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Napirendi javaslat  

 

1. Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről  
 
a) Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvénynek a képviselői szabad 
mandátum védelmét biztosító módosításáról szóló törvényjavaslat (T/4688. 
szám)  
(Sallai R. Benedek (LMP) képviselő önálló indítványa)  
 
b) A felszámolási eljárás szabályainak megváltoztatásáról a 
katasztrófahelyzetek elkerülése érdekében szóló törvényjavaslat (T/4515. 
szám)  
(Szabó Szabolcs (független) képviselő önálló indítványa)  
 
c) A társasházak, lakásszövetkezetek követeléseivel kapcsolatos egyes 
jogszabályok módosításáról szóló törvényjavaslat (T/4712. szám)  
(Szabó Szabolcs (független) képviselő önálló indítványa)   
 
d) A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/4545. szám)  
(Apáti István, Ander Balázs (Jobbik) képviselők önálló indítványa)  
 
e) A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/4696. szám)  
(Dr. Staudt Gábor (Jobbik) képviselő önálló indítványa)  
 

2. Egyebek   
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Az ülés résztvevői  

A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: Dr. Rubovszky György (KDNP), a bizottság elnöke, valamint  
Budai Gyula (Fidesz), a bizottság alelnöke  
 
Dr. Vitányi István (Fidesz), a bizottság alelnöke  
Demeter Zoltán (Fidesz)  
Dr. Vas Imre (Fidesz)  
Vigh László (Fidesz)  
Dr. Bárándy Gergely (MSZP)  
Teleki László (MSZP)  
Apáti István (Jobbik)  
Dr. Staudt Gábor (Jobbik)  
 

Helyettesítési megbízást adott   
Dr. Papcsák Ferenc (Fidesz) dr. Vas Imrének (Fidesz)   
Dr. Bárándy Gergely (MSZP) megérkezéséig Teleki Lászlónak (MSZP)  
 

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

Meghívott 

Hozzászóló   
Sallai R. Benedek (LMP) országgyűlési képviselő  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 11 óra 2 perc)  

Az ülés megnyitása, a napirend elfogadása 

DR. RUBOVSZKY GYÖRGY (KDNP), a bizottság elnöke, a továbbiakban 
ELNÖK: Tisztelettel köszöntöm a bizottság megjelent tagjait. Szeretném bejelenteni, 
hogy az eddig leadott meghatalmazások szerint Papcsák Ferenc alelnök urat Vas Imre 
képviselő úr helyettesíti, Bárándy Gergely képviselő urat pedig Teleki László képviselő 
úr. 

Tisztelettel köszöntöm a bizottság megjelent tagjait, munkatársakat és 
mindenkit, aki figyelemmel kíséri a munkánkat. 

Bejelentem, hogy az írásban kiküldött napirendhez képest semmilyen 
módosító indítvány nem érkezett írásban, nekem sincs ilyen napirend-módosítási 
indítványom. Kérdezem a bizottság tagjait, van-e valakinek észrevétele vagy 
hozzátennivalója a napirendhez. (Nincs ilyen jelzés.) Amennyiben nincs, akkor 
szavazunk a napirendről. 

Kérdezem a bizottságot, ki fogadja el az írásban megküldött napirendet. Aki 
elfogadja, kérem, kézfelemeléssel szavazzon! (Szavazás.) Megállapítom, hogy 10 igen 
szavazattal, egyhangúlag elfogadtuk a napirendet. 

Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről 

a) Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvénynek a 
képviselői szabad mandátum védelmét biztosító módosításáról 
szóló T/4688. számú törvényjavaslat 

Az első napirendi pontunk a Sallai R. Benedek képviselő úr által jegyzett 
T/4688. számú törvényjavaslat az Országgyűlésről szóló törvény módosításáról.  

Tisztelettel köszöntöm a képviselő urat mint előterjesztőt. Kérdezem, kívánja-e 
az írásban előterjesztett anyagát kiegészíteni. 

 
SALLAI R. BENEDEK (LMP): Igen, köszönöm szépen, élek a lehetőséggel. 
 
ELNÖK: Parancsoljon, képviselő úr! Megadom a szót. 

Sallai R. Benedek szóbeli kiegészítése 

SALLAI R. BENEDEK (LMP): Köszönöm a szót, elnök úr. Én is szeretettel 
köszöntöm a bizottság tagjait. Örülök neki, hogy beszélhetünk erről a javaslatról, 
ugyanis nyilvánvalóan az indoklásban jó néhány szempontot nem lehet leírni, vagy 
hát nem ildomos mindent megemlíteni. 

Az elmúlt időszakban több alkalommal tapasztaltam azt a parlamentben, az 
Országgyűlés soraiban, hogy jó néhány olyan képviselő, akinek a józan belátási 
képessége alapján megvan a tehetsége arra, hogy egy-egy jogszabálynak esetleg 
kritikáját fogalmazza meg, esetleg meg is fogalmazza ezt négyszemközt vagy szűkebb 
körben, sajnos a szavazási magatartása során mindenkor a frakciófegyelemnek 
megfelelően jár el. Ezt nagyon aggasztó tendenciának látom, csakúgy, mint ahogy azt 
is, hogy a közelmúltban kormánypárti sorokból volt olyan képviselő, aki szavazási 
magatartása miatt a sajtóhírek szerint pénzbírságot is kapott. 

Azt gondolom erről, hogy alapvetően így is nagyon nagy demokráciadeficittel 
működik az Országgyűlés, így is nagyon sokszor azt lehet érezni, hogy a magyar 
állampolgárok, a magyar választók elvesztették a valós képviseletüket, és valójában 
pártvezetők döntenek, az országgyűlési képviselők különböző megkötések miatt nem 
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tudják ellátni azt hűen, hogy valóban a választóikat tudják képviselni. Ennek 
megfelelően annak a lehetőségét szeretném megteremteni, hogy egy-egy 
országgyűlési képviselő személyes meggyőződése alapján, lelkiismeretének 
megfelelően tudjon úgy szavazni, hogy nem fenyegeti őt a frakciófegyelem és a frakció 
szankcionálási lehetőségei. 

Nyilvánvalóan tudom, hogy ezek önként vállalt kötelezettségek; nyilvánvalóan 
tudom, hogy valaki elvállalja ezeknek a szabályait. Ugyanakkor nyilvánvalóan azt is 
tudom, hogy egy-egy ilyen döntésben nagyon-nagyon rossz érzés lehet saját 
meggyőződés és lelkiismeret ellenében szavazni. A viszonylag nagy sajtóvisszhangot 
kapott vagyonkezelési jogszabályokkal kapcsolatos döntéskor lehetett ezzel a 
leginkább szembesülni, hiszen nagyon sok olyan parlamenti képviselő volt, akinek 
magának is megvoltak a fenntartásai, a szavazási magatartása mégis a 
frakciófegyelemnek megfelelően zajlott. 

Javaslatommal azt szeretném elérni, hogy egy picit csökkentsük a frakciók 
jogait és lehetőségeit, és a legfőbb népképviseleti szervként az Országgyűlés meg tudja 
valósítani azt, hogy a képviselők valóban az őket megválasztó embereket képviseljék, 
ne pedig a frakcióvezetésüket. Ehhez kérem a támogatásukat, és kérem a 
tárgysorozatba vétel megteremtésének a lehetőségét. Köszönöm szépen, elnök úr. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Most átadom az ülés vezetését Budai Gyula alelnök 

úrnak, mert szeretnék érdemben hozzászólni az ügyhöz. 
 
(Az ülés vezetését Budai Gyula (Fidesz), a bizottság alelnöke veszi át.) 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, elnök úr. Megadom a szót. Köszönöm. 

Hozzászólások 

DR. RUBOVSZKY GYÖRGY (KDNP), a bizottság elnöke: Köszönöm szépen. Én 
a következőféleképpen látom ezt. A magyar Országgyűlés pártalapon szerveződik, és 
alapvetően még a független képviselők is valamilyen párt színeiben jutnak be; 
kizárólag azért lesznek függetlenek, mert nem tudnak frakciót alakítani.  

Azt én nem tudom, melyik pártban van olyan, hogy a pártvezetők döntenek. A 
legjobb tudomásom szerint az a pártcsoport, amelyikhez én tartozom, úgy működik, 
hogy van egy frakciódöntés, amikor elhatározzák, hogy itt kötelező szavazás van. Van 
olyan, hogy elhatározzák, hogy lelkiismeret szerinti szavazás van; ott szabad pálya 
van. Ahol kötelező, ott pedig a kollektív bölcsesség alapján döntik el, hogy az adott 
pártcsoport filozófiája szerint hogyan kell mindenkinek szavazni. S mivel a 
képviselővé válás nem kötelező, én ezt a fajta korlátozást semmilyen körülmények 
között nem támogatnám. Én erre azt szoktam mondani, hogy ez különbözteti meg a 
politikai pártokat a gittegyletektől, hogy tudnak együtt dolgozni, vagy pedig mindenki 
- mint egy önképzőkörben - a saját feje után szaladgál. Ez nem azonos azzal a 
képviselettel, hogy gyakorlatilag a politikai pártok határozzák meg azt az 
irányvonalat, ami megkapja a legnagyobb támogatottságot, illetve kap iksz 
százaléknyi támogatottságot.  

