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(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 58 perc)  

Az ülés megnyitása, a napirend elfogadása 

DR. RUBOVSZKY GYÖRGY (KDNP), a bizottság elnöke, a továbbiakban 
ELNÖK: Tisztelettel, nagyon fura helyzet, hogy korábban kezdünk, de azt hiszem, 
nem illik várakoztatni a vendégünket. Úgyhogy tisztelettel köszöntöm a bizottság 
megjelent tagjait, a munkatársakat és mindenkit, aki figyeli a munkánkat. 
Megkülönböztetett tisztelettel köszöntöm dr. Trócsányi László miniszter urat, az 
államtitkár asszonyt és az államtitkár urakat.  

A bizottság tájékoztatásául szeretném elmondani, hogy a jogszabály szerint 
csupán annyi kötelezettségünk van, hogy meghallgatjuk a miniszter urat; a miniszter 
úr meghallgatását követően a jelentésről még határoznunk sem kell. Tehát csak 
meghallgatjuk, lehet a miniszter úrnak kérdéseket föltenni, és ezt követően a mai 
munkánk befejeződik.  

Tisztelettel, a bizottsági ülés hivatalos része következik. Én a mai napra 
kizárólag dr. Trócsányi László miniszter úr éves meghallgatását tűztem napirendre. 
Kérdezem a bizottság tagjait, a napirenddel kapcsolatban van-e bárkinek észrevétele, 
hozzászólása. (Nincs ilyen jelzés.) Amennyiben nincs, akkor kérem a bizottságot, 
döntsön a kiküldött napirendről. Aki az írásban kiküldött napirendet támogatja, 
kérem, kézfelemeléssel szavazzon! (Szavazás.) Megállapítom, hogy a bizottság 
egyhangúlag elfogadta a napirendet. 11 jelen lévő taggal a bizottság határozatképes. 

Felkérem a miniszter urat, szíveskedjen vagy kiegészíteni, vagy megismételni - 
ez teljesen rá van bízva; a bizottság valamennyi tagja a pénteki futárpostával 
megkapta a miniszter úr által adott tájékoztatást. Köszönöm szépen. Tessék 
parancsolni!  

Dr. Trócsányi László igazságügyi miniszter éves meghallgatása  
(Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 41. §-a alapján) 

Dr. Trócsányi László beszámolója 

DR. TRÓCSÁNYI LÁSZLÓ igazságügyi miniszter: Tisztelt Elnök Úr! Kedves 
Képviselők! Nem minden izgalom nélkül ülök itt, hogy egyéves munkámról 
beszámoljak, hiszen nyilván óriási felelősség egy minisztériumot, az Igazságügyi 
Minisztériumot vezetni. 

Az egyik legrégebbi magyar minisztériumról van szó, és mégis egy új 
minisztériumról, hiszen 2014. június 6-án került felállításra az önálló Igazságügyi 
Minisztérium, ugyanis, mint jól tudjuk, korábban vagy a rendőrséggel volt együtt, 
vagy pedig a közigazgatással, és a kormányzat döntésének megfelelően egy önálló 
igazságügyi minisztériumot kellett megszervezni. Ez azt jelenti, hogy nyilván az első 
időszakban, tavaly június-július hónapokban elsődlegesen a minisztérium 
megszervezése volt a feladat, amelyhez folytonosságot kellett biztosítani, és kellett 
biztosítani a megújulást. A folytonosságot Répássy Róbert államtitkár úr személyében 
látjuk, hiszen ő a korábbiakban is a minisztérium igazságügyi államtitkára volt, és úgy 
véltük, hogy a folytonosságot mint parlamenti államtitkár ő tudja a legjobban 
biztosítani, az ő szakmai tapasztalataira támaszkodhatunk, és az előző évek 
munkájából következő eredményekről vagy hiányosságokról az ő személyén keresztül 
értesülhetünk. Úgy gondolom, kiváló politikai államtitkárt nyert a minisztérium az ő 
személyében. 

A megújulás mellett azonban új államtitkárokat kellett keresni, és az új 
államtitkárok új színt is hoztak nyilván ebbe a minisztériumba. Az itt nem lévő 
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Molnár Zoltán közigazgatási államtitkárral szeretném kezdeni, akinek nagyon komoly 
közigazgatási múltja volt; rá bíztuk azt, hogy a közigazgatási államtitkári feladatokat 
ellássa. 

Berke Barna személyében - akit szintén nem kell bemutatnom az európai 
ügyek államtitkáraként -, az Európai Uniós és Nemzetközi Igazságügyi 
Együttműködésért Felelős Államtitkárság létrehozatalával, azt gondoltuk, hogy az 
európai ügyek vitelét magas szinten fogjuk tudni képviselni. 

Ezenkívül szükség volt egy államtitkárságra, amelyet úgy hívunk, hogy 
Igazságügyi Kapcsolatokért Felelős Államtitkárság. Erre azért is volt szükség, mert 
úgy véltük, hogy az Igazságügyi Minisztériumnak a jogászi hivatásrendekkel nagyon 
komoly együttműködést kell kialakítani. Kezdetben ezt a feladatot Patyi Gergely 
államtitkár látta el, majd az ő lemondását követően - illetve felajánlotta lemondását, 
amit én elfogadtam - Vízkelety Mariannra esett a választásunk. Vízkelety Mariann 
látja el ezt a munkát az igazságügyi miniszter megelégedésére. 

