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Napirendi javaslat  

 

1. Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről:  
 
a) A Szent Korona fokozottabb védelme érdekében a Büntető Törvénykönyvről 
szóló 2012. évi C. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat (T/2266. szám) 
(Sneider Tamás, Szilágyi György, Novák előd, Szávay István, dr. Staudt Gábor 
és Ander Balázs (Jobbik) képviselők önálló indítványa)  
 
b) Vizsgálóbizottság felállításáról a Buda-Cash és a Quaestor Brókerház 
csődjének okai, a nyomozás figyelemmel kísérése és a felelősök - különös 
tekintettel a magyar Kormány tagjai és a miniszterelnök személyes 
felelősségére, továbbá a felügyeleti szervek esetleges mulasztásaira a 
közpénzek gondos kezelése és a csőd előidézése terén - beazonosítása 
tárgyában címmel benyújtott határozati javaslat (H/4221. szám)  
(Szelényi Zsuzsanna, Szabó Timea (független), dr. Harangozó Tamás Attila 
(MSZP), Varju László (független), Kiss László, dr. Molnár Zsolt, Tukacs István, 
Tóth Csaba, Velez Árpád, Mesterházy Attila, Teleki László, Szabó Sándor, 
Korózs Lajos, Harangozó Gábor István, dr. Legény Zsolt, dr. Szakács László, 
Heringes Anita, Horváth Imre, dr. Varga László, dr. Bárándy Gergely, Burány 
Sándor, dr. Hiller István, Gőgös Zoltán, Bangóné Borbély Ildikó, Lukács 
Zoltán, Tóbiás József, Hiszékeny Dezső, Kunhalmi Ágnes, dr. Tóth Bertalan, 
Demeter Márta, Gúr Nándor (MSZP), Gyurcsány Ferenc, Szabó Szabolcs, 
Kónya Péter, dr. Vadai Ágnes, Kész Zoltán (független), dr. Schiffer András, dr. 
Szél Bernadett, Ikotity István és Sallai R. Benedek (LMP) képviselők önálló 
indítványa)   
 

2. A bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének 
meghatározásáról szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/4449. szám)  
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján)  
(Kijelölt bizottság)  
 

3. Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény és a közfoglalkoztatással 
összefüggő egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat (T/4451. 
szám)  
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján)  
(Kijelölt bizottság)  
 

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  
Demeter Zoltán (Fidesz)  
Varga József (Fidesz)  
Dr. Vas Imre (Fidesz)  
Dr. Bárándy Gergely (MSZP)  
Teleki László (MSZP)  
Apáti István (Jobbik)  
Dr. Staudt Gábor (Jobbik)  
Kész Zoltán (független)  
 

Helyettesítési megbízást adott   
Dr. Vitányi István (Fidesz) dr. Rubovszky Györgynek (KDNP)   
Vigh László (Fidesz) Demeter Zoltánnak (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)  
Dr. Sódor István főosztályvezető (Legfőbb Ügyészség)  
Szilágyi György (Jobbik) országgyűlési képviselő  
Szávay István (Jobbik) országgyűlési képviselő  
Dr. Magyariné dr. Nagy Edit helyettes államtitkár 
(Belügyminisztérium)  
Gúr Nándor (MSZP) országgyűlési képviselő  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 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 figyelemmel kíséri a munkánkat.  

A helyettesítéssel kapcsolatban szeretném bejelenteni, hogy Demeter Zoltán 
képviselő úr helyettesíti Vigh László képviselő urat, Vitányi István alelnök urat pedig 
én helyettesítem. Megállapítom, hogy a bizottság határozatképes. 

Kérdezem a bizottság tagjait a napirenddel kapcsolatban, hogy az általam 
írásban előterjesztett napirenddel kapcsolatban van-e valakinek észrevétele, 
kibővítési vagy bármilyen indítványa. (Nincs ilyen jelzés.) Amennyiben nincs, akkor 
határozathozatal következik.  

A napirend elfogadása 

Kérdezem, ki fogadja el az írásban megküldött napirendi javaslatot. 
(Szavazás.) 11 igen. Ki van ellene? (Szavazás.) Ilyen nincs. Ki tartózkodik? 
(Szavazás. - Nincs ilyen.) A bizottság szavazó tagjai közül egyhangú az álláspont. 

Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről 

a) A Szent Korona fokozottabb védelme érdekében a Büntető 
Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény módosításáról szóló 
T/2266. számú törvényjavaslat 

Az elnök bevezetője 

Tisztelt Bizottság! Az 1. napirendi pontunk tárgysorozatba-vételi kérelem: a 
Szent Korona fokozottabb védelme érdekében T/2266. számon benyújtott 
törvényjavaslat.  

Emlékeztetőül elmondom, hogy ez már egyszer szerepelt a bizottság 
napirendjén, akkor abban állapodtunk meg, hogy az Igazságügyi Minisztériumhoz 
fordulunk. Az Igazságügyi Minisztériumhoz fordulás eredménye az lett, hogy itt 
bizonyos értelmezési zavarok merültek fel. Nincs értelme a kérdést tovább húzni, 
ezért én azt indítványozom, hogy érdemben tárgyalja meg a bizottság ennek a 
törvényjavaslatnak a tárgysorozatba vételét. 

Az a javaslatom, hogy először megkérem dr. Sódor István ügyész urat, hogy 
szíveskedjék az ügyészségi álláspontot kifejteni ebben a kérdésben, mert ugye, mint 
közismert, a Jobbik Magyarországért Mozgalom feljelentését a II. kerületi ügyészség 
elutasította, de ha jól tudom, ez már jogorvoslati szinten egyenesbe van hozva. De 
mindenesetre, hogy ez ne fordulhasson elő még egyszer, ezt a kérdést tisztázni kell. 
Megadom az ügyész úrnak a szót. Parancsoljon! 

Vélemények, hozzászólások 

DR. SÓDOR ISTVÁN (Legfőbb Ügyészség): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt 
Bizottság! Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Az ügyészség álláspontját röviden abban 
tudnám összefoglalni, hogy a jelenleg hatályos törvényi szabályok alapján is a 
jogalkotói célok megfelelően szolgálhatók jogalkalmazói szinten. Arra gondolok ezzel 
kapcsolatban, hogy egy törvényi tényállásnak többféle értelmezése lehetséges, a 
nyelvtani értelmezésen kívül az úgynevezett cél szerinti teleologikus értelmezés is 
működik, ami szerint a jogalkotó felismert célja alapján kell a jogszabályokat 
értelmezni. Különösen így van ez egy olyan jogtárgy esetében, mint a Szent Korona, 
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amely az adott törvényi tényálláson belül a többi elkövetési tárgy közül a 
sajátosságaiban emelkedik ki, mivel tárgyi valóságában csak egyetlenegy létezik, az is 
itt bent a Parlament épületében, jól védett körülmények között. Nyilvánvaló, hogy a 
cselekmények társadalomra veszélyességét nem csak ennek a közvetlen megsértése, 
hanem a képi más, sőt egyéb másolatokon keresztül történő megsértése is 
beleértendő a jelenleg hatályos törvényi tényállás keretei között. Tehát az elkövetés 
tárgya, elkövetés módja lehet egy lealacsonyító, gyalázkodó, megalázó jellegű kép, 
festmény vagy térbeli megjelenítés is.  

Az ügyészségnek kezdetektől fogva ez volt az álláspontja, így oktattuk az új 
Btk.-t az ügyészek részére. Az ezzel kapcsolatos álláspontunkat el is juttattuk a 
bizottsághoz, már akkor azt mondtuk, hogy a képi megjelenítésen keresztül is 
sérthető a Szent Korona. Ez az álláspontunk azóta sem változott. 

Felmerült az előző ülésen a II-III. Kerületi Ügyészségnek az elnök úr által is 
említett határozata. Ez a határozat téves. Elképzelhetők tévedések, minden oktatásnál 
elképzelhető hiba. Itt hibásan értelmezték az ügyészség álláspontját. Ezt egyébként a 
Fővárosi Főügyészség jogorvoslati úton helyre tette, rámutatott arra, hogy a II-III. 
Kerületi Ügyészség tévedett akkor, amikor úgy gondolta, hogy a képmáson keresztül a 
Szent Korona ne lehetne sérthető. Más oknál fogva látta úgy, hogy ebben az esetben a 
bűncselekmény gyanúja nem volt megállapítható. (Apáti István: Mi volt az a más 
ok?)  