Én nem hiszem, hogy az országgyűlési törvénynek ilyen mélységben bele 
kellene szólnia a frakciók munkájába. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ha elnök úr nem kíván a továbbiakban hozzászólni 

(Dr. Rubovszky György jelzi, hogy nem.), akkor még Vas Imrének adom meg a szót, 
és visszaadom az ülés vezetését elnök úrnak. 
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(Az ülés vezetését dr. Rubovszky György (KDNP), a bizottság elnöke veszi át.) 
 
ELNÖK: Köszönöm. 
 
DR. VAS IMRE (Fidesz): Köszönöm szépen. Szerintem egyébként ez az 

előterjesztés olyan kérdést szabályoz, amit alapvetően nem is kellene szabályozni. Az 
Alaptörvény 4. cikk (1) bekezdése szerint az országgyűlési képviselők jogai és 
kötelezettségei egyenlők, tevékenységüket a köz érdekében végzik, e tekintetben nem 
utasíthatók. 

Tehát mindenki szabad belátása szerint szavaz és dönt, úgyhogy én ezt nem is 
értem igazából, képviselő úr miből gondolta, hogy ezt az országgyűlési törvényben 
szabályozni kellene. Köszönöm szépen. 

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

képviselő úrnak adok szót. 
 
APÁTI ISTVÁN (Jobbik): Köszönöm szépen. Tisztelt Bizottság! Tisztelt 

Előterjesztő! Mi támogatni fogjuk ezt a javaslatot, azzal együtt, hogy véleményem 
szerint a problémafelvetés helyes, de ami ide úgymond garanciaként le van fektetve, 
az meglehetősen gyenge, ugyanis egy mindenkori kormánypártot hol fog az érdekelni, 
hogy mondjuk, 150 ezer forinttal csökken a működési kerete, amikor ráadásul a 
képviselőn be tudják hajtani, be tudják vasalni. Ami szerintem egy behajthatatlan 
követelés, tehát igazából a naturalis obligatiónak egy igen speciális esete, mert 
véleményem szerint semmi nem írhatja elő azt, hogy vagyoni szankcióval, ráadásul 
pénzbírsággal, már-már egy szabálysértési vagy büntetőjogi szankcióval sújtanak egy 
képviselőt, holott egyébként arra felhívnám elnök úr figyelmét is, írva vagyon az is, 
hogy leadott szavazatáért, képviselői minőségében elhangzott véleményéért 
felelősségre nem vonható, számon nem kérhető ilyen értelemben; legfeljebb számon 
kérik a választók, ezt persze lehet így nagyívűen mondani. De hogy a pártja, a 
frakciója ilyen szankcióval sújtja, gyakorlatilag akaratot hajlító vagy akaratot megtörő 
szinten már-már zsarolja, az szerintem egyébként közelebb áll a büntető 
törvénykönyvi zsarolás nevezetű tényálláshoz, vagy akár egyéb, például a kényszerítés 
tényállásához, annak egy speciális változatát megvalósítva, mintsem hogy ezt 
országgyűlési törvényi szinten kelljen kezelni. Szerintem kell ott is, tehát ez egy jó 
felvetés, de én más oldalról fognám meg: nemes egyszerűséggel tilalmazni kellene. 
Tehát azt kellene lefektetni, akár az országgyűlési törvényben, akár más jogágakhoz 
tartozó különböző törvényekben, hogy a képviselő a leadott szavazatáért saját 
pártjától, frakciójától semmilyen szankcióval nem sújtható. 

És elnök úr, én elhiszem azt, és az természetesen helyes, hogy ne gittegyletként 
működjön egy párt, de azt azért túlzásnak tartom, és ön is tudja, hogy ez nem így van, 
hogy széles körben a Fidesz–KDNP-frakció megbeszéli, és a kollektív bölcsesség 
révén, közös, kiforrott akaratokat vagy akaratnyilvánításokat foglalnak törvénybe. 
Akkor egyszerűsítsük le: leginkább a vezénylő tábornok úr akarata jelenik meg; amit 
Orbán Viktor mond, az van. És ehhez sajnos sokan csak asszisztálnak, kvázi politikai, 
jól fizetett vagy kevésbé jól fizetett politikai statisztaszerepet vállalva. Esetleg a 
Fideszben talán még van maximum tíz olyan ember, aki megmondja, hányas a kabát, 
és akkor mindenkinek eszerint kell szavazni. Ez igaz volt annak idején persze a 
balliberális kormányokra is, meg az elmúlt huszonöt évre.  

Szerintem nagyon rossz ízű az és vállalhatatlan, hogy összegtől függetlenül, egy 
képviselőt a leadott szavazatáért pénzbírságban részesítsen a saját pártja, a saját 
frakciója.  
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A Jobbikban van pénzbírság, még mielőtt előjönnek ezzel, nálunk is van 
pénzbírság, csak az teljesen más jellegű. Ha valaki nem jön be a szavazásra, ha valaki 
elmulasztja, tehát képviselői kötelességét ilyen módon szegi meg; de azért soha nem 
szabtunk ki senkire bírságot, és nem is fogunk, mert igennel, nemmel vagy 
tartózkodással szavazott. És jelzem egyébként, mindjárt élenjáróként, nem véletlenül 
kértem én szót, hogy amikor március elején az ominózus kétharmados szavazást, bár 
egyébként igen-igen különleges körülmények hatására, de elmulasztottam, rám is 
kiszabták a bírságot, és tudomásul vettem. De nem azért, azért nem kaptam volna 
bírságot, hogy ha ott vagyok, és igennel, nemmel vagy tartózkodással szavazok, tehát 
nem a szavazás mikéntje vagy módja vagy a leadott szavazat jellege, hanem a 
mulasztás miatt, még akkor is, ha ez egy abszolút méltányolható okból származó 
távolmaradás volt a részemről, szeretném hangsúlyozni. 

Szóval, maga a szándék miatt támogatjuk ezt az indítványt, képviselő úr, de 
meglehetősen pontatlan ez a megfogalmazás, úgy mondanám, hogy gyenge; nagyon 
kis, hajszálvékony falat állít az ilyen jellegű sunyi politikai szándékok elé. Tehát 
szerintem nemcsak ebbe a vonatkozó törvénybe, hanem más törvényekbe is bele 
kellene nyúlni, és egyszerűen a szankcionálás tilalmát kell felállítani ezekre az 
esetekre. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kíván-e még valaki a bizottság részéről 

hozzászólni? (Nincs jelentkező.) Ilyet nem látok. 
Az előterjesztőt kérdezem, kíván-e válaszolni. Tessék parancsolni! 

Sallai R. Benedek reflexiói 

SALLAI R. BENEDEK (LMP): Igen, elnök úr, élnék a lehetőséggel. Köszönöm 
szépen a szót. Engedjék meg, hogy elsőként a legutolsó felszólalásra reagáljak. 

Egyetértek Apáti képviselő úrral, és nem is volt cél az, hogy teljes részletezéssel 
kodifikáljak egy javaslatot, azért, mert egyszerűen arról szeretném, hogy politikai vita 
nyíljon a parlamentben, hogy kicsúszott az emberek kezéből az Országgyűlés. Arról, 
hogy szűk pártvezetések irányítják az országot, és megszűnt a népképviseletnek az a 
szerve, hogy az embereket a megválasztott képviselőik normálisan tudják képviselni. 
A tárgysorozatba-vételi döntés itt nyilvánvalóan nem arról szól, hogy ezt a szövegezett 
formátumot kell elfogadni, hanem arról, hogy véleményt kell mondani az 
Országgyűlésnek arról, hogy a frakcióknak mennyi hatalma legyen a döntéshozásban, 
és miként lehessen erre hatást gyakorolni. Tehát teljesen elfogadom a kritikát, és 
egyet is értek ezzel, ebben nem is látok gondot. Azért kérem a tárgysorozatba-vételi 
lehetőséget, hogy megnyissuk ennek a kapuját, hogy erről vitázzunk. 

Vas képviselő úrnak és Rubovszky elnök úrnak pedig annyiban szeretnék 
reagálni, hogy én nem tudom, mennyire vannak hozzászokva ehhez; én ellenzéki 
politikus vagyok (Dr. Vitányi István: Az is maradsz egy darabig!), ennek ellenére 
elismerem, hogy a Fidesz és a KDNP soraiban maradtak rendes emberek. 
(Derültség.) 

 
ELNÖK: Köszönjük. 
 
SALLAI R. BENEDEK (LMP): Maradtak olyan emberek, akiknek igenis van 

lelkiismeretük, és néha ki tudnának állni azért, ami a valós véleményük. 
(Közbeszólások, zaj a kormánypárti képviselők részéről.) És ez a felismerés, hogy ez 
így van, tette lehetővé azt a javaslatot, hogy egyáltalán megteremtsük a lehetőségét 
annak, hogy az önök frakcióiban, az önök padsoraiban mindazok, akik ki akarnak 
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állni azokért az elvekért és lelkiismeretért, ami miatt idejöttek a parlamentbe, ezt 
megtehessék.  