Ennyit körülbelül a személyi állományról, azzal, hogy egy 420 fős 
minisztériumról van szó. Erre szoktam azt mondani, hogy small is beautiful; tehát 
nem az volt a célunk, hogy egy hatalmas minisztériumot hozzunk létre, hiszen egy 
funkcionális egység vagyunk, ugyanakkor egy jogászminisztériumot hozzunk létre. A 
magam részéről erre büszke is vagyok, hogy egy magas színvonalú 
jogászminisztérium jött létre, amelynek kabinetjében kiváló jogászok dolgoznak - 
néhányan itt ülnek közülük -, és azt gondolom, ez a minisztérium képes arra, hogy 
magas színvonalú szakmai munkát végezzen, és nehéz helyzetekben is találjon 
megoldást az ügyekre.  

Én személyiségemnél fogva egyébként igyekszem meghallgatni mások 
véleményét, így természetesen akár a képviselőktől jövő véleményeket is szívesen 
veszem, legyenek éppenséggel a kormánypárthoz tartozók vagy az ellenzékhez 
tartozók, mert úgy gondolom, hogy a jogászi mivoltunknak megfelelően olyan 
megoldásokat kell keresnünk és találnunk, amelyek a szakmai követelményeknek 
eleget tesznek.  

Amennyiben a feladatoknak keretet akarunk adni, nagyon fontosnak tartottam 
azt, hogy a kormánynak legyen igazságügyi politikája. Ugye, egy kormánynak 
könnyen lehet közlekedési politikája, ágazati politikái - hogyan lehet egy funkcionális 
kérdésben mégis politikáról beszélni? Én úgy gondoltam, hogy igen, kell egy 
igazságügyi politikára egy dokumentumot előkészítenünk, amelyet a kormány 2014. 
december 5-én kormányhatározattal el is fogadott, amelyben meghatározta azokat a 
sarokköveket, amelyek alapján az igazságügy-miniszternek el kell járnia. Ezek a 
legfontosabbak: az alapjogok érvényre juttatása; figyelembe kell venni, hogy az egyéni 
és a közösségi érdekek összhangban álljanak; a jogszabályok előkészítése során az 
alkotmányosság elve érvényesüljön - ez számomra rendkívül fontos, különösen mint 
volt alkotmánybírónak -; tágabb értelemben a igazságszolgáltatásba vetett 
közbizalom erősödjön; az Alaptörvényben meghatározott tisztességes eljárás 
követelménye ne csak az eljárás tisztességére, nyilvánosságra és ésszerű határidőre 
vonatkozzon, hanem abból a döntés tisztességére vonatkozó elvárás 
megkérdőjelezhetetlen legyen. Szükséges a jogászképzés színvonalának emelése, a 
jogászi hivatás védelme és a jogászi identitástudat növelése. Erősíteni kell az európai 
együttműködés terén a nemzeti érdek hatékony képviseletét; elő kell segíteni az 
igazságügyi szervezetrendszerrel történő hatékony közreműködés és a velük történő 
kapcsolattartás folyamatos biztosítását. Ez az a kormányhatározat, amely 
meghatározza a mi munkánk kereteit.  

Természetesen anélkül, hogy részletekbe mennék, nem nagyon kívánom a 
megküldött 32 oldalas dokumentumot fölolvasni vagy annak a hosszabb 
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ismertetésébe belevágni, inkább csak a sarokköveket szeretném jelezni, hogy mégis az 
elmúlt egy esztendőnek mik voltak a sarokkövei.  

Azt kell hozzátennem, hogy amikor a munkát elkezdtük, azt láttuk, hogy egy 
komoly probléma van: a devizahitelesek ügye. Ebben az ügyben az igazságügy-
miniszter kapott a miniszterelnöktől fölkérést, hogy a jogszabálytervezeteket készítse 
elő. Ebben természetesen azért esett az igazságügy-miniszterre a választás, merthogy 
alapvetően a luxembourgi bíróság döntése, az Alkotmánybíróság döntése és a Kúria 
jogegységi döntése meghatározta a jogi kereteket, hogy milyen keretek között lehet a 
bankok elszámoltatását elvégezni az egyoldalú kamatemelés, illetve az árfolyamrés 
következtében. Ebben az ügyben, azt kell mondani, négy olyan alapjogszabály 
született, amely kiállta az alkotmányosság próbáját, az Alkotmánybíróság két 
alkalommal is döntést hozott; ezenkívül pedig a fair bankok rendszerének a 
bevezetésével meghatároztuk, hogy a jövőben milyenképpen lehet majd az egyoldalú 
kamatemeléseket végrehajtani. Ezek gazdasági jellegű jogalkotásnak is tekinthetők, 
mindazonáltal úgy gondolom, hogy az Igazságügyi Minisztérium olyan jogszabályokat 
tudott megalkotni, amelyek a társadalmi feszültség csökkentéséhez hozzá tudtak 
járulni, és bízom abban, hogy a bankok elszámoltatása nagyon fontos mérföldkő lesz 
Magyarországnak az elmúlt hónapokban történt gazdasági eseményeit illetően.  