Egyelőre ennyit kívántam elmondani, és köszönöm szépen a figyelmüket. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Megkérdezem az államtitkár urat, kíván-e 

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

csak annyival kívánom kiegészíteni a főügyész úr nyilatkozatát, hogy ebből az 
indoklásból vagy ebből a megfontolásból, amelyet az ügyész úr itt előadott, mi 
szükségtelennek tartjuk a tárgysorozatba vételre szánt önálló képviselői indítvány 
elfogadását, mert úgy gondoljuk, hogy az a szűk értelmezés, amely egy ügyészségi 
határozatból következett volna, nem helyes, téves; valóban, a jogalkotó szándéka 
ennél szélesebb körű értelmezés volt. 

Tehát ugyan nem szoktunk a tárgysorozatba vételről nyilatkozni, csak akkor, 
ha a tisztelt bizottság már tárgysorozatba vesz egy indítványt, de mondhatnám azt, 
hogy szükségtelennek látjuk a Btk. módosítását. Ennél szélesebb értelmezés vagy 
ennél szélesebb jogi szabályozás, amely még szélesebb körben büntetné a Szent 
Koronával kapcsolatos megjelenések, nyilatkozatok, verbális kifejezések büntetését, 
azt gondolom, nem férne már bele a büntető törvénykönyv eredeti koncepciójába. 
Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Tisztelettel, azt kérem, hogy Szilágyi György 

képviselő úr, aki képviselte az előterjesztőket az eredeti elkezdett tárgyaláson, 
szíveskedjen nyilatkozni az elhangzottakra. 

 
SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Először is, az 

előzményekről itt az ügyészség részéről most azt hallhattuk, hogy egy esetről van szó, 
ebben az egy esetben ők hibáztak - mondta az ügyészség. Nem egy esetről van szó! Én 
három olyan eljárást is tudok önnek mondani, ahol ugyanez a megszüntető határozat 
lépett életbe. Ilyen volt egyébként egy kiállítással kapcsolatos ügyészi álláspont is, 
amely ügyészi álláspont kapcsán igaz, hogy most két hete kaptam egy levelet, amely 
szerint nem megfelelően nyomoztak és nem megfelelően hallgatták meg a tanúkat, 
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ezért újra megnyitják az ügyet, de ez volt az ügyészség eljárása eddig. S az a 
meggyőződésem egyébként - és itt szeretném megköszönni elnök úrnak is azt a 
segítséget, amivel nem lesöpörték azonnal ezt a beadványunkat, hanem tovább tudott 
menni -, hogy ha itt ez nem ment volna tovább, akkor az ügyészségnek továbbra is 
ugyanez lenne az álláspontja. Hiszen engedjék meg, hogy elmondjam, ezt a 
határozatot dr. Kenyeres Attila kerületi vezető ügyész jegyezte, amelyben olyanokat 
írnak le, ami teljes mértékben ellentétes azzal, ami itt most az ügyészség részéről 
megfogalmazódott, hiszen az ügyészség azt mondta, hogy a jogalkotó felismert célja 
alapján kell alkalmazni a törvényt.  

Egyértelmű, hogy a jogalkotó, amikor megalkotta ezt a törvényt, a nemzeti 
jelképeink védelmét kívánta megteremteni. A nemzeti jelképeink védelmét pedig úgy 
kívánta megteremteni, hogy azt semmilyen formában ne lehessen gyalázni. Tehát 
egyértelmű, hogy nem a nemzeti ereklyénkre, a Szent Koronára gondolt elsődlegesen, 
amely a Parlamentben, őrség által és bura alatt védve van, tehát kicsi a valószínűsége, 
hogy bárki itt nemzeti ereklyénket meg tudja gyalázni, hanem arra a képi és 
különböző más megjelenítésekre, amelyek alapján ezt az elmúlt időszakban többször 
is elkövették Magyarországon. 

A miáltalunk beadott törvénymódosító javaslat - és ezt már a kormány felé és 
államtitkár úr felé is mondanám - semmilyen más kiterjesztést nem tartalmaz, mint 
csupán annyit, hogy pontosítja azt, hogy nem csak nemzeti ereklyénkről, a 
Parlamentben elhelyezett Szent Koronáról van szó, hanem annak bármilyen képi 
megjelenítéséről is, amellyel lealacsonyítják vagy meg tudják gyalázni a Szent 
Koronát. Ennyi csupán, amit mi kérünk, hogy a törvényben szereplő azon jogalkotói 
szándékot, amely egyébként a törvény elfogadásánál megvolt, azt a jogalkotói 
szándékot, amelyet a jogalkalmazó egyértelműen, több eljárásban nem alkalmazott, 
csak azt szeretnénk egyértelműsíteni, hogy igen, itt arról is szó van, hogy a Szent 
Korona képét sem lehet meggyalázni. Én úgy érzem, ez egyáltalán nem terjeszkedik 
tovább az eredeti törvénynél, egy pontosítást, úgy is nevezhetnénk, hogy egy 
jogtechnikai pontosítást tartalmaz csupán a módosító javaslatunk, és szeretném kérni 
önöket, hogy támogassák ezt a módosítási javaslatot. 

Azért is mondanám el, mert nem tudom, esetleg államtitkár úrhoz valószínűleg 
eljutott, de nem tudom, ügyész úr látta-e az ügyészség részéről azt az elutasító 
határozatot, amelyet a II-III. Kerületi Ügyészség küldött nekünk. Abban ilyen 
mondatok szerepelnek: „A törvényi tényállás azonban egyértelműen fogalmaz: a 
cselekménynek közvetlenül védett jelképre kell vonatkoznia, amely például a címer 
vagy a zászló esetén bármely, az Alaptörvényben meghatározottaknak megfelelő 
címerre vagy zászlóra elkövethető. De tekintettel arra, hogy Magyarország 
alkotmányos állami folytonosságát és a nemzet egységét kizárólag az Országgyűlésben 
őrzött Szent Korona testesíti meg, a Szent Korona meggyalázása útján elkövetett 
bűncselekmény csak akkor állapítható meg, ha az az elkövetési tárgyat, az egyedüli 
Szent Koronát direkt módon támadja. A nemzeti jelkép megsértése vétségének 
törvényi tényállásában azonban ilyen, a meggyalázás kapcsán az egyedüli Szent 
Koronán kívül annak mására vagy képére kiterjedő tényállási elem nem szerepel,” - 
ezt tehát dr. Kenyeres Attila ügyész írta - „és a feljelentésben kifogásolt ábra 
ugyanakkor csupán a Szent Korona képének felhasználásával, átalakításával született, 
a cselekmény ezért magát a Szent Koronát közvetlenül nem érintette.” 

Hát, nem hiszem, hogy a jogalkotói szándék ez lett volna, hiszen itt az 
ügyészség részéről azt mondták, hogy minden egyes esetben figyelembe veszik a célt. 
Éppen ezért szeretném kérni, hogy pontosítsuk, hiszen nem erről az egy eljárásról van 
szó, már legalább három olyan eljárás volt, amelyben az ügyészség elutasította a 
feljelentést akkor, amikor a Szent Korona meggyalázása történt. Éppen ezért mi úgy 
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érezzük, hogy semmilyen presztízsveszteség nem éri szerintem a kormányt sem 
akkor, ha pontosítjuk a Btk. rendelkezését, és pontosan meghatározzuk, hogy ez a 
képmásra is vonatkozik. 

Mi ezt szeretnénk önöktől kérni. Kérem, hogy támogassák a tárgysorozatba 
vételt, és kérem, támogassák utána majd az elfogadását is ennek a módosítási 
javaslatnak. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. 

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

hozzászólni. Staudt Gábor képviselő úrnak adok szót. 
 
DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik): Köszönöm szépen, elnök úr. Először is, örülök 

neki, hogy erről beszélünk, és az ügyészség is képviselteti magát. Ez egy fontos dolog, 
mert mindenképpen előrelépünk a jelenlegi állapothoz képest. 