Nyilvánvaló Apáti képviselő úrnak azon véleménye, ami a szankcionálás 
lehetőségének a korlátozása, ez egy nagyon-nagyon nehezen megfogható dolog. 
Ugyanis ugyanúgy, ha egy jelöltet legközelebb nem fog támogatni a pártja, hogy 
elinduljon, az ugyanolyan rémítő szankció lehet, mint ha pár százezer forintot 
elvonunk. Nagyon-nagyon nehéz megfogni azt, hogy hogyan lehet ezt jogszabály-
alkotói formában megszövegezni úgy, hogy ez a javaslat mindenképpen azt a célt 
szolgálja, hogy a nép vissza tudja szerezni a képviseletét, a képviseleti demokrácia 
lehetőségét.  

Azt pedig Rubovszky elnök úrnak hadd mondjam el, hogy nyilvánvalóan 
nekem még soha nem volt lehetőségem, mint azt tudja, nagy frakcióban dolgozni (Dr. 
Vitányi István: Nem is lesz egy darabig! - Derültség.), tehát ez a szűk kör számomra 
minden bizonnyal meghatározza azt, hogy milyen tapasztalataim vannak. Azt 
mindenesetre biztosan mondom, hogy jelentősen eltér a demokráciafelfogásunk azzal 
kapcsolatban, hogy ha a többség valamit megszavaz, akkor mindig az a helyes. 
Alapvetően nem értek ezzel egyet, és azt gondolom, pont az elmúlt időszak is azt 
bizonyította, hogy azok a képviselőik gondolták helyesen, akik esetleg nem értettek 
egyet egy jogszabállyal, majd az utána visszakerült a parlament elé, nem a többségnek 
volt igaza. Nem mindig a többség látja helyesen, és ezért lenne fontos az, hogy 
megnyíljon a lehetősége annak, hogy értékek mentén történjen a politizálás, egyszerű 
politikai érdekek helyett. 

Ez a javaslat erről szól. Elfogadom a bizottság azon véleményét, hogy ez a 
kodifikált szöveg nem tökéletes és nem így támogatandó, de azt mindenképpen 
kérem, hogy a tárgysorozatba vétel megtörténhessen, hogy legalább vitát nyithassunk 
erről, hogy hogyan tudná a magyar társadalom visszaszerezni a jogát a 
népképviselethez. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Engedje meg, hogy egy ötletet vessek fel. Az a cél, amelyet ön el akar 

érni, úgy valósítható meg, ha betiltjuk a politikai pártokat, és csak 106 egyéni 
képviselő indul az országban. (Dr. Vas Imre: Független!) Akkor megvalósítható - akik 
nem tartoznak párthoz. Akkor ez tényleg népképviselet lesz. Addig, ameddig a nép a 
pártra szavaz - mert azért maradjunk abban, hogy a gyakorlat az, hogy a pártra 
szavaznak; kevesebb szerepe van az egyénnek, mint a mögötte álló politikai pártnak -, 
addig ez egy utópia lesz. (Dr. Vitányi István: Az LMP sem egyéniben jutott be, csak 
pártként!) Ez az én magánvéleményem, de ezért nem akartam átadni az elnöklést.  

Határozathozatal a tárgysorozatba vételről 

Tisztelt Bizottság! Határozathozatal következik. Kérdezem a bizottságot, ki 
támogatja a T/4688. számú törvényjavaslat tárgysorozatba vételét. (Szavazás.) Ez 2 
igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) 8 nem. Ki tartózkodott? (Szavazás.) 
Megállapítom, hogy 2 tartózkodás mellett a bizottság törvényjavaslatot nem vette 
tárgysorozatba.  

Köszönöm szépen a megjelenést.  
Szabó Szabolcs képviselő urat keresem. (Nincs a teremben. - Jelzésre:) Tisztelt 

Bizottság! A következő a helyzet. Egyszer a képviselő úr kérte, hogy halasszuk el a 
tárgyalást, mert hogy jelen szeretne lenni, de most arról tájékoztattak engem, hogy a 
következő két törvényjavaslatnak - mindkettőnek ő az előterjesztője - a távollétében 
való megtárgyalását kéri, figyelemmel arra, hogy egyéb elfoglaltsága miatt nem tud 
megjelenni; most tehát nem kért halasztást, hanem döntést kér a távollétében. 
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b) A felszámolási eljárás szabályainak megváltoztatásáról a 
katasztrófahelyzetek elkerülése érdekében szóló T/4515. számú 
törvényjavaslat 

Akkor tehát következik a T/4515. számú, a felszámolási eljárás szabályainak 
megváltoztatásáról a katasztrófahelyzetek elkerülése érdekében című törvényjavaslat 
tárgysorozatba vételének vitája.  

Kérdezem, ki kíván hozzászólni. Megadom a szót Vas Imre képviselő úrnak. 

Hozzászólás 

DR. VAS IMRE (Fidesz): Köszönöm szépen. Ez azért annál jobb javaslat, mint 
amit a múlt héten tárgyaltunk, mert ez legalább nem akarja a környezetvédelmi károk 
költségét a felszámolás kielégítési sorrendjében hátrébb sorolni. De tekintettel arra, 
hogy a kormány benyújtotta a T/4889. számú törvényjavaslatot a csődeljárásról és 
felszámolási eljárásról, valamint a kisajátítási eljárásról, és az sokkal komplexebben 
szabályozza a képviselő úr és egyébként többek által felvetett problémát, ezért azt 
javasolom, hogy ezt ne vegyük tárgysorozatba, hiszen a kormány javaslata valamelyik 
héten úgyis tárgyalásra kerül, és mondom, az sokkal komplexebben szabályozza az 
adott kérdést. Ezt ugyanúgy a Budapesti Vegyiművek körüli probléma indította el, bár 
annak a problémája most már megoldódni látszik, de ezt nyilván szabályozni kell, 
hogy a továbbiakban ilyen probléma ne vetődjön fel. 

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

hozzászólni. (Nincs jelentkező.) Akkor határozathozatal következik. 

Határozathozatal a tárgysorozatba vételről 

Kérdezem, ki az, aki támogatja a T/4515. számú törvényjavaslat tárgysorozatba 
vételét. (Szavazás.) Ez 4 igen. Ki az, aki ellene van? (Szavazás.) 1 nem. Ki 
tartózkodik? (Szavazás.) Megállapítom, hogy 6 tartózkodás mellett a bizottság nem 
vette tárgysorozatba. 

c) A társasházak, lakásszövetkezetek követeléseivel kapcsolatos 
egyes jogszabályok módosításáról szóló T/4712. számú 
törvényjavaslat 

Következik a társasházak, lakásszövetkezetek követeléseivel kapcsolatos egyes 
jogszabályok módosításáról szóló T/4712. számú törvényjavaslat tárgysorozatba 
vételének megvitatása. Kérdezem, ki kíván hozzászólni. Vas Imre képviselő úrnak 
adok szót. 

Hozzászólások 

DR. VAS IMRE (Fidesz): Köszönöm szépen. Ez a javaslat az ingatlan-
nyilvántartási eljárást rendkívüli módon bonyolulttá tenné. Ráadásul itt a probléma 
akkor keletkezett, amikor a bankok a lakás vagy az ingatlan értékének 90-100 
százalékát hitelezték, tehát egészen addig a társasházi követelésekkel nem volt 
igazából probléma, míg a bankok 50-60 százalékot hiteleztek, a probléma akkor 
keletkezett, amikor ennél jóval magasabbat. Az én véleményem szerint a bankok 
többsége visszatért arra, hogy az ingatlan értékének 50-60 százalékánál nem hitelez 
többet, visszamenőleg pedig már nyilván nem lehet a jelzálogjogosult elé kerülni. 
Úgyhogy egyrészt rendkívül bonyolulttá tenné az ingatlan-nyilvántartási eljárást; 
többek között ilyen van a törvényjavaslatban, hogy társasház és lakásszövetkezeti 
ingatlan esetén az eljárásban ügyfél a társasház is. Hozzáteszem, a földhivatalnak az 
esetek döntő részében tudomása sincs arról egyébként, hogy ki egy adott 
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társasháznak a közös képviselője, tehát nem is tudnák az eljárás megindításáról szóló 
értesítést, illetve a határozatot kikézbesíteni.  

Az meg az én ismereteim szerint bevett gyakorlat, hogy senki nem vesz meg 
úgy egy lakást, ha azon, mondjuk, közösköltség-tartozás van. Egy kellő gondossággal 
eljáró vevő mindig kéri a közös képviselő, illetve lakásszövetkezeti elnök igazolását, 
hogy az adott lakásra vonatkozóan nincs közösköltség-tartozás. 