Nagyon fontosnak tartom ezenkívül a nagy kódexek, a polgári, a büntető- és a 
közigazgatási eljárási kódexek megalkotásához a cölöpök leverését, hiszen 
ténylegesen a kormány valamennyi eljárási kódex koncepcióját elfogadta. Ez egy 
nagy, komoly munkát helyez a minisztériumra, hiszen azt szeretnénk, hogy ezekről a 
kérdésekről 2016-ban a parlament már vitázzon, egy új polgári eljárásjogi kódexről, 
egy új büntetőeljárási kódexről, valamint egy közigazgatási eljárási törvényről és egy 
közigazgatási perrendtörvényről. Ezt én ismertettem az ellenzéki képviselőkkel és a 
kormánypárti képviselők megbízottaival, amikor egy tájékoztatásra hívtam meg őket. 
Én a tájékoztatás szó alatt természetesen mindig egyeztetést is értek, hiszen 
vélemények cseréjéről van szó, és úgy gondolom, fontos, hogy az ilyen jogszabályokról 
- amelyek egyébként egyszerű többséget követelnek meg, nem minősített többségű 
jogszabályokról van szó - mégis legyen egyeztetés, hiszen a jogászi hivatásrendek 
munkáját hosszú távon meghatározza, ezért én ezt fontosnak is tartottam és tartom a 
jövőben is, hogy az egyszerű többséget igénylő törvényeknél is a parlamenti pártok a 
véleményüket el tudják mondani, hiszen olyan érdekekről van szó, mint a végrehajtás 
vagy egy közigazgatási perrend vagy éppenséggel polgári perrend, ahol a kollektív 
bölcsességre is szükségünk van. Ezek a munkák tehát folyamatosan zajlanak a 
minisztériumban, és rend szerint haladnak. 

Amikor egy évvel ezelőtt itt ültem, megígértem, hogy a végrehajtókhoz, a 
végrehajtási rendszerhez is hozzá fogunk nyúlni. Azt gondolom, az egy év alatt 
sikerült elérni eredményeket. Nem volt könnyű, azt is hozzá kell tennem, 
szenvedélyes viták folytak a Végrehajtói Kamara és az Igazságügyi Minisztérium 
között; ez a sajtóban is jól nyomon lehetett követni. Mindazonáltal úgy gondolom, egy 
tisztességes megoldás született egy vegyes rendszer kialakítására. Természetesen 
tisztában vagyok azzal, hogy más rendszerek is léteznek, de az Igazságügyi 
Minisztérium ezt tartotta a legmegfelelőbbnek egy olyan rendszerben, ahol korábban 
a rendszer teljes privatizációja zajlott le, és úgy gondoltuk, hogy a közbizalom 
megerősítése érdekében az állam szerepvállalását a végrehajtási rendszerben 
jelentősen erősíteni kell. Azt gondolom, ez is eredmény. 

Fontosnak tartottam, hogy az Alkotmánybíróság előtt folyó eljárásokban az 
amicus curiae intézményét honosítsuk meg. Ennek megfelelően, annyiban, 
amennyiben az Alkotmánybíróság előtt olyan eljárások folynak, amelyeknek 
jelentősége meghatározó, fontosnak tartom, hogy az Igazságügyi Minisztérium 
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amicus curiae véleményeket terjesszen az Alkotmánybíróság elé, vagyis álláspontját 
fejtse ki a fontosabb ügyekben. Azt gondolom, ennek a feladatnak is igyekeztünk 
eleget tenni. 

Nagyon fontosnak tekintettem, hogy az Európai Unió Bírósága, az Emberi 
Jogok Európai Bírósága és az Unió egyéb szervei előtti eljárásoknál megfelelő szintű 
képviseletünk, szakmai szintű képviseletünk legyen. Berke Barna államtitkár úr 
csapata nagyon komoly munkát folytat e téren. Eredménynek tartom, hogy az Emberi 
Jogok Európai Bírósága előtt folyó eljárásokban egyre többször fordul elő, hogy a 
nagytanács befogadja a magyar kormány védekezését, és hogy nagytanácsi szintre 
kerüljenek ügyek. Ez azért is fontos, mert a nagytanács egy nagyobb szakmaiságot 
képviselő testület, döntései mögött nagyobb legitimáció is fekszik ezáltal, és azt vettük 
észre, hogy az utóbbi időszakban, talán amiatt is, mert a beadványaink színvonala, ha 
szabad így mondanom, elég magas, úgy gondolom, van lehetőség arra, hogy a 
legmagasabb fórum előtt tudjuk az álláspontunkat kifejteni.  

Az Unió bírósága előtt is aktívan veszünk részt, nemcsak a Magyarországot 
érintő ügyekben, hanem nyolc alkalommal fordult elő az elmúlt években, hogy 
beavatkozóként vettünk részt, ami jelzi azt, hogy Magyarország az európai uniós 
ügyekben aktív szereplő kíván lenni, és szükség esetén, lehet, hogy más országok 
között folyó ügy van, mégis úgy véljük, hogy közbe kell lépni, hogy a magyar álláspont 
is látható legyen uniós színtéren. Tehát ezek az ügyek is, úgy gondolom, hogy 
fontosak, és tudni kell róla. 