Nekem viszont jogilag egy-két súlyos aggályom van azzal kapcsolatban, ami 
kibontakozódni látszik. Egyrészről felmerült bennem - és nulladik pontként ezt kell 
elmondanom -, hogy idevezet az, ha nincs panasztételi jog, vagy a panasztételi jogot 
elvonják, ahogy ez a Fidesz előző ciklusára volt jellemző, ez akkor történt meg, és egy 
országgyűlési képviselő sem élhet panasszal egy ilyen határozat ellen. Erre lehet azt 
mondani, hogy akkor hol élünk - miért kellett ezt akkor megtenni? Ki fogja korrigálni 
a nyilvánvalóan most már az ügyészség által is elismerten hibás határozatot, ha nincs 
tulajdonképpen jogorvoslati jog? (Dr. Répássy Róbert munkatársaival konzultál.) 
Államtitkár úr majd nekem is fejtse ki a véleményét, mert így természetesen nem 
hallottam, és nagyon érdekel. Ez tehát egy általános probléma, hogy egy rossz 
határozatot - márpedig rossz határozatok mindig születnek, nyilvánvalóan - lehessen 
egy panasszal jogorvoslatként megtámadni, főleg egy ilyen ügyben, amelynek 
esetében nyilvánvalóan egy országgyűlési képviselőt azért választanak be a 
választópolgárok, hogy képviselje őket, és főleg közérdeklődésre tartó ügyekben. Ez 
volt a nulladik pont.  

A másik probléma, hogy két teljesen ellentétes állásponttal állunk szemben. 
Ahogy Szilágyi György képviselőtársam elmondta, a II. és III. Kerületi Ügyészség 
teljesen egyértelműen megfogalmaz valamit, hogy egyértelmű a tényállás, és nem 
lehet eljárást indítani. Tehát egyértelmű az, hogy csak a Szent Koronát mint eredeti, 
teljességében a Parlamentben őrzött példányában lehet meggyalázni. Ez benne van a 
határozatban. Ha viszont most azt mondjuk, hogy mégis egyértelmű a jogszabály, és a 
képmásokra is vonatkozik, akkor felmerül a kérdés, hogy most akkor valóban, a 
jogszabály nem egyértelmű, vagy valaki azoknál az ügyészségeknél, ahol ezek az 
eljárások elindultak, hanyag, nem hozzáértő, szakmaiatlan munkát végez. Mert vagy 
A-verzió, vagy B-verzió lehetséges. Ha a jogszabállyal van a baj, és az ügyészségek 
azért jártak el vagy azért értelmezték eltérő eredménnyel a jogszabályokat, mert lehet 
így is értelmezni és lehet úgy is, akkor nyilvánvalóan a jogszabályokon kell 
változtatni. Ha viszont valaki nem ért a feladatához az ügyészségen belül, akkor 
felelősségre vonásokat kell kezdeményezni. Nem tudom, ez az ügyészségen belül 
megtörtént-e; erre talán főügyész úr tudna válaszolni. Tehát vagy A-verzió, vagy B-
verzió. Olyan nincs, hogy a jogszabály egyértelmű, de teljesen ellentétes határozatok 
születhetnek, és mindenki rendben végzi a dolgát. Ezt nekem ne mondja senki, mert 
ilyen nincs, ez a formállogika szabályaival teljesen szembemenne. 

Úgyhogy ezekkel a kiegészítésekkel én még nem érzem megoldva a feladatot. 
Persze ha mondjuk, főügyész úr azt mondja, hogy itt elkövettek komoly szakmai 
hibákat bizonyos ügyészek, és a felelősségre vonás megtörtént vagy folyamatban van, 
akkor ezt tudom úgy értelmezni, hogy ez egy szakmai probléma volt. De ameddig ez 



 9 

nincs, addig a probléma továbbra is fennáll véleményem szerint, és valamit tennünk 
kellene. Hogy kinek, az most fog kiderülni. Köszönöm. 

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

Bizottság! Érdemes most erről a témáról beszélni, hiszen egyrészt itt vagyunk mi, az 
Igazságügyi bizottság tagjai, másrészről az államtitkár úron kívül még a minisztérium 
büntető kodifikációért felelős vezetője is és ügyész úr is. Tehát talán érdemes egy picit 
tágabbra nyitni a vitát, természetesen összefüggésben ezzel a kérdéssel.  

Azt gondolom, azok a törvényi tényállások a büntető törvénykönyvben, 
amelyek hasonlóak ehhez, én részben idevenném - s hogy távolabbról induljak - a 
közösség elleni izgatást, uszítást, régi-új kifejezéssel élve, mind a kettőt mondom; 
idevenném a nemzeti jelképek megsértését is, idevenném az önkényuralmi jelképek 
használatát is, és még hasonló tényállásokat, ahol hasonló problémák fogalmazódnak 
meg. Ez nem specifikus, és nem itt merül föl csak ez a problémakör. Elsősorban - és 
ezt az álláspontomat már ismerik ügyész urak és ismeri államtitkár úr is - én azt 
gondolom, az összes ilyen tényállást érdemes lenne egy olyan nagyobb törvényi 
tényállásban összefoglalni, amelyik a közösségek emberi méltóságát védi. Tehát 
magyarán szólva a jogi tárgya ezeknek a cselekményeknek összefoglalható úgy, hogy a 
társadalmi csoportok, a közösségek emberi méltósága; ezeket sértik meg ezekkel a 
cselekményekkel. Ezeket sértik meg az önkényuralmi jelképek használatával, és 
értelemszerűen, tág értelemben véve egy nemzetnek, egy nemzetközösségnek a 
becsületét, emberi méltóságát, büszkeségét sértik meg azzal, hogyha a nemzeti 
jelképeiket gyalázzák.  

Éppen ezért tehát, mivel a jogi tárgy e tekintetben ugyanaz, én azt mondom, 
hogy érdemes lenne egy tényállásban összefoglalni, és mindebből egy olyan célzatos 
bűncselekményt alkotni, ahol az emberi méltóság megsértése bármilyen módon, 
legyen az szóval, mozdulattal, jelképhasználattal, bűncselekménnyé válik. Egy 
célzatos bűncselekménnyé válik. Ezek nem azért bűncselekmények, mert azt a tárgyat 
féltjük, mert ugyanarra az A4-es papírra fogják rányomtatni a Szent Koronának a 
másolatát, a horogkeresztet, mint egy teljesen indifferens ábrát. Hanem azt mondjuk, 
hogy aki ezt használja, és azért használja, hogy megsértse vele más emberi 
méltóságát, egy közösség emberi méltóságát, az bűncselekményt követ el.  

Én innen indulnék el. És ha innen indulok el, akkor azt mondom, hogy 
tipikusan úgy kellene ennek szólnia, hogy „aki más…, különösen”, és sorolom, hogy 
milyen módon, önkényuralmi jelkép használatával vagy éppen a nemzeti jelképek 
meggyalázásával. Ez az első kör. Magyarán, én egy ilyen tényállást látnék szívesen; ezt 
elmondtam a Btk. vitájában, elmondom most is, mindig el fogom, amikor egy ilyen 
problémakör merül föl.  

A másik, hogy éppen ezért van egyébként sok problémánk többek között a 
strasbourgi bírósággal, mert nem ilyen módon szól a törvényi tényállás. Ezt sem 
kívánom felnyitni; államtitkár úr és ügyész urak is ismerik ebben az álláspontomat. 

