztésem nincs. Kérdezem 
a bizottság tagjait, van-e valaki részéről valami, amit a bizottsággal közölni akar. 
(Nincs ilyen jelzés.)  

Az ülés berekesztése 

Amennyiben nem, köszönöm szépen a megjelenést. A bizottsági ülést 
berekesztem. 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra 40 perc) 
  

Dr. Rubovszky György 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Prin Andrea 