A kényszerértékesítés pedig nem oldja meg ezt a problémát, a felszámolás, 
illetve végrehajtás során történő értékesítés, és egyébként az eljárást rendkívül 
bonyolulttá teszi. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Kíván még valaki hozzászólni? Staudt Gábor képviselő 

úrnak adok szót. 
 
DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik): Köszönöm, elnök úr. Tisztelt Bizottság! Az a 

különleges helyzet van, hogy szinte teljesen egyetértek Vas Imre képviselőtársammal, 
ami a jogi aggályokat illeti. Én azt is megértem egyébként, és tegyük hozzá, ezért 
fogunk tartózkodni itt a szavazásnál, mert érzem én, hogy a probléma, ami felmerült, 
lehet valós, de a megoldás nem biztos, hogy ebben az irányban van. (Dr. Vas Imre: 
Így van.) Nem ismételném el, mert a jogi érveket Vas Imre tényleg szépen kifejtette 
ezzel kapcsolatosan. 

A banki hitelezés gyakorlatát én is kiemelném, hogy valóban, amikor 90-100 
százalékot vagy akár még magasabb értéket is behiteleztek, a devizahitelek 
elszállásával ez még inkább elcsúszott, hiszen a tartozás jóval több lehet, valóban, 
mint a lakás értéke. Bízunk benne, hogy egyrészt a jövőben ilyen nem lesz, hiszen a 
devizahitelezés mint olyan a jövőben csak annak lesz elérhető a magánszemélyek 
közül, aki devizában, ugyanabban a devizában kapja a fizetését.  

Azt is el kell mondjam, jogilag azzal sem értek egyet, bár az még érthető lehet, 
hogy jó, a megterhelésről kapjon tájékoztatást a társasház, de valóban hova fogják 
küldeni, mert változhat a közös képviselő, és erre nincs egy nyilvántartása a 
földhivatalnak, tehát ezt is el tudom fogadni. De az, hogy a hozzájárulása kelljen a 
társasháznak ahhoz, mondjuk, hogy valaki hitelt vegyen fel, ez számomra kicsit a 
magántulajdonba behatol, hogy így fogalmazzak. Úgyhogy itt azért van némi jogi, 
akár alapjogi aggály is.  

S egyébként az a módszer, hogy jelen pillanatban már megkapták azt a jogot a 
társasházak, hogy megterheljék a lakást, ha elér a tartozás egy szintet, akkor úgy 
gondolom, nekik ezzel élni kell, vagy felszólítva az adóst, hogy fizessen, különben 
megterhelik a lakást, ez alapján a javaslat alapján nyilván akkor addig várnának, amíg 
egyéb igény nem jön, és akkor gyorsan megterhelnék. Én azt mondom, hogy a kettő 
azért elválik egymástól, de azt is értem, hogy a notórius adósokkal nyilván nehéz a 
társasházaknak. De így csak tartózkodni tudunk, mert itt azért még sok kérdés van a 
javaslattal kapcsolatosan. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a bizottság tagjait, van-e további 

hozzászólás. (Nincs jelentkező.) Amennyiben nincs, akkor határozathozatal 
következik. 

Határozathozatal a tárgysorozatba vételről 

Kérdezem, ki támogatja a T/4712. számú törvényjavaslat tárgysorozatba 
vételét. (Szavazás.) Ez 2 igen. Ki van ellene? (Szavazás.) Ilyen nincs. Ki tartózkodott? 
(Szavazás.) Megállapítom, hogy 9 tartózkodás mellett a bizottság nem vette 
tárgysorozatba. 
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d) A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 
módosításáról szóló T/4545. számú törvényjavaslat 

Most pedig a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 
módosításáról szóló T/4545. számú törvényjavaslat tárgysorozatba-vételi vitája 
következik, amelynek Apáti István és Ander Balázs képviselő urak. Nyilván Apáti 
István képviselő úr fogja az előadói lehetőségeket magához ragadni. Kérdezem a 
képviselő urat, kíván-e szólni. (Jelzésre:) Igen, akkor megadom a szót. Parancsoljon! 

Apáti István szóbeli kiegészítése 

APÁTI ISTVÁN (Jobbik): Köszönöm szépen. Nyomatékosan szeretném kérni a 
tisztelt bizottságot, hogy legalább ezen az előszűrőn engedjük át ezt a javaslatot. Ez 
egy nagyon lényeges problémát kíván kezelni, s ha úgy tetszik, egy 137 éve hatályban 
lévő, lehet, hogy a hatálybalépésekor indokolt, bár azóta idejétmúlttá és 
társadalomellenessé vált szabályt kíván megváltoztatni.  

Az alapvetően jogtechnikai kérdés, hogy a Btk.-nak a hatályos szövegéből 
kivesszük-e azt a rendelkezést, ami most úgy szól, hogy életfogytig tartó 
szabadságvesztés azzal szemben szabható ki, aki a bűncselekmény elkövetésekor a 20. 
életévét betöltötte - tehát ez az egyik megoldás, hogy ezt kivesszük -, vagy amivel mi 
itt előálltunk, tulajdonképpen a végeredmény ugyanaz lenne, hogy kimondjuk, hogy 
azzal szemben szabható ki, aki a 18. életévét betöltötte.  

Előre látom a balliberális portálok hiénaként való megnyilvánulását, látom a 
vezércikkeket, hogy a Jobbik már a 18. életévüket betöltött személyeket is börtönbe 
vagy fegyházba zárná. Hát, nekik is, meg egyébként önöknek is mondanám, hogy 
tudjuk azt, hogy Magyarországon az elmúlt évtizedekben akár halálbüntetést - 
leszámítva a politikai jellegű ügyeket; most ezeket, az ’56-os és az azt követő 
megtorlásokat ne vegyük ide -, köztörvényes bűncselekmények miatt halálbüntetést 
vagy életfogytiglant gyakorlatilag, bár számos bűncselekményre kiszabható volt, az 
emberölés minősített esetei miatt szabtak ki. Annak idején 21 bűncselekménynél volt 
kiszabható halálbüntetés, de gyakorlatilag a bírók évente átlag három alkalommal, 
kizárólag a minősített emberölések miatt alkalmazták, függetlenül attól, hogy 
köztörvényes és katonai bűncselekményekre is kiszabható lett volna.  

Aztán ahogy a halálbüntetést hatályon kívül helyezték, a jogrendszer 
legsúlyosabb büntetése maradt az életfogytiglan. Az elmúlt 25 évben rengeteg 
változáson ment keresztül, a legkorábbi szabadságra bocsátás, feltételes szabadságra 
bocsátás tartamát illetően és egyéb vonatkozásban is, de mindvégig benne maradt ez 
ez idejétmúlt szabály, és én ezt az elmúlt ciklusban is körülbelül kétszer vagy 
háromszor próbáltam keresztülvinni a parlamenten. Először Répássy államtitkár úr - 
sajnálom, hogy most nincs itt - a Mansfeld-üggyel érvelt. Hát, nem is igazán értem, 
hogy jön ide a Mansfeld-ügy. Ha történelmi ismereteim nem csalnak, őt a 18. 
születésnapján azzal „jutalmazták”, hogy felakasztották, tehát a kivégzése történt meg 
a 18. életéve betöltésével, tehát annak köze nem volt a 20. életévhez, illetve a 18-20. 
életév közötti időhöz. Ilyen értelemben ez egy büntetőjogi légüres tér az én 
értelmezésem szerint. Másrészt az egy politikai jellegű, koncepciós per volt, 
halálbüntetéssel összefüggésben. Amit mi benyújtottunk, az köztörvényes 
bűncselekményekkel összefüggő, politikához semmi közük nincs, és nem 
halálbüntetéssel, hanem életfogytiglannal áll összefüggésben. 

Most mondok kapásból az elmúlt évekből néhány ügyet. Először kezdeném 
azzal, ahol talán kiszabható az elkövetővel szemben a legsúlyosabb büntetés. Pár 
hónapja történt a zalaegerszegi gyilkosság. Ott véletlenül a 21. életévében jár az 
elkövető, de ez csak egy vak véletlen; ha előbb jut eszébe gyilkolászni, hogy megölje a 
barátnőjét, akkor most ő is, ahhoz képest, amit érdemel, röhöghetne a markába.  
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De ott volt a 2012-es soproni lőtéri kettős gyilkosság. Ott, ha jól emlékszem, 
két jól szituált, egyébként kifejezetten jómódú magyar családból származó díszpinty, 
pusztán az adrenalin kedvéért, pusztán a fegyvermánia kedvéért - mert 
fegyvermániások voltak, hogy csúnyább szót ne használjak - és pusztán az izgalom 
kedvéért kivégzett két családapát. Az egyik áldozatnak három, a másiknak két 
gyermeke maradt félárván; tehát csak azért, mert valaki adrenalinfüggő, meg 
túlzottan jómódú, meg vágyott az izgalmakra, öt gyermek életét, két népes család 
életét tették tönkre, és megúszták 20 évvel, hiszen rájuk is érvényes volt az a szabály; 
pontosan 18-20 közöttiek voltak, nem ítélhették őket életfogytiglanra, holott nyilván 
megkapták volna a legsúlyosabbat; több emberen, előre kitervelten, aljas indokból - 
mert ugye fegyveres rablást, más bűncselekményt akartak vele leplezni, ez pedig 
megalapozza az aljas indokot. Megúszták. És ráadásul ha nincs, márpedig az 
esetükben sem volt kizáró ok, a feltételes szabadságra bocsátást nem zárta ki semmi, 
ezért ha levesszük az egyharmad kedvezményt, 13 év néhány hónap - fejben nem 
tudom hirtelen, tehát durván 13 és fél év -, és kint vannak. 