S végül, ami egész konkrétan idekapcsolódik. Én ügyész úrnak osztom azt a 
nézetét, hogy a vádhatóságnak és a bíróságoknak is kicsit többször kellene a 
teleologikus értelmezést alkalmazni. Ugyanis a bíróságok és az ügyészségek, és főleg 
az ügyészség - és ne vegyék zokon, de én ezt látom - mindig leragad a nyelvtani 
értelmezésnél. És pontosan ez a probléma. Mert ha megnéznék a jogalkotó akaratát, 
ha vennék arra a fáradságot az ügyészi szervek, hogy megnézik azt az országgyűlési 
vitát, ami alapján egy ilyen törvényt megalkotnak, akkor nagyon sok esetben más 
álláspontra jutnának. Más álláspontra jutottak volna itt is. És valóban - ebben Szilágyi 
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képviselő úrnak igaza van -, jó, hogy idehoztuk ezt a témát, mert így legalább az 
ügyészségi gyakorlat ebben változhat. De én azt gondolom, ugyanígy problémaként 
fog fölmerülni az, ami fölmerült problémaként az önkényuralmi jelképek 
használatakor. (Apáti István: Hogy jön ez most ide?) Mi van akkor, ha ez nem úgy 
történik meg, hogy pontosan, hitelesen ábrázolják, mondjuk, a Szent Koronát vagy 
éppen a magyar címert? Úgy ábrázolják a magyar címert vagy a Szent Koronát, hogy 
az képi megjelenésében nem pontosan ugyanaz, mint ami egyébként valójában. Akkor 
az már nem az. Utalok csak arra, mert egyébként megint csak azt mondom, hogy ha a 
jogalkotó szándékát, a teleologikus értelmezést nézzük, ahogy ügyész úr erre utalt, 
akkor itt is meg kell állapítani a bűncselekményt. Csakhogy, ügyész úr, nem állapítják 
meg az önkényuralmi jelképek használatakor! Amikor valaki a horogkeresztet 
eltorzított formában használja, amikor a vörös csillagot eltorzított formában 
használja, akkor nem állapítják meg, mert azt mondják, hogy az nem az. Holott a 
jogalkotó akarata egyértelmű itt is. És ha itt most nem vesszük be azt, hogy az 
eltorzított forma is idetartozik, akkor a következő alkalommal azért fogunk itt ülni, 
mert ott nem fogja az ügyészség majd ezt megállapítani. 

Éppen ezért mondom, és mindig csak ugyanoda tudok visszatérni, hogy ha azt 
mondjuk, hogy jelképhasználattal - teljesen mindegy, hogy milyennel és milyen 
módon, de jelképhasználattal - sértek emberi méltóságot, akkor az ügyészségnek 
lényegesen tágabb tere nyílna arra, hogy, hogy mondjam…, a norma lényegesen 
absztraktabb lenne, mint ma. És ezeknek a törvényi tényállásoknak pontosan az 
absztrakció hiánya az, ami az egyik gyengesége. Mert ha ennél absztraktabb lenne a 
norma, akkor az ügyészek és a bíróságok tudnák, ha úgy tetszik, a jogalkotó akaratát 
lényegesen könnyebben keresni és megtalálni, mert a nyelvtani értelmezés nem kötné 
annyira gúzsba őket, mint ahogy a mai tényállásoknál. Én ezért javaslom ezt a 
komplex tényállást. De ha már - és itt kérdésként is merül fel bennem - az 
önkényuralmi jelképek használatánál ez probléma, és nem állapítják meg a 
bűncselekményt az eltorzított formában való használatnál, akkor itt meg fogják? Erről 
kérdezem ügyész urakat és államtitkár urat is, hogy mit gondolnak a gyakorlatot 
illetően. Mert akkor a következő alkalom, amiért itt ülünk, az ez lesz. 

Szóval, én mindösszesen annyit kérek, és évek óta látjuk azt és bizonyosodik 
be, hogy amely törvényi tényállás az absztrakció egy bizonyos szintjét nem éri el a 
büntető törvénykönyvben, az kifejezetten ellentétes hatást vált ki. Az, hogy a 
holokauszt tagadása, vagy mondjuk, ahogy meg van fogalmazva, az önkényuralmi 
rendszerek bűneinek tagadása ilyen módon szerepel ma a Btk.-ban, az azt 
eredményezi, hogy alkalmazhatatlan. Tökéletesen alkalmazhatatlan. Azt kérem, 
fontoljuk meg azt, hogy csináljunk egy nagy törvényi tényállást, amelybe mindezt 
beleillesztjük. Azt gondolom, ebben a politikai akarat megvan. Senki nem vitatja ma a 
Btk.-ban szereplő, e körbe foglalható bűncselekményeknek a létjogosultságát. 
Próbáljunk meg egy ilyen tényállást kitalálni! Én a magam részéről állok 
rendelkezésre, és ha bármelyik képviselőtársam vagy akár az államtitkár úr vagy az 
ügyészség ezt helyesnek és jónak látja, és a megfelelő nyitottság is megvan ehhez, 
mert az ember fölöslegesen dolgozni nem szeretne, akkor én nagyon szívesen 
összehívok egy ülést az Igazságügyi bizottság Ellenőrző albizottságával, ahol ezt a 
témakört meg tudjuk vitatni. Szerintem érdemes. Csak ezt akkor érdemes megtenni, 
ha a kormányzat oldaláról is megvan a nyitottság arra, hogy egy ilyen, mondjam azt, 
nagyobb és átfogóbb törvényi tényállás megalkotásában gondolkodjunk, és nem kell 
akkor ezeket idehozni.  

A magam részéről tartózkodni fogok most ennek a szavazásánál. Azért fogok 
tartózkodni, mert szerintem ez a javaslat nem oldja meg a problémát; ugyanakkor 
azért nem fogom leszavazni, mert látom azt, hogy ez probléma. Úgyhogy én arra 
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kérem tisztelt képviselőtársaimat, hogy fontolják meg. Én állok rendelkezésre, és 
nyitott vagyok az albizottsági ülés összehívásában. Nagyon szépen köszönöm. 

 
ELNÖK: Tisztelt Bizottság! Mielőtt szót adnék Apáti képviselő úrnak, a 

következőre kell felhívnom a figyelmet. Fél 11 van, és 11 órakor be kell rekesztenem az 
ülést, és akkor fél 3-kor folytatjuk. Mert olyan napirendi pontok vannak, amelyek a 
jövő heti munkát befolyásolják, tehát kénytelen vagyok a bizottsági ülést folytatni.  

Ennek ismeretében adok most szót. Tessék, parancsoljon! 
 
APÁTI ISTVÁN (Jobbik): Köszönöm szépen. Tisztelt Főügyész Úr! Államtitkár 

Úr! Tisztelt Jelenlevők! Nagyon sok mindenre rávilágít ez a napirendi pont és ez a 
probléma, egyrészt a magyar jogrendszer régi, egyik legrégebbi problémájára, a 
partikuláris jogértelmezésre és jogalkalmazásra. Korábban azt gondoltam naiv 
módon, hogy ez az ország különböző részeire, különböző megyéire volt jellemző, de 
úgy látom, hogy különböző ügyészségi szintekre, szervezeti szintekre vagy az 
igazságszolgáltatás különböző szintjeire is jellemző most már. 

Másrészt itt persze joggal veti fel Bárándy képviselő úr a nyelvtani értelmezést 
és a jogalkotó szándéka szerinti értelmezést. Nagyon megtanítják ezt nekünk a jogi 
egyetemeken, csak a gyakorlati alkalmazással van probléma. Úgy gondolom, itt az 
illetékes ügyész úr egy kényelmes jogértelmezést alkalmazott, egy új módszertant 
alkotott, és egy erőltetett, megerőszakolt módon megtalálta annak a módját, hogy 
hogyan ne kelljen érdemi munkát végezni - mert erről van szó -, hogyan ne kelljen 
nyomozni, ne kelljen az eljárást lefolytatni. Túl azon, hogy nemcsak jogalkalmazói 
mulasztás van itt, hanem törvényhozói is, tehát azért vessünk számot a saját 
felelősségünkkel is, hiszen már akkor így kellett volna megalkotni ezt a tényállást, 
ahogy ma látjuk ezt itt a bizottság előtt, másrészt pedig legalább már akkor a törvény 
indoklásában, általános és részletes indoklásában kellett volna egyértelműsíteni, ha 
esetleg már a normaszövegből kimaradt.  