A következő: rendszeres egyeztetést folytattunk nyilván a jogászi hivatásrendek 
vezetőivel. Itt a felügyelet joga illet meg minket. A felügyeleti jogkör tartalma nyilván 
más volt a végrehajtóknál, más egy ügyvédi kamaránál vagy éppenséggel a 
közjegyzőknél. Ahol állami feladat van, ott nyilván erőteljesebben élünk a felügyeleti 
jogkörrel. Vízkelety Mariann államtitkár az, aki napi kapcsolatban áll az Országos 
Bírósági Hivatallal, az Országos Bírói Tanáccsal, meglátogatja a törvényszékeket, 
ítélőtáblákat; valóban igyekszünk az igazságügyi kapcsolatokat megteremteni. S 
ugyanígy a Legfőbb Ügyészséggel és a többi jogászi hivatásrenddel is kapcsolatban 
állunk. 

Ami a jogászképzés helyzetét illeti, egy előterjesztést készítettem a kormány 
számára, bemutatva a jogászképzés jelenlegi helyzetét, és felhívva a figyelmet arra, 
hogy a tehetséggondozásra, valamint a képzések megújítására, szociális szempontok 
érvényre juttatására szükség van ahhoz, hogy a kormány ezt támogassa. Egyébként 
örömmel tölt el, hogy talán először fordul az elő, hogy a jogászképzés helyzetéről egy 
kormány tárgyal és intézkedéseket fogadott el, amiről, úgy gondolom, hogy ha 
szeptemberben a dékáni kollégiummal leülök, akkor erről is hosszasan tudunk majd 
beszélni és megnyugtató válaszokat adni a felmerülő kérdésekre. 

Fontosnak tartjuk a nemzetközi kapcsolatokat. Azt kell mondani, hogy az 
Igazságügyi Minisztériumnak széles körű nemzetközi kapcsolatai vannak. Jómagam 
három európai biztossal találkoztam, Frans Timmermansszal, Vera Jurovával és 
Bieńkowska belső piacért felelős lengyel biztossal, de Jagland főtitkár úrral, 
Spielmann elnök úrral, az Emberi Jogok Európai Bírósága elnökével is. Azt 
gondolom, ugyanígy államtitkárok is széles körű kapcsolatokat építettek ki saját 
partnereikkel. Versenyképességi tanácsülésen is részt veszünk, részben Berke Barna 
úr jóvoltából, mint az UNIDROIT éves rendezvényein is.  

Úgy gondolom, sikerült tehát nemzetközi szinten is az Igazságügyi 
Minisztérium munkáját megismertetnünk. Saját szakmai lapot hoztunk létre, 
amelyet, ha szabad így mondanom, tényleg szakmai lapnak akarunk - nem egy 
propagandalapot hoztunk létre -, fontes iuris szaklapot indítottunk el, amelyben, azt 
gondolom, nagyon komoly, ha szabad így mondanom, szakmai cikkek jelennek meg, 
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amelyeket nyugodtan lehet idézni, vélemények vannak benne, néha eltérő 
vélemények is, de úgy gondoljuk, hogy az Igazságügyi Minisztériumnak nyitott 
minisztériumnak kell lenni mint jogászminisztérium is, és ténylegesen a munkájáról 
számot kell adnia. 

Nagy vonalakban ezekről tudnék beszámolni. Azt szeretném jelezni, hogy 
Szerbiával aláírtunk egy igazságügyi együttműködési megállapodást, amelynek 
keretében havonta kerül sor szakmai konzultációra, segítve az európai uniós 
felkészülésüket az igazságügyi fejezetet illetően, illetve fontosabb jogszabályok 
megalkotásával kapcsolatosan, és havonta Belgrádban és Budapesten szakértői 
fórumokra kerül sor, ami, úgy gondolom, szintén azt mutatja, hogy a magyar 
Igazságügyi Minisztérium kész arra, hogy nemzetközi szerepvállalást is ellásson, és a 
környező országok részére tapasztalatait át tudja nyújtani.  

Még egy utolsó szó, hogy „Párbeszéd és identitás” címmel egy nagy nemzetközi 
konferenciát szerveztünk az Alaptörvény elfogadásának negyedik évfordulójának a 
napján. Nagy örömömre szolgált az, hogy Norvégiától egészen Libanonig nagyon 
kiváló jogászok jöttek ide. Egy olyan fórumra kerülhetett sor és olyan beszélgetésre, 
ami már nem a 2011-12-es szellemiséget hordozta magában, hanem sokkal inkább 
előremutató volt. Kerestük nyilván az alkotmányos identitás kérdését, a közös 
értékeket, és egy olyan színvonalas nemzetközi konferenciára kerülhetett sor, 
amelynek a dokumentumait örömmel fogom majd publikálni, illetőleg közzétenni 
nemcsak Magyarországon, hanem idegen nyelven is, hogy külföldön is nyugodtan 
tudják citálni, jogászprofesszorok vagy éppenséggel a jog iránt érdeklődő 
személyiségek, politikusok.  

Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Nagyon röviden ennyit; a részleteket 
illetően ezernyi kérdés van még, amelyekről azonban az előterjesztés beszámol. 
Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen a tájékoztatást. Tisztelt Bizottság! Én azt 

indítványozom, mert bár sem a határozati házszabály, sem az országgyűlési törvény 
nem rendezi ezeknek a miniszteri meghallgatásoknak a tematikáját, én azt szeretném 
kérni a bizottságtól, hogy úgy álljunk a kérdéshez, hogy a végén mégiscsak kerüljön 
sor egy olyan szavazásra, hogy ezt a miniszteri beszámolót elfogadjuk-e vagy sem. 
Tehát ne hagyjunk kételyeket abban, hogy támogatja-e a bizottság a minisztérium 
munkáját vagy nem támogatja. Ezt azért mondtam el most, nehogy a kérdések után 
kerüljön szóba, és ennek megfelelően kérem a bizottság tagjait, hogy szíveskedjenek a 
kérdéseiket vagy észrevételeiket megtenni - amennyiben a bizottság elfogadja ezt az 
indítványomat, hogy valamilyen véleményt azért nyilvánítsunk a végén. Aki ezt a 
véleménynyilvánítást elfogadja, kérem, szavazzon! (Szavazás. - Dr. Staudt Gábor: 
Most arról szavazunk, hogy szavazzunk. - Derültség.) A bizottság ezt elfogadta, 
nagyon köszönöm. 

Kérdezem tehát a bizottság tagjait, ki kíván kérdezni, hozzászólni. Bárándy 
Gergely képviselő úrnak adok szót. 

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

előzetesen tisztázni szeretném, hogy ugye annak a szokásnak is eleget teszünk, hogy 
az első kör kérdések, akkor arra kapunk választ, és utána lehet még véleményt 
mondani. 

 
ELNÖK: Elfogadom, minden további nélkül - legyen így! 
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Kérdések 

DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP): Köszönöm szépen, akkor ennek 
szellemében én elsőként kérdéseket tennék föl miniszter úrnak. Azokat a kérdéseket, 
amelyeket már föltettem akár a végrehajtókkal, akár mással kapcsolatban, a 
parlamentben, általános viták kapcsán, nem szeretném ismételni, tehát más jellegű 
kérdéseim lennének. 

Az első és talán legfontosabb, hogy az igazságügyi miniszter felel a 
jogszabályok alkotmányosságáért, ennek keretében az alapvető jogok védelmének és a 
nemzetközi joggal összefüggő követelményeknek az érvényre juttatásáért és a 
jogrendszer koherenciájáért. Ezért az előkészítés során véleményez elvileg mindent, 
az önkormányzati rendeletek tervezetei kivételével, tehát valamennyi 
jogszabálytervezetet. Ehhez kapcsolódóan viszont fölmerül bennem az a kérdés, 
hogyan lehetséges az, hogy a minőségi jogalkotás követelményének a kormány az én 
meglátásom szerint a legkevésbé sem tesz eleget. A Törvényalkotási bizottság ülésein 
tucatszámra javítunk olyan problémákat, amelyek nyelvhelyességi problémák, 
koherenciazavarról szólnak; van, hogy közel olyan terjedelmű módosításokat fogad el 
még mindig a Törvényalkotási bizottság, mint maga a törvénytervezet. Tehát én azt 
gondolom, hogy ez semmiképpen sem felel meg a minőségi jogalkotás 
követelményeinek, és ezzel a kormánynak nem kellene a parlamentet terhelnie, 
hanem az Igazságügyi Minisztériumnak lenne feladata, hogy ne engedjen ilyen 
minőségű törvényeket a Ház elé. Kérdezem miniszter úrtól, hogy önök nem tudják ezt 
a feladatukat megfelelőképpen ellátni, vagy pedig az egyeztetés során ezeket a 
törvénytervezeteket nem kapják meg. Egyik is probléma, másik is, de valami oka csak 
kell legyen annak, hogy a Ház elé ilyen minőségű törvényjavaslatok jönnek. (Budai 
Gyula megérkezik az ülésre.)  

Tulajdonképpen ezzel összefüggésben van még egy másik kérdésem, ami talán 
ennél súlyosabb. Lázár János miniszter úr azt nyilatkozta, illetve azt mondta egy 
zártkörű megbeszélésen, amelynek sok részlete derült már ki, hogy bizony-bizony 
sokszor nem jut a tudomására az, hogy milyen személyre szabott jogalkotás folyik ma 
az Országgyűlésben, illetve milyen személyre szabott jogalkotási tervezeteket készít 
elő és nyújt be a kormány. Hát, ha önökön átmennek ezek a jogszabálytervezetek, 
akkor önök ezeket hogyhogy nem veszik észre? Hogyhogy azokat a személyre szabott 
jogalkotási terveket nem veszik észre, amelyekről ordít, hogy az? Legutóbb ilyen volt a 
közlekedési tárgyú törvények esetében az, hogy ugye Garancsi István cége most már 
hirdethet például lámpaoszlopokon, holott korábban ennek a tilalomnak a 
bevezetésével tették tönkre az ESMA-t. Én azt gondolom, e vonatkozásban például 
ordít a személyre szabott jogalkotás és az üzleti szférába való meg nem engedett 
kormányzati és országgyűlési beavatkozás. Olyannyira, hogy egyébként a 
Törvényalkotási bizottságban jó néhány kormánypárti képviselő nem szavazta meg 
ezt a javaslatot, és én azt gondolom, ez sokat jelent. Én úgy hiszem, hogy itt bizony, ha 
az igazságügyi miniszternek van ilyen feladata, már előzetes véleményezési feladata, 
és hogy a jogrendszer koherenciája fölött, az alkotmányos jogalkotás fölött 
felügyeletet gyakoroljon, akkor itt bizony súlyos hiányosságok vannak az én 
meglátásom szerint. Kérdezem miniszter urat, miből adódik ez a probléma. 