És ugyanez a helyzet, tisztelt hölgyeim és uraim, a kaposvári gyilkossággal 
kapcsolatosan. Nem akarom itt idézni, önök is tudják, mi történt, hogyan vették el 
annak a szerencsétlen fiatal lánynak az életét. Pár hónappal, nagyon kevéssel van a 
20. életév alatt az elkövető, ugyanez lesz az ügymenet. Nem kaphat 20-tól többet, ha 
egyáltalán megkapja azt is, egyharmad kedvezmény lejön, körülbelül 13 és fél év, és 
kint van. És ez csak ennek a felesleges, értelmetlen, indokolatlan szabálynak 
köszönhető. 

Aztán valószínűleg az államtitkár úr is rájött, hogy a Mansfeld-ügy semmilyen 
módon nem hozható ide, tehát az nem érv. Legutóbb egypár hete interpelláltam 
ebben a témában, akkor pedig a Csemegi-kódexet vetette föl. Én meg rögtön 
visszadobtam neki, hogy érdekes, amikor a halálbüntetés visszaállítása lehetőségének 
a megteremtése - hogy egészen pontosan fogalmazzak - mellett érvel a Jobbik, vagy 
különösen a Jobbikból én, akkor ott a Csemegi-kódex nem hozható példaként, mert a 
Csemegi-kódex ismerte a halálbüntetés intézményét. Tehát ha a kódexre hivatkozik, 
akkor ildomos lenne ilyenkor is, különben teljesen következetlen lesz az államtitkári 
érvelés. Előjött ezzel a szabállyal, ami ugye 137 éve lépett hatályba, és jól tudjuk, hogy 
a jogalkotásnak mindenkor a megváltozott társadalmi viszonyokat, életviszonyokat, 
jelen esetben a bűnözés viszonyait kellene lekövetni, nyomon követni.  

Aki a 18. életévét betöltötte, mind polgári jogi, mind pedig büntetőjogi meg 
egyéb értelemben teljes felelősséggel tartozik a magatartásáért. És jelzem azt, hogy ha 
itt egyesek ebből, főleg a liberálisabbak azt akarják leszűrni, hogy mi börtönbe 
akarjuk küldeni a fiatalokat, szó sincs erről. Én meg erre azt mondom, hogy aki ezzel 
jön elő, az a gyilkosokat védi, a bűnözőknek is a legalját, a gyilkosokat, hiszen itt csak 
és kizárólag arról van szó, hogy aki minősített emberölést követ el, az csak azért ne 
ússza meg a legsúlyosabb büntetőjogi szankciót, mert éppen szerencsésen a két 
életkor között van. Számos kedvezményt kapnak a jelenleg hatályos törvények szerint 
is a fiatalkorúak. Emlékeztetnék mindenkit arra, hogy aki a 14. és a 16. életéve között 
követ el olyan cselekményt, amelyért felnőttkorúként életfogytot is kaphat, maximum 
10 évvel, aki pedig a 16. és a 18. életév között követ el ilyen cselekményt, az pedig 
maximum 15 évvel sújtható. Tehát igenis van kedvezmény a fiatalkorúakra. 
Utánanéztünk: semmilyen nemzetközi vagy európai uniós jogelvet nem sért ennek a 
szabálynak az eltörlése. Legutóbb én egyébként konzultáltam a legfőbb ügyész úrral 
is, pont egy hete, ő maga sem tud nemzetközi jogi vagy európai jogi tilalmat. 
Elmondta nekem, hogy különösebben ezen a kérdésen ők nem gondolkodtak, a 
felvetés azonban egy komoly érdemi vitát megérne egyébként, hiszen ő maga sem 
látja semmilyen jogpolitikai indokát egyébként e szabály fenntartásának. És ahogy 
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elnézem a kriminológiai helyzetet, sajnos minden évben fog egy-egy olyan eset 
történni, amikor valaki ebben az életkorban követ el súlyos, életellenes cselekményt, 
és meg fogja úszni, hiszen jelzem, hogy pontosan ebben a fiatal felnőtt életkorban 
igen komoly és igen magas szintű a bűnözési aktivitás, ami durván a 40. életév fölött 
talán némileg már csökken.  

Megjegyzem azt is, hogy ez a fiatal felnőtt életkorral sem indokolható, hiszen 
akkor ilyen alapon ezt tágíthatjuk persze, hogy a fiatal felnőtt 18-23 vagy 18-25 év 
közötti - még csak az kellene, hogy felemeljék ezt a korhatárt, és még többen ússzák 
meg! Ráadásul a fiatal felnőtt életkort mint tényt vagy körülményt a bíró az ítélet 
kiszabásakor adott esetben, ha indokolt, enyhítő körülményként, vagy ne adj’ isten, 
nyomatékos enyhítő körülményként értékelheti, tehát még ez az előnye sem vész el az 
elkövetőknek.  

Úgyhogy itt minden érv azt támasztja alá, hogy ezt a szabályt hatályon kívül 
kell helyezni. És ne sajnáljuk azokat, akik mondjuk, 18 évesen és egy naposan 
gyilkolnak, és aztán esetleg emiatt kapnak egy 30-40 éves ítéletet, mert megérdemlik. 
Ha már halálbüntetés nincs, akkor ott a helyük - mindennap haljon meg a lelkük bent 
a fegyház falai között! És legalább ők még élnek, hozzájuk be tudnak menni a 
hozzátartozóik; az áldozatokhoz már nem. Úgyhogy ne sajnáljuk ezeket, hiszen itt a 
legveszedelmesebb elkövetőkről van szó! S ha másra nem, arra is gondoljunk, hogy 13 
és fél év múlva ezek a fenevadak kijönnek, és könnyen lehet, hogy önök közül bárki 
következhet, bárki sorra kerülhet, bárki lehet az áldozat. És nemcsak azért, mert most 
ezt mondtam, hanem azért, mert azt gondolom, legfőképpen felelősséggel tartozunk a 
társadalom felé, hogy ezek még egyszer ne szabaduljanak, ne jöjjenek ki. Ne kövessük 
el azt a hibát, hogy legalább még egy ember életébe kerül, hogy ezeket végleg ki 
tudjuk zárni a társadalomból! Ráadásul most ez a tényleges életfogyt is kicsit 
megbicsaklott, valljuk be őszintén, még akkor is, ha ez egy kisebb bicsaklás, merthogy 
40 év után a kegyelmezés lehetősége - ami csak lehetőség és nem kötelezettség, mert 
egyáltalán nem biztos -, nem mondom, hogy agyonverte ezt az intézményt, de azért 
némileg gyengítette a tényleges jelleget. Itt pedig egy nagyon komoly egérutat 
nyernek ezek a bűnözők. 

Úgyhogy én azt kérem önöktől, hogy legalább az érdemi vitáig jussunk el, és 
vitatkozzunk erről a plenáris ülésen is, mert ez egy nagyon fontos kérdés. Ha másért 
nem, a legutóbbi áldozat, a kaposvári lány hozzátartozóinak is tartozunk ennyivel, 
még akkor is, ha az az elkövető már sajnos meg fogja úszni, mert ugye visszamenőleg 
csak akkor alkalmazható egy büntető jogszabály is, ha az elkövetőre nézve kedvezőbb 
elbírálást tesz lehetővé, tehát a kaposvári már így is, úgy is meg fogja úszni, de 
legalább a következő ilyen gyilkosok ne tudják emiatt megúszni. 

Köszönöm szépen, és nagyon kérem még egyszer önöket, hogy támogassák ezt 
az indítványt. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Budai Gyula alelnök úr jelezte, hogy hozzá kíván 

szólni. Neki adok szót. 

Hozzászólás 

BUDAI GYULA (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen. Tisztelt 
Elnök Úr! Tisztelt Képviselőtársaim! Nem kívánok kritikát megfogalmazni az Apáti 
István által elmondottakkal szemben, de az ő felvezetéséből számomra az derül ki, 
hogy Apáti képviselő úr nagyon kevés puskaport szagolt a tárgyalótermekben. És 
engedjék meg, hogy gyakorló jogászként, aki 22 évet eltöltöttem büntetőügyvédként, 
7 évet ügyészként is, picit más szemszögből vetítsem fel ezt az egész dolgot. 
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Én azt gondolom, amit Apáti István elmondott, az hangulatkeltésre nagyon jó, 
de másra nem. (Apáti István: Jézusom! Akkor majd szót kérek!) Úgy gondolom, 
tiszteljük meg egymást, ahogy csendben és türelmesen Apáti Istvánt végighallgattuk, 
nem fűztünk hozzá kommentárt; én is tudtam volna mondani, hogy Jézusom, higgye 
el, különbet is tudtam volna mondani arra, amit ön elmondott, de én tiszteletben 
tartottam az ön véleményét. Szerintem önnek lesz lehetősége, elnök úr megadja a 
szót, és ön is el tudja mondani, ha nem ért velem egyet bizonyos dolgokban. 