Másrészt azért magyar emberként az igazságérzetem is háborog, hiszen olybá 
tűnik, hogy elvileg öt éve van nemzeti kormányzás ebben az országban, és mégis ott 
tartunk, a mai napon is, hogy valamennyi idegen érdeket meg tudunk védeni, 
valamennyi idegen ország jelképét meg tudjuk védeni, olykor egyes politikusok, 
politikai közösségek idegen jelképek ettől kisebb fokú megsértése miatt jobban 
felháborodnak, mint a magyar nemzeti jelképek mély meggyalázása miatt; mindenkit 
meg tudunk védeni, mindenkinek az érzékenységére tekintettel tudunk lenni - csak 
saját magunkat nem tudjuk megvédeni. Saját magunk megvédésére vagyunk teljesen 
képtelenek, mintha le lenne vágva kezünk-lábunk, és különböző nyakatekert, 
erőltetett magyarázatokkal, amelyek alapján a jogi egyetem másodévére nem 
engednének minket tovább - valljuk be őszintén, másodéves korunkban 
eltanácsolnának minket az egyetemről, ha ilyen magyarázatokkal állnánk elő -, 
képtelenek vagyunk ötről a hatra jutni.  

Nem vonom én kétségbe a főügyész úr jó szándékát. Én elhiszem azt is, hogy 
adott esetben erről kimegy egy körlevél, egy utasítás a szervezetrendszeren belül. 
Csak az a helyzet, hogy ezt nem mindenki fogja elolvasni, nem mindenkihez fog 
eljutni, és ez nem azonos a próbaszöveggel. Éppen ezért, hogy akár magyar nemzeti 
jelképek megsértése, akár nem magyar nemzeti jelképek megsértése, meggyalázása 
esetén ne legyen lehetőség kiskapukra, tehát akkor tényleg legyünk teljesen 
objektívek és korrektek, és a saját jelképeinket és más közösségek jelképeit és akkor 
egyformán védjük, de egyformán és egyenlő mércével mérve; akkor tegyük 
megkerülhetetlenné, félremagyarázhatatlanná ezt a szöveget, és fogadjuk el ezt a 
módosítást. És arra kérem a tisztelt kormánypárti képviselőket is - látom már régóta, 
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hetek óta, hogy elnök úrban abszolút fogékonyság -, hogy legalább most tegyék félre 
azt, hogy ezt most jobbikosok adták be a nem jobbikosok adták be; most tegyék félre a 
pártpreferenciákat, a pártszíneket, ezen a politikai hiúságon meg kicsinyességen 
legalább most próbáljunk úrrá lenni, most próbáljunk ezen túl lenni, és támogassuk 
ezt a javaslatot. Kerüljön be plenáris ülésre, és ott vitatkozzunk ezen! Én egyébként 
teljesen nyitott vagyok arra is, amit Bárándy képviselő úr elmondott, mert ahogy 
korábban is többször kinyilatkoztattuk, egyenlő mércével mérünk, de ez 
természetesen azt is jelenti, hogy a saját nemzeti érdekeinket és a saját nemzeti 
jelképeinket is ugyanúgy védjük, mint más típusú jelképeket. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Vas Imre képviselő úrnak adok szót. 
 
DR. VAS IMRE (Fidesz): Köszönöm szépen. Felhívom képviselőtársaim 

figyelmét, hogy az Alaptörvény XXVIII. cikke meghatározza, hogy hogyan kell a 
bíróságoknak a jogszabályt értelmezni, és ha ezt a józan észnek és a közjónak 
megfelelően értelmezi az ügyészség, szerintem a jelen törvényi tényállás esetén 
büntetendő az, amit egyébként Szilágyi képviselőtársam feljelentett, felvetett.  

Úgyhogy azt nem állítom, hogy jobb tényállást nem lehet összehozni, de én úgy 
gondolom, hogy a jelenlegi tényállás is megfelelő. Köszönöm szépen. (Apáti István: 
Azt a mindenit! - Dr. Staudt Gábor: És hol a felelősségre vonás?)  

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

hozzászólni. (Nincs jelentkező.) Megkérdezem az államtitkár urat, illetve a főügyész 
urat, kíván-e valamelyikük reagálni.  

Válaszok, reflexiók 

DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): Igen, 
köszönöm, elnök úr. Úgy tudnám összefoglalni az álláspontunkat, hogy amennyiben a 
jogalkalmazás során beigazolódna, hogy megszorítóan értelmezik ezt a büntetőjogi 
rendelkezést, akkor természetesen én is egyetértenék azzal, illetve a tárca is 
egyetértene azzal, hogy módosítatni kell. Ennek azonban egyelőre csak annyi jelét 
látjuk, hogy elsőfokú ügyészségi határozatok születtek, amivel ellentétes értelmezést 
adtak ennek a szövegnek. Én azt javaslom, legalább annyit várjunk meg, hogy 
történik-e vádemelés ilyen ügyben, sőt nyilván érdemes lenne még majd egy bírósági 
ítéletet is megvárni, mert lehet, hogy a bíróság is másként értelmezi ezt a szabályt. 

Arról viszont szeretném önöket meggyőzni, hogy az eredeti tényállás, a nemzeti 
jelkép megsértésének a tényállása, az elkövetési magatartás változatlan, az a ’78. évi 
IV-es Btk.-ból folyamatosan átvett szöveg; tehát magyarul, a Himnusz, a zászló, a 
címer eddig is szerepelt, az pusztán kiegészült a Szent Korona intézményével, a Szent 
Koronával kiegészült a felsorolás. Tehát az elkövetési magatartás tekintetében eddig 
nem lehetett bizonytalanság, eddig világos volt, hogy a nemzeti jelképek megsértése 
alatt milyen elkövetéseket kellett érteni. Ezért tehát azt gondolom, hogy helyesen járt 
el az Országgyűlés, amikor a nemzeti jelképek felsorolásába illesztette a Szent 
Koronát - egyébként egy jobbikos képviselő módosító indítványára. Tehát nem 
történt a tényállásban változás.  

Itt szeretnék kitérni arra, amit Bárándy képviselő úr mondott. Én azért nem 
értek, én személy szerint nem értek egyet, de lehet, hogy más egyetérthet azzal, amit ő 
mondott, mert ő kifejezetten a célzatot is hozzáillesztené ehhez a szabályhoz. De pont 
az a lényeg, hogy a nemzeti jelkép megsértése célzat nélkül is, tehát kifejezetten erre 
irányuló vagy a nemzeti közösség megsértésére irányuló célzat nélkül is 
bűncselekmény. Ezt eddig is így értelmeztük, és szerintem ezen nem lenne helyes 
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változtatni, mert akkor valóban szűkülhetne a jogalkalmazás, és innentől kezdve ami 
korábban bűncselekménynek minősült, a nemzeti jelkép megsértése, az lehet, hogy a 
jövőben kiesne a bírói gyakorlatból.  

Még egy utolsó mondat: azzal meg sajnos végképp nem tudok egyetérteni, amit 
Staudt képviselő úr mondott, hogy az országgyűlési képviselőknek panaszjoga legyen 
a büntetőeljárásban. A büntetőeljárásban jobb, ha nem vesznek részt országgyűlési 
képviselők (Dr. Staudt Gábor: Ha ők teszik a feljelentést!), semmilyen minőségben. 
Azt kívánom mindenkinek, hogy különösen vádlottként ne kerüljenek ebbe a 
helyzetbe (Derültség.), de hogy még valamiféle panaszjogot biztosítsunk az 
országgyűlési képviselőknek, ez nem helyes. (Közbeszólásra:) De ezt mondta; azt 
mondta képviselő úr… (Dr. Staudt Gábor: De ők teszik a feljelentést!) Jó, akkor 
világosan: tehát ha valaki feljelentő, akkor a feljelentő jogait gyakorolja; ha valaki 
sértett, akkor a sértett jogait gyakorolja. De teljesen lényegtelen, ettől független 
kérdés az, hogy egyébként ő a civil életben országgyűlési képviselő vagy nem 
országgyűlési képviselő. (Dr. Staudt Gábor: Ne forgasd ki!) Köszönöm szépen, elnök 
úr. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a főügyész urat, kíván-e válaszolni. 
 
DR. SÓDOR ISTVÁN (Legfőbb Ügyészség): Köszönöm szépen, nem. 
 
ELNÖK: Nem. Akkor most megkérem Szávay képviselő urat, hogy 

előterjesztőként mondjon zárszót. 
 
SZÁVAY ISTVÁN (Jobbik): Bocsánat, Szilágyi képviselőtársam fog zárszót 

mondani, de ha egy mondatot szabad nekem is mint előterjesztőnek, akkor… 
 
ELNÖK: Nem szabad.  
 
SZÁVAY ISTVÁN (Jobbik): Nem szabad? (Derültség.) 
 