A másik, amit kérdeznék, hogy a jogászképzésről ön is nagyon sok szót ejtett 
most a beszámolóban is, és én is azt gondolom, hogy az egyik kiemelt feladata kell 
hogy legyen a tárcának, hogy itt bár hivatalosan nem, de gyakorlatilag mégis egyfajta 
felügyeletet gyakoroljon a tevékenység fölött, és mivel miniszter úr is oktatókolléga, 
ezért nyilvánvalóan az elhivatottsága e témakörben lényegesen nagyobb. Miniszter úr 
nyilván tisztában van azzal, hogy az elmúlt időszakban óriási felháborodást keltett, és 
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az összes jogi kari dékán a tiltakozását fejezte ki, ugyanúgy, ahogy a Tudományos 
Akadémia is tiltakozását fejezte ki az ellen a tervezet ellen, hogy a Nemzeti 
Közszolgálati Egyetemen kizárólagossá kívánják tenni a közigazgatási képzés mellett 
az államtudományi képzést is. Miniszter úr, mivel alkotmányjogász, nem hiszem, 
hogy nekem bővebben ki kell fejtenem - a parlamenti vitában ezt elmondtuk -, hogy 
miért nem választható el a jogászképzéstől az államtudományi képzés. De ugyanezt 
elmondták a jogi egyetemek dékánjai is, a jogi karok egységesen tiltakoznak ellene. 
Azt hiszem, Vékás Lajos vezeti azt a szekcióját a Tudományos Akadémiának, amelyik 
nem volt hajlandó a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen tartani az ülését, tiltakozásul 
amiatt, hogy ezt a tervezetet a kormány előterjesztette. Azért kérdezem itt miniszter 
urat, merthogy semmiféle kompetens választ az ott jelen lévő államtitkár nem tudott 
adni; nem is csodálom, hiszen a Miniszterelnökség államtitkára volt, aki egyébként 
nem is jogász. De nem vett részt a parlamenti vitában nemhogy a kulturális tárcának, 
vagyis az EMMI-nek a képviselője, de egyetlen államtitkár sem az igazságügyi 
tárcától. Pedig hát ha valami, azt gondolom, ez nagyon is érinti az igazságügyet, a 
jogászképzést és általában a jogi szakmát. Én nyilván nem titkolom azt a 
véleményemet, hogy elfogadhatatlannak tartom ezt a tervezetet. Kérdezem miniszter 
urat, mi erről az álláspontja. 

Két kérdésem volna még, aztán majd a vita során adott esetben kiegészítem 
ezeket. Az egyik, hogy a Velencei Bizottság most adott ki egy véleményt a 
médiaszabályozással kapcsolatban. Nyilvánvalóan eltérően értelmezzük; miniszter 
úrnak ismerem az álláspontját ezzel kapcsolatban, hogy az előremutató lépésekről 
tájékoztatta a közvéleményt. Azonban én azt gondolom, körülbelül úgy tudom 
megfogalmazni ezt az álláspontot az én olvasatomban, hogy volt egy elfogadhatatlan 
és rendkívül rossz rendszer; most van egy kevésbé rossz rendszer, ezért aztán az 
intézkedések, amik eddig voltak, jó irányba vezetnek. Ez ténykérdés, de attól még a 
rendszer nem lett jó - csak egy kicsit kevésbé rossz, mint a korábbi. Én így tudom 
értelmezni ezt a véleményt, a Velencei Bizottság véleményét. Egy biztos: hogy konkrét 
kritikát fogalmazott meg a vonatkozásban, hogy a médiát felügyelő szervek egyrészt 
túlcentralizáltak, másrészt pedig nem érvényesül benne a pártatlanság. Azaz úgy 
kellene a struktúrát kialakítani, hogy egyrészt a politikai pártok, másrészt pedig az 
egyébként érintett szervezetek lényegesen nagyobb befolyást tudjanak gyakorolni ott 
a döntéshozatalra. E vonatkozásban kérdezem miniszter urat, hogy eleget kíván-e 
tenni a Velencei Bizottság által megfogalmazott kritikáknak, azaz a tárca tervezi-e 
benyújtani a médiaszabályozás módosításáról szóló javaslatot; elsősorban kérdezem 
itt a struktúra vonatkozásában, de más kritika vonatkozásában is örülnék, ha 
miniszter úr esetleg tájékoztatna minket: tervez-e változást? 

S hogy ne húzzam nagyon az időt, még egy kérdésem van - illetve 
tulajdonképpen ez már tartozhatna a vélemény kategóriájába is, de kérdésként 
teszem föl -, miniszter úr, mindenkinek meglehet a véleménye a Biszku Béla ügyében 
hozott döntésről. Nekem is megvan, ugyanúgy, ahogy Biszku Béla személyéről. 
Semmiképpen sem pozitív, az enyém legalábbis, ezt én nyíltan vállalom is. Sem a 
személyéről, sem a tevékenységéről. De nem gondolja-e azt, miniszter úr, hogy föl 
kellett volna a hangját emelni akkor, igazságügyi miniszterként - persze ezt meg 
fogom kérdezni majd az OBH elnökétől és a Kúria elnökétől is, ha lesz lehetőségem rá 
-, helyénvalónak tartja-e azt, hogy konkrét bírói döntést olyan módon bírálnak 
kormánypárti képviselők és kormányzati szereplők, mint ahogy ezt tették a Biszku-
ügyben? (Budai Gyula: Miért?) Elfogadhatónak tartja-e, miniszter úr, azt, és nem 
gondolja-e, hogy szót kellett volna emelni a jelenséggel szemben, hogy bármi is a 
véleménye tartalmi szempontból a Biszku-ügyben hozott ítéletről, az egy egyedi 
bírósági döntést támad? A Fidesz frakcióvezetője, az Országgyűlés egyik alelnöke, 
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egyébként, ha jól emlékszem, az egyik minisztertársa is kifejezetten élesen bírálta ezt 
a konkrét bírósági döntést. (Dr. Vitányi István: És Novák Előd!) Énszerintem, 
miniszter úr, ebben kellett volna hogy szóljon, ugyanúgy, ahogy a bírósági vezetőknek 
is. Érdekes módon csak akkor olyan érzékenyek ezekre a megnyilvánulásokra, ha 
ellenzéki képviselő teszi meg.  