Én úgy gondolom, ez nem politikai kérdés, hanem szociológiai kérdés és egyéb 
olyan társadalmi kérdés, amit most önök itt feszegetnek, és ígérem, én nem fogok a 
Csemegi-kódexre visszautalni önnek, de elég bő az az irodalom, amit javaslok önnek, 
hogy olvasson el a fiatal felnőttkorral kapcsolatban, nemcsak a hazai 
jogtörténelemben, hanem egyébként kitekintve egy kicsit Európára is, hogy a fiatal 
felnőttkor valójában milyen átmenetet jelent a fiatalkor és felnőttkor között, és miért 
szabályozzák úgy különböző országok büntetőkódexei ezt a tipikus életkort úgy, ahogy 
szabályozzák, és miért szabályozza úgy a magyar jogrend is ezt a kort, ahogy 
szabályozza. Arról órákat lehetne beszélni, és nem hiszem, hogy ennek a bizottságnak 
a témája, hogy mit jelent az az átmeneti időszak, amikor a 18. életévét betöltött, de 
még a 20.-at el nem ért elkövető életében milyen változások mennek végbe. Ezt nem 
mi találtuk ki, tisztelt képviselőtársam, hanem nálunk sokkal okosabb emberek, 
nemcsak jogászok, szociológusok, társadalomkutatók, hogy valójában mik azok az 
életkörülmények, amelyek teljesen eltérnek ettől a szemponttól. És valóban, ennek az 
életkornak a sajátosságaiból adódnak azok az eltérő szankciók, amelyeket a 
jogszabályok meghatároznak. És valóban, a magyar jogtörténet már 133 évvel ezelőtt 
ismerte ezt a jogintézményt, majd a büntető törvénykönyv, a korábbi, illetőleg az új 
büntető törvénykönyv is átvette ennek az intézménynek a lehetőségét, és a fiatal 
felnőttkort teljesen másképp igyekezett elhelyezni a különböző tényállások 
megvalósítása során a szankciók kiszabásánál.  

És higgye el, képviselőtársam, kettőnk között egy különbség biztosan van, hogy 
én 22 évig nagyon sok ilyen ügyben jártam el, ahol fiatal felnőttkorú elkövető volt, 
súlyos cselekmények esetében és kevésbé súlyos cselekmények esetében. A bírósági 
eljárás során a bíróság a bizonyítékok bűvöletében élve, a szabad bizonyítás elveként 
mérlegel a bizonyítékok körében, és elfogadja esetlegesen a szakértői véleményt, hogy 
egy fiatal felnőttkorú által elkövetett cselekmény esetén az a fiatal felnőttkorú milyen 
mentális és egyéb behatásoknak volt kitéve. Még egyszer mondom, nem kívánok erre 
bővebben kitérni, mert ezek olyan jogi kérdések, amelyek nem hiszem, hogy ennek a 
bizottságnak a hatáskörébe tartoznak (Dr. Staudt Gábor: Hát dehogynem!), és 
valóban, ezt Répássy államtitkár úrral vagy a kollégáival szerintem jobban meg tudja 
vitatni, de én mindenképpen óvatosságra intem ebben a kérdéskörben, mert a 
Jobbiknak ez a javaslata, azt gondolom, már egy olyan határt feszeget, ami nagyon 
nehezen tolerálható. 

Szeretném picit a figyelmébe ajánlani, hogy az új büntető törvénykönyv 
egyébként ad lehetőséget olyan körülmények vonatkozásában, ami súlyos, határozott 
tartamú szabadságvesztés kiszabását indítványozza egyes nagyon kiemelkedő tárgyi 
súlyú bűncselekményeknél. A határozott idejű szabadságvesztésnél a 15 évet 20 évre 
emeltük fel, és bizonyos minősítő körülmények esetén, mint bűnszervezetben, 
visszaesőként, különös visszaesőként, és sorolhatnám ezeket a minősítő 
körülményeket, amelyek a kiszabásnál figyelembe vehetők. 20-ról 25 évre emelték föl 
a szabadságvesztés időtartamát, és ezt a fiatalkorúakra is lehet alkalmazni. Képviselő 
úr, én nem tudom, ön járt-e már börtönben. (Apáti István: Jártam.) Higgye el, ott 
egy nap is szerintem egy-egy ilyen elítélt számára egy hónapnak tekinthető.  
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A jogalkotó megteremtette a lehetőségét annak, hogy azokat a körülményeket 
figyelembe vegye a fiatal felnőttkor vonatkozásában is, amely egy olyan súlyú 
büntetés kiszabását teheti, teszi lehetővé, ami egyébként arányban áll, mert a magyar 
büntetőjog az arányosság elvét követve, igyekszik arányos büntetést kiszabni egy-egy 
elkövetett cselekmény vonatkozásában, ami mellé egyébként még számos olyan 
körülmény jön, enyhítő körülmény, súlyosító körülmény, és sok-sok olyan 
körülmény, amelyet a büntetés kiszabásánál figyelembe kell venni mind a bíróságnak, 
mind pedig az eljárás egyéb szereplőinek. 

Tehát én úgy gondolom, a jelenleg hatályos jogszabályok bőven adnak 
lehetőséget az ön által fölsorolt és példaként említett cselekmények tekintetében egy 
megfelelő tárgyi súlyú, visszatartó erejű… Ugye, mindig azt mondják, hogy a kiszabott 
büntetésnek megfelelő visszatartó erővel kell bírni az elkövető vonatkozásában, illetve 
üzenünk a társadalomnak, hogy egy ilyen súlyos bűncselekményért mi az, ami 
kiszabható. (Dr. Staudt Gábor: Pontosan!) Én nem tartom elfogadhatónak, hogy a 
fiatal felnőttkorúak vonatkozásában az életfogytiglant kiterjesszük. Úgy gondolom, az 
elmúlt időszak esetei, amelyek valóban önmagukban igen komoly társadalmi 
visszhangot váltottak ki, nem jelentik azt, hogy ebbe az irányba kell menni. Képviselő 
úr, higgye el nekem, az, ha súlyosítjuk a büntetéseket, és erre egyébként volt itt 
próbálkozás, a három csapás és egyéb dolog, ha megnézzük a statisztikákat, nem 
biztos, hogy az azt mutatja, hogy minél súlyosabb szankciókat helyezünk egy-egy 
bűncselekmény következményeként, az megfelelő visszatartó erő lesz az elkövetők 
számára. Köszönöm szépen. 

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

hozzászólni. (Jelzésre:) Apáti képviselő úrnak adok szót. Kérdezem képviselő urat, 
most hozzászól vagy zárszót kíván mondani. 

 
APÁTI ISTVÁN (Jobbik): Zárszót. 
 
ELNÖK: Zárszót, jó, ha nincs további hozzászólás. 
 
APÁTI ISTVÁN (Jobbik): Igen, mert abba belebetegszem, ha nem tudok 

reagálni. (Derültség.) 
 
ELNÖK: Nincs más jelentkező, úgyhogy képviselő úrnak adom meg a szót. 

Parancsoljon! 

Apáti István reflexiói 

APÁTI ISTVÁN (Jobbik): Köszönöm szépen. Hát, Budai képviselő úr, egyik 
ámulatból esem a másikba, a szám tátva maradt, a vérnyomásom megemelkedett, a 
szívem majd’ kiugrott a mellkasomból. (Derültség.) Sok minden jót és rosszat lehet 
mondani önre, de azt, hogy akár a liberalizmus szele vagy a liberális métely csak egy 
kicsit károsította volna, azt azért nem merném mondani; ha valaki ilyesmit mondana 
Budai Gyulára, én lennék az első, aki önt megvédi. Most azonban részben liberális, 
részben pedig szakmailag elfogadhatatlan érveket hallottam. Vagy úgy is 
mondhatnám, képviselő úr, hogy el tudnám fogadni, ha éppen nem minősített 
emberölésekről, emberölési esetekről lenne szó. Tehát elképzelhető, hogy mondjuk, 
ha nem élet és testi épség elleni bűncselekményekről beszélnénk itt vagy azoknak a 
legkirívóbb eseteiről, hanem más kategóriába tartozó, a Btk. más fejezetei által 
szabályozott cselekményekről, még, ott sem azt mondom, hogy teljes mértékben, de 
hellyel-közzel azt mondom, mert ön gyakorlatilag ezt feszegeti, hogy adjunk még egy 
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esélyt nekik, ne fosszuk meg őket a szabad világba való visszatérés esélyétől, erről 
bizonyos cselekmények esetén meggyőzhető vagyok. Én sem mondom azt, hogy 
csekély vagy közepes súlyú ügyek miatt valakit végleg ki kellene zárni a társadalomból 
vagy végleg meg kellene bélyegezni.  