ELNÖK: Szilágyi képviselő úrnak adok szót, és elnézést kérek. (Dr. Papcsák 

Ferenc: A vitában lehetett volna!)  
 
SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Szeretném 

felhívni a tisztelt bizottság figyelmét arra, hogy a jelenleg hatályos törvényben a 
334. §-hoz képest mi változna a mi módosítási javaslatunkkal. Ennyi változna: „ezeket 
vagy ezek mását vagy képi ábrázolását”. Minden egyéb más a jelenleg hatályos alapján 
is hatályban lévő törvény maradna. Beletennénk, hogy „ezek mását vagy képi 
ábrázolását”.  

Azt nagyon sajnálom, mert amit Bárándy képviselő úr egyébként elmondott, 
annak nagy részével egyetértek, de hogy itt hogyan szavazzanak, hiszen itt most egy 
dologról van szó: önök meg kívánják-e védeni a Szent Koronát is vagy nem kívánják 
megvédeni.  

Az, hogy egyébként kettős mérce van az országban, ez ellen a Jobbik 
Magyarországért Mozgalom nagyon régóta küzd, hiszen hadd mondjak önnek egy 
példát. Most legutóbb nagy vihart kavart, hogy a Váci utcában bizonyos boltokban 
önkényuralmi jelképeket, horogkeresztet és hasonlókat találtak. De érdekes módon 
több éve senkinek nem szúrja a szemét, hogy ha a végigmennek a Váci utcán, 
boltokban vörös csillagos dolgokat árulnak. Tehát itt a kettős mérce. Mind a kettőt 
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ugyanúgy kellene büntetni, egyetértünk vele, csak ez komplexebb, és ezen túl kellene 
menni. 

A másik kettős mérce, és ezt is elmondtam: ha ezeket a feljelentéseket, és 
államtitkár úrnak itt nem teljes mértékben van ám igaza, mert ha egy ilyen feljelentés 
után érkezik egy ilyen elutasító határozat, amiben mindenki - magyar 
állampolgárokról beszélünk - érti azt, hogy itt a törvényalkotói szándékkal teljesen 
ellentétes határozat született, és ha én mint feljelentő, jelen pillanatban nem 
országgyűlési képviselő lennék, akkor ez az ügy el van felejtve. Mert semmit nem 
lehetett volna tenni. Nekem egyetlen lehetőségem volt, egy módosítási javaslatot 
beadtam, és most azért tudunk róla tárgyalni. Egyébként sem kifogással, sem 
panasszal, semmivel nem élhetnék ezzel kapcsolatosan. Megint azt mondom, hogy a 
kiskapukat be kellene zárni Magyarországon, ezt majdhogynem egy kiskapunak 
nevezném, hogy egyáltalán beszélhetünk most erről az ügyről, azért, mert én 
országgyűlési képviselőként tettem feljelentést. Ha nem lennék országgyűlési 
képviselő, akkor itt az ügyészség részéről biztosan nem hangzott volna el az, hogy ó, 
bocsánat, elnézést kérünk, mi jelen pillanatban rosszul értelmezzük ezt a törvényt. És 
nem csak ebben az esetben értelmezik rosszul, ezt is elmondtam, hanem több 
eljárásban is rosszul értelmezték ezt a törvényt, hiszen több eljárásban is elutasító 
határozat született. 

Tehát én arra szeretném kérni önöket, hogy most csak erre az ügyre 
koncentrálva, és csak a Szent Korona védelméről van szó jelen pillanatban, hogy ezt 
meg kívánjuk-e teremteni: magyar országgyűlési képviselőként támogatjuk-e azt, 
hogy a magyar Szent Korona mását és a képi ábrázolását se lehessen lealacsonyítóan 
használni - erről szól csak a módosítás, egy fél mondatot tesz hozzá a törvény eredeti 
szövegéhez. Kérem önöket, hogy ezt, hogy „ezek mását vagy képi ábrázolását” 
szövegrész belekerüljön a törvénybe, támogassák. Köszönöm szépen. 

Szavazás a tárgysorozatba vételről 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Határozathozatal következik. Kérdezem a 
bizottságot, ki támogatja a T/2266. számú törvényjavaslat tárgysorozatba vételét. 
(Szavazás.) Ez 3 igen. Ki van ellene? (Szavazás.) Olyan nincs. És ki tartózkodott? 
(Szavazás.) Megállapítom, hogy 10 tartózkodás mellett a bizottság nem vette 
tárgysorozatba az indítványt. 

Nagyon szépen köszönöm a megjelenést. Ezzel az a) pontot megtárgyaltuk. 
Tisztelt Bizottság! Az idő előrehaladottságára figyelemmel és takarékossági 

szempontból azt a napirend-módosítási indítványt terjesztem elő, hogy ahhoz, hogy a 
plenáris ülés a jövő heti munkáját elvégezhesse, a 2. és a 3. napirendi pontot soroljuk 
előbbre, és az 1. pont b) pontját tegyük a napirend végére, annak érdekében, hogy ha 
lehet, akkor előbbre tudjunk jutni. Akinek ezzel kapcsolatban álláspontja van, mivel 
én ezt ügyrendi indítványnak tekintem, nyilatkozhat. Megadom a szót Vas Imre 
képviselő úrnak. (Dr. Vas Imre: Én már szavazni szeretnék. - Derültség.) Ja, hogy 
szavazott, jó. 

Tisztelettel kérdezem a bizottságot, ki támogatja ezt a napirend-módosítást. 
(Szavazás.) Akik részt vettek a szavazásban, azok részéről egyhangú az egyetértés. 
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A bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének 
meghatározásáról szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény módosításáról 
szóló T/4449. számú törvényjavaslat  
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján)  
(Kijelölt bizottság) 

Akkor most a bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének 
meghatározásáról szóló törvényjavaslat részletes vitája következik. Köszöntöm az 
államtitkár urat.  

A törvényjavaslattal kapcsolatban két döntési kötelezettségünk van, egyszer a 
módosító indítványokról kell dönteni, abból van egy darab, Aradszki András nyújtotta 
be, amely a háttéranyagban négy pontra lett szétbontva. Kérdezem az államtitkár 
urat, hogy a kormány ezeket támogatja-e. 

 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): Tisztelt Elnök 

Úr! Tisztelt Bizottság! Egyrészt köszönöm szépen a napirendcserét, másrészt pedig 
kormányálláspontot nem tudok jelezni, hiszen a kormány még nem tárgyalta. A tárca 
nevében egyetértünk a módosító javaslattal vagy javaslatokkal - ugye, ezek összefüggő 
módosító javaslatok. 

 
ELNÖK: Így van. 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): Annyit azért 

szeretnék előrebocsátani, hogy elsősorban az Országgyűlés önmagának határoz meg 
kötelezettséget, hiszen Érd székhellyel létre kell hozni egy bíróságot, ami azt jelenti, 
hogy ott bírósági épületet kell építeni. Tehát ha a tisztelt Országgyűlés támogatja 
majd ezt a törvényjavaslatot, akkor ennek a költségvetési fedezetét biztosítani kell, 
mert máskülönben nem fog ott bíróság épülni. 

Azért támogatjuk, mert Érd az egyetlen olyan megyei jogú város, ahol még 
járásbíróság sincs, tehát ezért fontos kiemelni abból a sorból, hiszen más 
járásbíróságok is felmerülhetnének, más településeken, más járásközpontokban, de 
az már nem tűr halasztást, hogy Érden létesüljön járásbíróság. Köszönöm szépen a 
szót. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Bárándy képviselő úrnak adok szót. 
 
DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP): Köszönöm szépen. A módosító javaslattal 

kapcsolatban több kérdésem is fölmerült. Az egyik, hogy ha jól tudom, államtitkár úr, 
akkor van egy kormányhatározat arról, amely föl kívánja mérni azt, hogy hogyan és 
milyen módon létesíthető Érden járásbíróság. Nem tudom, nem volna-e érdemes 
megvárni egy ilyen módosító javaslattal azt, amíg az a kormányhatározat egyébként 
teljesedésbe megy. Értem én, hogy a fideszes képviselők mindenféle gesztust 
kívánnak gyakorolni Érd megyei jogú város felé. Nekem sincs azzal semmi 
problémám, hogy az egyetlen olyan megyei jogú város, ahol még nincs járásbíróság, 
létesüljön egy, de talán érdemes lenne a törvénymódosító javaslattal megvárni azt, 
hogy a kormányhatározat értelmében milyen eredmény születik majd. 