Lehet, hogy még lenne több kérdésem is, csak szeretnék hagyni időt 
képviselőtársaimnak; aztán legfeljebb az egyházügyi törvényre, a trafikpályázatokról 
szóló bírósági döntésre még vissza tudunk térni. Köszönöm szépen, első körben ennyi 
lett volna. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Akkor tehát a kérdések körénél tartunk. További 

kérdés van-e? Staudt Gábor, tessék, parancsoljon! 
 
DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik): Köszönöm szépen, elnök úr. Én a kérdések 

közt néhány véleményt is el fogok mondani, így talán lerövidítve a következő kört. 
Először is köszönöm szépen, hogy miniszter úr eljött ide, és megtartja a 

beszámolóját. Természetesen tudom, hogy ez egy kötelessége is a miniszternek, de 
mindenképpen örülök neki, hogy az egyeztetésekre és a különböző tájékoztatásokra 
sor kerülhet. És szeretném azt is megköszönni, hogy az ötpárti egyeztetések valóban 
megszaporodtak a minisztérium táján, és nem csak akkor, ha kétharmados 
javaslatokról van szó. Ez azért is jó, mert elmondhatja az ellenzék a véleményét, és ez 
sokszor beépítésre is kerül. Mi ezt egy jó iránynak tartjuk.  

Rátérve viszont a konkrétumokra, az új közigazgatási eljárásjogi törvényt 
várjuk, mindenképpen szükség van rá.  

A végrehajtói szabályozással kapcsolatosan is volt egy ötpárti egyeztetés. Ami a 
Ház elé bekerül, ezt támogatni tudjuk, de úgy gondoljuk, ez még csak az első lépés. 
(Dr. Trócsányi László egyetértően bólint.) Ezt miniszter úr is elmondta, hogy még 
ősszel jön a következő lépés. És azt is el kell mondjam, hogy annak ellenére 
támogattuk, hogy nem teljesen fedi a mi elképzeléseinket, de úgy gondoljuk, hogy 
előrelépést jelenthet, és megadjuk a bizalmat. Viszont a végrehajtói elszámoltatás 
terén - itt az anyagban is szerepel -, a kamaráról volt szó, én azt kérdezem, hogy a 
végrehajtóknak a, hát, elszámoltatása - inkább átvilágítása, ezt a szót használjuk - 
megtörtént-e, folyamatban van-e, mert ha jól tudom, a kormányrendelet erre is 
lehetőséget ad. 

Az ágazati újrakodifikálás is szerepel az anyagban. Ez sok esetben csak apróbb 
módosításokat jelenthet, például a Ptk. esetében 10-20 százalékot. Ehhez nem 
feltétlenül kellett volna egy új törvényt alkotni, de nyilván megértjük, hogy egy új 
törvény elfogadása, amely a Fidesz-érába esik, akár egy kormányzati politika része is 
lehetett. Ez nyilván nem az Igazságügyi Minisztérium reszortja. De akkor itt el kell 
mondjam azt is, hogy annak viszont örülünk, és el is várjuk a jövőben, hogy az új nagy 
kódexek előkészítése során ugyanúgy megkapjuk azokat az anyagokat, amelyekhez a 
véleményünket elmondhatjuk.  

A büntetőjogi kérdésekre rátérve, még mindig nagyon elhúzódnak a 
büntetőügyek, akár három-négy évig vagy akár tovább is tarthatnak. Tudom, hogy ez 
pénzkérdés is; mi egyébként módosító javaslatokat beterjesztettünk, hogy több bíró 
kinevezésére kerülhessen sor, de ezt mindenképpen el kellett mondani. 

Ami viszont szabályozási kérdés, az, hogy például a három csapás törvénye, mi 
úgy érezzük, nem minden területen hozta meg a tőle várt eredményeket. Például a 
gyermekbántalmazókat, erőszakolókat szemmel láthatóan nem tartja vissza, és sok 
esetben nem került kiszabásra, akkor sem, amikor kívülről nézve úgy tűnik, hogy 
visszaeső, többszörös visszaeső erőszakos elkövetőről van szó.  