Másrészt itt valószínűleg a gondolkodásunk és a mentalitásunk teljesen eltér. 
Mert ha itt most valaki a bűnözőket sajnálgatja, hogy jaj, nekik egy nap is egy hónap a 
börtönben - valaki duplacsövű vadászpuskát tartott a fejükhöz, hogy öljenek?! Valaki 
kényszerítette őket? Vagy valaki kényszerít valakit, hogy bűnözővé váljon? Én számos 
szegény embert ismerek, aki tisztességesen dolgozik, soha semmilyen 
bűncselekményt el nem követett, mert nem azt az utat választja. Hát nehogy már 
elkezdjem sajnálni őket, mert nekik egy nap is egy hónap a börtönben! Hát aki 
megdolgozott érte, aki olyan súlyos cselekményeket követett el, pláne más ember 
életét kioltotta, az odavaló! 

Másrészt, ezek többségükben egyszer még kijönnek a fegyházból, képviselő úr, 
a gyilkosok. Látott már olyat, hogy a gyilkos áldozata kijön a temetőből? Látott már 
olyat, hogy még egyszer visszamegy a családjához és ott lehet a családja körében? Hát 
álljunk már meg egy pillanatra, és akkor bontsuk ketté! Bontsuk ketté, hogy legalább 
ott húzzuk meg ezt a képzeletbeli határvonalat, amikor emberéletek minősítő 
körülményekkel megvalósított elvételéről beszélünk! Gyakorlatilag ott tartunk, csak 
hogy érezzük ennek a súlyát, hogy ha most valaki… - mert ön ezt feszegette, hogy 
milyen mentális állapotban van, milyen körülmények között él, nehéz gyerekkora 
volt; majdhogynem, ezt nem mondta szó szerint, de gyakorlatilag ezek szoktak 
ilyenkor következni. Hát, amikor én nem megfelelő mentális meg hormonális 
állapotban voltam fiatal koromban, akkor édesapám, összesen három alkalommal 
életemben, két-három apai pofont lekevert, olyan nevelő hatása volt, mint a 
legkeményebb magyar fegyintézeteknek, jó irányba - pedig soha nem akartam 
gyilkolni! Két-három apai pofon, amely megfelelő időzítéssel érkezik, csodákat tud 
tenni egy fiatal felnőtt férni jellemfejlődésére. Ez az egyik. És nem sérült a 
lelkivilágom, és nem lettem lelki beteg emiatt. 

Ön azt mondja, hogy csak azért, mert valakinek nehezek az életkörülményei, 
vagy éppen forró a vére vagy túlteng benne a tesztoszteron, akkor ugyan hadd vezesse 
már le gyilkolászásokkal is! Végül is semmi gond, mert 13 és fél év megfelelő büntetés 
ön szerint egy fiatal lány vadállati kegyetlenséggel való meggyilkolása miatt! Ön 
szerint az a 13 és fél év méltó büntetés egy ilyen gyilkosnak, vagy méltó büntetés a 
soproni lőtéri gyilkosoknak vagy bármilyen hasonló eset elkövetőinek. Én ezt egészen 
elképesztőnek tartom, képviselő úr! Ha valaki most a 18-20. életéve között egy 
háromezres települést legyilkol, lemészárol, akkor legrosszabb esetben - az ő 
szempontjából legrosszabb, a mi szempontunkból legjobb esetben - 25 évvel, egy 
halmazati 25 évvel megússza. És ha nem zárható ki a feltételesből, akkor 17-18 év 
múlva kint van; ha kizárható, akkor ezt a 25 évet leguggolja, de akkor is körülbelül 
40-43 éves korában kint van. Ez egy egészen extrém eset, azért sarkítottam ki, hogy 
érezzük ennek a súlyát, hogy akkor sem zárható ki a társadalomból, mert ő éppen a 
18. és a 20. életéve között jár.  

Volt abban igazság, amit ön elmondott, amit figyelembe kell venni, nyilván az 
adott eset összes körülményeit, az elkövető körülményeit; ezt én nem vitatom, 
szakmailag sem, meg egyébként politikusként sem, azzal együtt, hogy ebben 
egyetértünk, ez valóban nem politikai, ez szakmai kérdés. Tehát voltak részigazságok 
abban, amit ön elmondott, de pontosan e kirívó súlyú esetek miatt ezeket a 
kijelentéseket ezekre az esetekre aligha alkalmazni. Természetesen lehet itt európai 
meg nemzetközi jogi példákkal dobálózni, mert tudom, van, ahol még a 22-23. 
életévnél van ez meghúzva. Ez a dekadens országok büntető törvénykönyve, tisztelt 
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hölgyeim és uraim, a hanyatló Nyugat meg a hanyatló Európa ultraliberális 
büntetőtörvénykönyve. Azzal együtt, hogy abban egyetértünk, hogy önmagában nem 
elég, ha a csillagos égig emeljük a büntetési tételeket, tehát lehet itt ezer éveket is 
lefektetni, az önmagában nem lesz hatásos. Akkor lesz hatásos, ha a büntetés 
elkerülhetetlenségének a tudata is hozzájárul ehhez, tehát van egy profi 
nyomozóhatósági rendszer, amely révén a bűnöző tisztában van azzal, hogy nagyon 
nagy valószínűség szerint ő le fog bukni és rendőrkézre fog kerülni; illetőleg olyan 
börtönviszonyokat teremteni, amelyek, függetlenül attól, hogy ki milyen társadalmi 
közegből került be oda, elrettentőek, és valóban az egy nap is egy hónapnak felel meg, 
és soha többet, akár még egy csekélyebb súlyú cselekmény esetén is, egy rövid 
tartamú büntetés végrehajtását követően sem fog oda visszavágyni. És legyen 
elrettentő azoknak is, akik átlagon felüli körülmények közül kerülnek oda be, mint 
például a soproni gyilkosok, de legyen elrettentő azoknak is, akik angolvécét ott 
látnak először, meg akik ott jutnak először napi három étkezéshez rendszeresen. És 
akkor elfogadom az ön érvelését, csak ezeket a kijelentéseket akkor tegyük mellé! 

Mindenesetre én az ehhez a módosító indítványhoz tartozó cselekményeknek a 
társadalomra veszélyességének kimagasló foka és kirívó jellege miatt továbbra is 
kérem, hogy teremtsük meg ennek a lehetőségét, és jussunk el legalább a plenáris 
ülésig. Köszönöm. 

Határozathozatal a tárgysorozatba vételről 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Határozathozatal következik. Ki az, aki támogatja 
a Btk.-módosítással kapcsolatban T/4545. számon előterjesztett törvényjavaslat 
tárgysorozatba vételét? (Szavazás.) Ez 2 igen. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 
Megállapítom, hogy 9 nem szavazat mellett a bizottság nem vette tárgysorozatba. 

e) A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 
módosításáról szóló T/4696. számú törvényjavaslat 

Utolsó napirendi pontunk szintén a büntető törvénykönyv módosításáról szóló 
T/4696. számú törvényjavaslat, melynek előterjesztője Staudt Gábor képviselő úr. 
Kívánja kiegészíteni vagy indokolni, képviselő úr? Igen, megadom a szót. 
Parancsoljon! 

Dr. Staudt Gábor szóbeli kiegészítése 

DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik): Köszönöm, elnök úr. Tisztelt Bizottság! Egy 
gyakorlati problémát próbálok orvosolni a beadványommal, és ez egyébként a 
szakmából érkezett. Ugyanis a 12 év fölötti elkövetők esetében azok az ügycsoportok, 
amelyek esetében ők büntethetőek, nem kellően pontosan kerültek meghatározásra, 
lévén, hogy vannak olyan esetek, például az emberölésnek bizonyos formái 
megvalósulhatnak úgy is, amelyek kimaradtak ebből a tényállásból, és adott esetben 
büntetlenséget eredményezhetnek, vagy a 12 év fölötti elkövető esetében a Btk.-ba 
beiktatott alaptényállási helyet alkalmazhatatlanná teszik.  

Itt arról beszélünk, amikor például az emberölés úgy valósul meg, hogy 
emberrablás részeként vagy akár emberiesség elleni bűncselekmény részeként. Ezek 
külön tényállások a Btk.-ban, az emberrablás esetében a 190. § (4) bekezdése 
tartalmazza, és mivel ez egyébként halmazatban nem állhat az emberöléssel, ezért ha 
az emberrablás részeként valósul meg, és a 190. § (4) bekezdéseként kerül 
minősítésre, akkor jelen pillanatban ez hiányzik a tényállásból, illetve a felsorolásból, 
amely esetében a 12 évet betöltött elkövető is felelősségre vonható. Úgy gondolom, ez 
nem volt célja a jogalkotónak, hogy ezt kihagyja, ezért ez a technikai módosítás 
tulajdonképpen a jogalkotói célokat valósítaná meg, és nem tenné azt lehetővé, hogy 
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ha mondjuk, valaki emberrablás keretében egy szándékos emberölést megvalósít, 
amely a 190. § (4) bekezdése alapján minősül, akkor ő amiatt, hogy a felsorolásból ez 
hiányzik, tulajdonképpen büntetlen legyen, ha mondjuk, a 12. életévét betöltötte és a 
14.-et még nem. És hangsúlyozom egyébként, hogy ezt a szakmából jelezték, az én 
tudomásom szerint ez már az ügyészségnek is feltűnt. Lehet, hogy hivatalos jelzéssel 
még nem éltek, vagy volt fontosabb dolguk is, de mindenféleképpen fontos lenne ez a 
módosítás, hogy a valódi korábbi jogalkotói szándék megfelelő módon tükröződjön a 
Btk.-ban. Köszönöm. 