A másik, ami nekem furcsa, főleg ennek fényében, mert azt még megértem én, 
hogy most fölülbírálják önmagukat, és azt mondják, hogy a kormányhatározat akkor 
majd aktualitását veszti, mert hiszen erre most van szükség és azonnal, de akkor 
miért 2018-as határidővel kívánják javasolni az érdi járásbíróság felállítását. Ezzel 
nekem két bajom is van, az egyikről már beszéltem. Tehát hogy hogyan van ez 
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relációban a kormányhatározattal, a másik pedig, hogy én azért alapvetően amellett 
vagyok és azt szeretem, amikor egy kormány nem a következő kormány számára 
határoz meg feladatokat, hanem a saját maga számára. Márpedig a ’18-as 
hatálybalépés, nem tudom, milyen hónap az, amikor ez… (Jelzésre:) Január 1-jével… 
Na jó, akkor ez még éppen benne van a történetben. (Derültség.) Remélem, nem az 
lesz ennek is a sorsa, mint sok más hasonló esetben, hogy a hatálybalépést majd 
szépen kitoljuk akkor, amikor látjuk, hogy ez nem valósul meg.  

Szóval, nem akarom hosszabbra nyújtani, de én azt gondolom, érdemes volna 
egy ilyen módosító javaslattal megvárni azt, hogy a kormányhatározatnak majd mi 
lesz az eredménye. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem, kíván-e valaki hozzászólni. Államtitkár 

úr, kíván-e erre reagálni? 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): Elnök úr, 

egyrészt, ahogy mondtam, most egy tárcavéleményt mondtam, és nyilvánvaló, hogy 
ha a tisztelt bizottság támogatja a módosító javaslatot, akkor a kormány még állást 
fog foglalni a módosító javaslatról. 

Másrészt a Bárándy képviselő úr által említett kormányhatározat, amely 
valóban létezik, ez az 1245/2015-ös kormányhatározat, ez 2015. szeptember 30-át 
jelöli meg végrehajtási határidőként. Tehát legkésőbb szeptember 30-áig a kormány 
is elvégezné azt a feladatot, hogy megvizsgálja az érdi járásbíróság létesítésének a 
feltételeit. Tehát a ’18. január 1-jei határidő nem tűnik későinek, lehet, hogy inkább 
korai, tekintettel arra, hogy én ismerem az adottságokat, és egy zöldmezős 
beruházásról van szó, tehát gyakorlatilag egy vadonatúj bírósági épületet kell építeni, 
ezért nem valószínű, hogy ennél korábban hatályba lehetne léptetni egy járásbíróság 
illetékességi változását.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Határozathozatal következik. Kérdezem a 

bizottságot, ki támogatja a csomagban előterjesztett - mert ugye ez egy módosító 
indítvány, csak négy ajánlási pontra lett szétbontva -, Aradszki András módosító 
indítványát. Aki támogatja, kérem, kézfelemeléssel szavazzon! (Szavazás.) 
Megállapítom, hogy 8 igen. Ki van ellene? (Szavazás.) Ilyen nincs. Ki tartózkodott? 
(Szavazás.) Megállapítom, hogy 5 tartózkodás mellett a bizottság a módosító 
indítványt támogatja.  

Ezt akkor a bizottság részletes vitát lezáró indítványként fogja előterjeszteni. 
Aki ezt támogatja, kérem, szíveskedjen szavazni! (Szavazás.) Megállapítom, hogy 8 
igen. Ki van ellene? (Szavazás.) Ilyen nincs. Ki tartózkodott? (Szavazás.) 
Megállapítom, hogy 5 tartózkodás mellett a bizottság ezt elfogadta. 

Tisztelettel, még döntenünk kell a határozati házszabály 44. §-a szerint, hogy 
az eredeti törvényjavaslat megfelel-e a házszabályi és a jogalkotási törvény 
feltételeinek. Kérem az államtitkár urat, hogy erről nyilatkozzon. 

 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): Álláspontunk 

szerint megfelel a határozati házszabály rendelkezéseinek. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen, akkor határozathozatal következik. Ki az, aki 

elfogadja ezt az álláspontot, tehát hogy az eredeti törvényjavaslat megfelel a 
házszabályi előírásoknak. (Szavazás.) Megállapítom, hogy a bizottság ezt 
egyhangúlag megállapította. 
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Ezzel a részletes vitát lezárom, és mint igazságügyi bizottsági javaslat megy föl 
valószínűleg a Törvényalkotási bizottsághoz. Köszönöm szépen, ezzel ezt a napirendet 
lezártuk. 

Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény és a 
közfoglalkoztatással összefüggő egyes törvények módosításáról 
szóló T/4451. számú törvényjavaslat  
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján)  
(Kijelölt bizottság) 

Következik az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény módosítására 
irányuló T/4451. számú törvényjavaslat. Tisztelettel köszöntöm Magyariné Nagy Edit 
államtitkár asszonyt. 

Két dologról kell tárgyalnunk. Egyszer van egy háttéranyagunk, amelyről 
dönteni kell, azonkívül pedig a 44. § (1) bekezdés szerinti részletes vitára való 
alkalmasságról. 

Először a háttéranyagról kell döntenünk. Ügyrendi javaslata van Papcsák 
Ferenc alelnök úrnak. 

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

Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Tisztelt Államtitkár Asszony! Az 1-10., illetőleg a 
15. és 16. pontokat én magam javasoltam, ezek jellemzően technikaiak. Arra kérem a 
tisztelt bizottságot, hogy egyben nyilatkoztassuk meg ezekről államtitkár asszonyt, 
illetve a kormányt, és majd egyben döntsünk ezekről. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Ki támogatja ezt az indítványt? (Szavazás.) Ez 12 igen. Ki van ellene? 

(Szavazás. - Nincs ilyen.) Tartózkodás sincs? (Szavazás. - Nincs ilyen.) Jó, akkor 
tehát úgy döntött a bizottság, hogy az 1-10., 15. és 16. pontokat egyben tárgyaljuk. 
Ezekről tehát egyetlen nyilatkozatot kérek. 

 
DR. MAGYARINÉ DR. NAGY EDIT helyettes államtitkár 

(Belügyminisztérium): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Tárcaálláspontot tudok 
mondani: a tárca támogatja. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a bizottságot, ki kíván hozzászólni. 

(Nincs jelentkező.) Senki. Ki támogatja ezt az egész sort, tehát az 1-10., 15. és 16. 
pontokat? (Szavazás.) Egyhangú döntés született. 

Soron következik a 11. pont, Bárándy képviselő úr javaslata. Kérdezem az 
államtitkár asszonyt. 

 
DR. MAGYARINÉ DR. NAGY EDIT helyettes államtitkár 

(Belügyminisztérium): A tárca támogatja. 
 
ELNÖK: Támogatja. Kíván-e valaki hozzászólni? (Nincs jelentkező.) Akkor 

határozathozatal következik. Ki támogatja? (Szavazás. - Látható többség.) Egyhangú 
döntés született? Van ellenvélemény? (Szavazás. - Nincs ilyen.) Tartózkodás? 
(Szavazás.) 2 tartózkodás mellett a bizottság támogatta.  

A 12. pont következik, Gúr Nándor képviselő úr javaslata. 
 
DR. MAGYARINÉ DR. NAGY EDIT helyettes államtitkár 

(Belügyminisztérium): A tárca nem támogatja. 
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ELNÖK: Nem támogatja. Kérdezem a bizottságot. (Nincs jelentkező.) Nincs 
hozzászólás. (Közbeszólás a hallgatóság soraiból.) Tisztelettel, a helyzet a következő. 
Igazán illene jelentkeznie a képviselő úrnak, és nem közvetítő útján tudomásra hozni, 
de tekintettel arra, hogy a Szocialista Párt frakciójának képviselői vannak a 
bizottságban, csak a bizottság hozzájárulásával tudok szót adni másik képviselőnek. 