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

hozzászólni. Budai alelnök úrnak adok szót. 

Hozzászólás 

BUDAI GYULA (Fidesz), a bizottság alelnöke: Nagyon röviden, engedje meg, 
képviselő úr, én egy picit megint másképp látom ezeket a dolgokat. Persze ebben a 
szakmában nagyon sokan vagyunk, és mindenki a saját praxisán keresztül ítéli meg 
ezeket a különböző ügyeket. Ez megint egy olyan jogterület, mint amiről Apáti 
képviselő úrral az előbb eszmecserét folytattunk; nem mondom, hogy vitatkoztunk, 
mert azért voltak közös pontok a gondolataink sorában. 

A 12 éves gyerek tudata, illetve cselekvőképességének a megítélése nagyon 
érdekes dolog ebből a szempontból, képviselő úr. Higgye el, a mai hatályos büntetőjog 
sajnos ezeken a jogelveken nyugszik, és ezek alapján lehet megítélni valakinek a 
felelősségét vagy nem lehet megítélni a felelősségét. Én azt gondolom, ez megint egy 
olyan határ, mint a fiatal felnőttkornál, hogy egyrészt nem ön, nem én, nem is a 
bíróság, hanem szakértők szokták megállapítani, hogy az adott korhatárhoz tartozó 
elkövető - akit már nevezhetünk elkövetőnek - tudattartalma magát a cselekményt 
átfogta-e.  

És akkor itt most megint ugyanazt tudom mondani önnek is, hogy lehet itt 
mindenféle jogszabály-módosítást benyújtani, meg behozhatunk itt olyan 
cselekményeket, amelyek egyébként tipikusan Magyarországon ebben az elkövetői 
körben vagy ebben a korhatárban nem fordulnak elő. De én azt gondolom, ez megint 
egy olyan kérdés, amit nem politikai síkon, nem politikai úton kell megtenni, hanem a 
szakmának kellene egyszer kivitatni ezt a dolgot, és amíg a szakma ezt az egészet nem 
vitatta ki… Képviselő úr, az elmúlt 22 évben, amíg én praktizáltam, nagyon sokszor 
előjött ez a kérdés, voltak felvetések, de még soha nem vitatta ki a szakma ezt a 
kérdést, hogy valójában hol húzódik az a határ, hol van az a határ, amikor valakinek a 
felelősségét az ön által elmondott körben meg tudjuk határozni. 

Én csak ennyit akartam hozzátenni, és nem a jobbító szándékát kifogásolom, 
csak itt vannak olyan dolgok, ami mellett nem lehet így átlépni, és akkor azt mondom, 
a parlament vitassa meg és módosítsa ezt a jogszabályt. Köszönöm szépen. 

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

hozzászólni. (Nincs jelentkező.) Nem, akkor Staudt Gábor képviselő úr zárszót mond. 

Dr. Staudt Gábor reflexiói 

DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik): Köszönöm, elnök úr. Most nem ugyanarról 
beszélünk, Budai képviselőtársam. Ez eldőlt, amit ön mond. A szakma vagy 
vitatkozott róla, vagy nem, de az Országgyűlés hozott egy olyan döntést, hogy 
mondjuk, a 12. évet betöltött, de a 14. évét be nem töltött elkövetők esetében a 
szándékos emberölés esetében a büntethetőséget lehetővé teszi. Tehát ez eldőlt. És 
nem az a kérdés, hogy itt bármi érdemit módosítanánk. Elmondtam, hogy a 
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szakmából jött és egyébként az ügyészség köréből jött ez az észrevétel, ezt el kell 
mondjam önnek, mert észlelték azt, hogy adott esetben, ha nem állhat halmazatban 
két bűncselekmény, és valakinek a cselekedete, mondjuk, egy emberrablást és egy 
szándékos emberölést is megvalósít, és e tényállás alapján, a 190. § (4) bekezdése 
alapján kerül minősítésre, tehát az emberrablásnak egy olyan esetkörét valósítja meg, 
amely a szándékos emberölést is megvalósítja, amivel egyébként az emberölés nem 
állhat halmazatban, akkor nem tudják ezt az elkövetőt megbüntetni. (Dr. Bárándy 
Gergely megérkezik az ülésre.)  

Tehát a kérdés itt csak az, hogy ezt a technikai problémát vagy technikai 
kiskaput meghagyjuk-e a törvényben. Jelenleg a szándékos emberölés büntetendő, de 
ha valaki emberrablást és szándékos emberölést valósít meg, akkor nem. És ez 
szerintem teljes mértékben nem logikus.  

Azt már hozzá sem teszem, hogy az emberiesség elleni bűncselekmények is 
kimaradtak ebből. De persze ott lehet vitatkozni, hogy ezt be akarjuk-e venni; ott még 
meg tudom érteni, hogy ez nyilván egy vita is lehet, bár szerintem az emberiesség 
elleni bűncselekmények esetében ez indokolt lehet. De az emberrablás–emberölés 
esetében már a kérdés eldőlt, hogy a szándékos emberölés igen, de vannak olyan 
esetkörök, amelyek kimaradtak, és ez egyébként pont a szakma részéről 
fogalmazódott meg.  

Úgyhogy sajnálom, hogyha elbeszélünk egymás mellett. Nem új esetköröket 
akarok behozni, hanem egy technikai problémát orvosolni, amely pont a szakma felől 
érkezett. Köszönöm. 

Határozathozatal a tárgysorozatba vételről 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Határozathozatal következik. Kérdezem a 
bizottság tagjait, ki az, aki támogatja a T/4696. számú törvényjavaslat tárgysorozatba 
vételét, amely a Btk. módosítására irányul. (Szavazás.) Ez 2 igen. Ki nem támogatja? 
(Szavazás.) 3 nem. Ki tartózkodott? (Szavazás.) Megállapítom, hogy 6 tartózkodás 
mellett a bizottság nem vette tárgysorozatba. 

Tisztelt Bizottság! Ezzel a napirendünk végére értünk.  

Egyebek 

Tájékoztatásul szeretném elmondani, hogy bosznia-hercegovinai delegáció 
érkezik kedden-szerdán a Házba. Szerdán délelőtt 10 órakor találkozom velük a 
főemelet 37-38-as teremben; ha jól tudom, az a Gazdasági bizottság tárgyalója a 
Delegációs terem mellett. Ha bárki érdeklődés mutat, szeretettel várjuk. Azt várják el 
tőlem, hogy tájékoztatást adjak arról, hogy a bizottságnak milyen feladatai vannak az 
Országgyűlésben; egy ilyen kétnapos tanácskozásra jönnek Magyarországra. 

A jövő héten hétfőn délelőtt kell majd egy korai ülést tartanunk, tekintettel 
arra, hogy ha jól tudom, a jövő héten hétfőn lesz a tavaszi ülésszak utolsó ülésnapja, 
és akkor van még lehetőségünk arra, hogy részletes vitáról tárgyaljunk. A kezdés 
időpontja attól függ, hogy hány részletes vitát kell megtárgyalnunk. És felhívom a 
figyelmet, hogy a jövő hétfőn határozathozatali nap van, tehát nem sima B-hét; azzal 
van B-hét, hogy az azonnali kérdések, kérdések után a költségvetés első fázisáról a 
jövő héten hétfőn lesz a szavazás. Hétfőn nincs interpelláció, csak kérdés, azonnali 
kérdés van, és fél 2-től lesz határozathozatal, tehát a kormánypártoknak a 
határozatképességet mindenféleképpen biztosítani kell. Azt pedig nem tudom 
megígérni, hogy tudok felmentést kapni, hogy a 11 órai kezdés után is ülésezhessünk.  

A jövő héten hétfőn van tehát a rendes ülésszak utolsó ülésnapja, és hogy a 
kormány mit kér rendkívüli ülésnek, azt majd most fogják előterjeszteni. Én úgy 
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tudom egyébként, hogy vagy június 29-e, vagy július 6-a a zárónapja a rendkívüli 
ülésszaknak. További részleteket nem tudok.  

Az ülés berekesztése 

Köszönöm szépen a megjelenést, ezzel az ülést berekesztem. 
 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 5 perc)  
  

Dr. Rubovszky György 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Prin Andrea 