Kérdezem, ki támogatja, hogy Gúr Nándor képviselő úr hozzászóljon. 
(Szavazás.) Megállapítom, hogy ez többség. 

Tessék szíves lenni ide előreülni! (Közbeszólások: Röviden! - Apáti István: 
Máskülönben máskor nem fogsz szót kapni! - Derültség.)  

 
GÚR NÁNDOR (MSZP): Csak röviden. Tisztelettel köszöntöm elnök urat és a 

bizottság tagjait. Köszönöm szépen. Én nem kezdeményezhettem, nyilván a bizottság 
tagjai kezdeményezhették, hogy szólhassak. 

Szeretném, ha egyben, egy kör alatt beszélnénk a három módosító javaslatról… 
 
ELNÖK: Jó. 
 
GÚR NÁNDOR (MSZP): …mert három módosító javaslatot nyújtottam be, és 

nagyjából egy kaptafára történik.  
Gyakorlatilag arról szól a dolog, hogy a közfoglalkoztatási jogviszony keretei 

között munkaerő-piaci szolgáltatások tekintetében igénybe lehessen venni olyan 
szolgáltatásokat, amelyek nem 3 napot, hanem azon túlnyúló időszakot ölelnek fel. 
Ennek alapvetően két oka van. Az egyik oka az, hogy a gyakorlati tapasztalatok azt 
támasztják alá, hogy egy hosszabb futamidejű, 10-15 napos közvetlen foglalkozás 
nagyobb eredményességgel párosul az elhelyezkedési esélyek növelése érdekében. 
Ezért jelent meg a három módosító a 15, 10 és 5 napos módosítással a 3 nap helyett.  

Ezt ajánlom képviselőtársaim figyelmébe, hogy gondolják végig, akarjuk-e az 
esélyeket e tekintetben is erősíteni és növelni. Köszönöm szépen megtisztelő 
figyelmüket. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a kormány képviselőjét. 
 
DR. MAGYARINÉ DR. NAGY EDIT helyettes államtitkár 

(Belügyminisztérium): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Tisztelt Képviselő Úr! A 
tárca nem támogatja ezt a javaslatot, egy mondattal indokolnám is. 

Három napot biztosít a törvényjavaslat ilyen tapasztalatszerzés vagy 
továbbképzés igénybevételére. Amennyiben ennél több napot biztosítanánk, ez azt 
jelenti, hogy ennél több napra, 10-15 napra, képviselő úr által javasolt időtartamra 
esne ki a közfoglalkoztatásból az a személy, aki ezt igénybe veszi. Ez azt jelenti, hogy 
ez alatt az idő alatt azonban kapja a közfoglalkoztatásból eredő juttatását, illetve 
bérét, plusz részt vesz egy olyan foglalkozáson, amelyet más szervez, de közvetlenül 
nem munkatapasztalatot szerez, hanem mondjuk, önéletrajzot tanul meg írni, vagy 
egyéb ilyen foglalkozásokon vesz részt, ami álláspontunk szerint nem segíti elő az ő 
elhelyezkedését. Sokkal több eredménye lehet annak, hogy ténylegesen a 
közfoglalkoztatás keretében munkát végez, ahol valóságos munkatapasztalatot szerez. 
Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Tisztelt Bizottság! Tekintettel arra, hogy mind az 

előterjesztő, mind az államtitkár asszony együttes vitát folytatott le, azt 
indítványozom most ezek után, hogy a három pontról egyben szavazzunk. 
Kérdezem… Staudt Gábor hozzá szeretne szólni. (Jelzésre:) Elnézést, egy pillanat! 



 19 

Igaza van az alelnök úrnak. Amikor azt kérdeztem, hogy a bizottság részéről kíván-e 
valaki hozzászólni, nem jelentkezett képviselő úr. (Dr. Staudt Gábor: Akkor még nem 
volt egyben tárgyalva a három.) Megadtam a szót zárszóra az államtitkár 
asszonynak. Nem áll módomban szót adni. (Dr. Staudt Gábor: De akkor még nem 
volt egyben tárgyalva a három pont, elnök úr!) Jó, ebben igaza van. Tessék! (Apáti 
István: Tessék, bontakozz ki! - Derültség.)  

 
DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik): Köszönöm. Nagyon gyors leszek, tényleg nem 

elhúzni szeretném az időt. Én fontolóra venném azért azt, hogy több napot adjunk 
arra, hogy azokat a szolgáltatásokat, kvázi az állam részéről azokat a szolgáltatásokat 
igénybe vegyék ezek az emberek, amivel igenis hogy munkát tudnak találni. Én nem 
értek egyet államtitkár asszonnyal, hogy mondjuk, egy önéletrajz írása kevésbé lenne 
hasznos, mint mondjuk, a sok esetben sajnos teljesen haszontalan közmunka végzése. 
Szerintem egy önéletrajzírás, egy felkészítés arra, hogy milyen módon, akár egy 
állásinterjún hogyan kell megjelenni, vagy egyéb dolgoknak a megtanulása, sokkal 
inkább abba az irányba hat, hogy állást találjanak ezek az emberek. Tehát ezt 
figyelembe véve mi tudjuk támogatni a javaslatokat. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a bizottság tagjait, tudunk-e végre 

dönteni. (Nincs ellenvetés.) Igen. Akkor tehát együttes döntés lesz. 
Kérdezem, ki az, aki támogatja a 12., 13. és 14. pontokban foglaltakat. Aki 

támogatja, kérem, kézfelemeléssel szavazzon! (Szavazás.) Ez 5 igen. Ki az, aki nem 
támogatja? (Szavazás.) 7 nem. Ki tartózkodott? (Szavazás.) Megállapítom, hogy 1 
tartózkodás mellett a bizottság elutasította a javaslatokat. 

Tisztelettel, ezzel a háttéranyag fölötti vitát befejeztük, azzal, hogy az összegző 
módosító indítványt elő kell terjesztenünk az 1-10., 11., 15. és 16. pontokkal 
kapcsolatban. Kérdezem, ki az, aki ezt támogatja. (Szavazás.) Ez 8 igen. Ki van 
ellene? (Szavazás.) Olyan nincs. Ki tartózkodott? (Szavazás.) Megállapítom, hogy 5 
tartózkodás mellett a bizottság ezt elfogadta. 

Most már csak arra szeretném kérni az államtitkár asszonyt, szíveskedjen arról 
nyilatkozni, hogy az eredeti törvényjavaslat, amelyet beterjesztettek, a házszabály 
rendelkezéseinek, illetve a jogalkotási törvény kritériumainak megfelel-e vagy sem. 

 
DR. MAGYARINÉ DR. NAGY EDIT helyettes államtitkár 

(Belügyminisztérium): Tisztelt Elnök Úr! Megfelel. 
 
ELNÖK: Megfelel. Erről kell a bizottságnak döntenie. Ki az, aki ezt a 

megfelelőségi nyilatkozatot támogatja? (Szavazás.) Megállapítom, hogy ez egyhangú. 
Ezzel a részletes vitát lezárom. 

Egyebek 

Tisztelt Bizottság! Tekintettel arra, hogy 11 óra van, és nincs engedélyünk a 
házelnöktől a plenáris ülés ideje alatt ülésezni, a hátralévő napirendi pont 
megtárgyalására viszont nem fogom összehívni a bizottsági ülést ma délután fél 3-ra, 
hanem a jövő héten lesz bizottsági ülésünk hétfőn, és ott fogom ezt a 
vizsgálóbizottságról szóló 4221-es határozati javaslatot napirendre tűzni. Sajnálom, 
hogy elment az idő. (Apáti István: A jövő hétfőn hány órakor lesz bizottsági ülés?) 
Hétfőn 10 óra felé. 

Nem tudom, hogy állunk a pozsonyi úttal kapcsolatban. Hány jelentkezőnk 
van? (Jelzésre:) Rajtam kívül egy jelentkező van. Köszönöm szépen. (Apáti István: 
Mikor kell véglegeset mondani?) A héten jó lenne, mert ez június 2-3-a, ha jól tudom. 
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Az ülés berekesztése 

Köszönöm szépen a megjelenést, a bizottsági ülést berekesztem. 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 11.00 óra)  
  

Dr. Rubovszky György 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Prin Andrea 