 13 

Egy konkrét kérdés és felvetés, amelyet már a Ház elé is terjesztettünk, de 
miniszter úr személyes véleményét is szeretném kérni benne: az, hogy az állami 
bűnügyi költség minden esetben megelőzi a sértettek vagy túlélő hozzátartozóik 
igényeit, és ettől nem lehet eltérni, ez nagy probléma. Mi arra tettünk javaslatot, hogy 
a miniszter dönthesse el egy kérelemre, hogy adott esetben egy áldozatnak, vagy 
mondjuk, túlélő családjának a jogerősen megítélt polgári ügyeiben helyet 
cserélhessen az állam bűnügyi igényeivel a sértett igénye. Ma erre akkor sincs 
lehetőség, ha miniszter úr jogosnak tartja, mert nincs rá törvényi lehetőség. Az pedig 
nem teljesen korrekt, hogy mondjuk, földönfutóvá válik egy család, de az állam előbb 
tartja a markát, mint hogy, mondjuk, a túlélő hozzátartozóknak az egyébként 
jogerősen megítélt kártérítést ki lehetne fizetni. És hozzáteszem, az állam attól még 
behajthatná, csak akkor az állam várjon rá húsz-harminc évet, amíg ezt az összeget be 
tudja hajtani, vagy többet. Ennyi felelőssége van az államnak, főleg, hogy a 
közbiztonság fenntartása az állam feladata.  

Lázár János elmondta, hogy olcsóbb államra, átláthatóbb eljárásjogra van 
szükség. Bár most az utóbbi napok nyilatkozataiból kiderült, hogy Lázár János sem 
nagyon látja át, hogy mik zajlanak, akár itt a korrupciós színtéren sem, ha a 
nyilatkozatait nézzük. De miniszter úrtól azt szeretném megkérdezni, hogy mondjuk, 
az igazgatási szolgáltatási díjak közül tart-e valamit csökkenthetőnek, mert sokszor 
ezek azért elég eltúlzottak, és az emberek úgy érezhetik, hogy az állam 
szervezetrendszerét vagy az igazgatási szervezetrendszert nekik kell szinte eltartani a 
befizetett közvetlen díjakból. Ezzel kapcsolatban hogyan lehet közelebb hozni akár a 
helyi ügyekben, a vidéki emberek számára az ügyintézést, hiszen sok esetben a járási 
kormányhivatalokhoz kell utazniuk.  

A devizás–magáncsődös kérdéskör fontos pont a beszámolóban is, és úgy 
gondolom, itt az egész kormányzat felelőssége, amikor ez nagyon kisiklott; itt 
elszámoltatást ígértek a bankok irányában, és tulajdonképpen mintha a hiteleseket 
számoltatták volna el. Az, hogy itt átverések, csalások történtek a pénzügyi 
szektorban, és ezt felelősségre vonások nem követték - tudom, hogy ezt megint csak 
nem csak az igazságügyi miniszter felé lehetne megfogalmazni, de mivel a 
szabályozási háttér itt került kidolgozásra, ezért el kell mondjam -, és ehhez persze a 
Kúria ítéletei is hozzájárultak, hogy tulajdonképpen a polgári jogi, büntetőjogi 
következményeket nem kellett viselni a devizacsalások után a bankoknak. Az sem 
derült ki, hogy egyáltalán volt-e deviza a devizahitelek mögött. Mert ha egyébként a 
Nemzeti Bank statisztikáit nézzük, hogy mennyi deviza jött be az országba, akkor csak 
egy töredéke mögött lehetett; ezt egyébként a Kúria beszámolójánál is elmondtuk, 
hogy az a jogi érvelés, hogy az a devizahitel, amelyet devizahitelnek hívunk vagy a 
bank annak hívott, ez több mint leegyszerűsíti a témát, és a valóságtól is távol áll. 
Tehát az emberek, pont akkor, amikor ezeket az elszámolásokat megkapják, hát, 
nagyon szolidan szólva sem azt kapták, amit akartak. És ez kiegészül azzal, hogy a 
bíróságok visszadobálják ezeket a pereket, próbálják maguktól távol tartani, hiszen 
azt mondják, hogy a kormány ezt már törvénnyel rendezte, holott tudjuk, hogy adott 
ügyek mélyére nem tud a kormány lemenni egy törvénnyel, viszont a bíróságok 
tulajdonképpen mindent megtesznek, hogy ezekben az ügyekben ne kelljen ítéletet 
hozni.  

Végül pedig, a magáncsőd esetében van egy KDNP-s javaslat, amelyet nagyon 
gyengének tartunk, nagyon gyenge lépésnek ahhoz képest, hogy az anyagban is 
szerepel, hogy Európa több államában létezik a magáncsőd, de ez általában egy 
elsétálási joggal párosul. Legalább azt a felelősséget a bankokra kellene telepíteni, 
hogy ha behiteleznek egy lakást, akkor legalább meg tudják állapítani, hogy milyen 
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összegben adnak rá hitelt, hogy egy teljes bedőlés esetén odébb állhasson a hitelt 
felvevő, és ne próbáljanak meg még egy életen át rajta behajtani tartozásokat.  

Úgyhogy én ezeket a pontokat kívántam kiemelni. S ha szavazni kell a 
javaslatról, bár el kell mondjam, hogy miniszter úrnak a tevékenységét és akár az 
egyeztetésekben is megnyilvánuló tevékenységét nagyra értékeljük, és ez mind pozitív 
dolog, de ezek miatt a pontok miatt csak tartózkodni tudunk a szavazásnál. Hiszen ha 
a választópolgárok szemszögéből nézzük, és nekünk úgy kell nézni, akkor itt egy 
csomó megoldatlan kérdés maradt, ami nyilván az egész kormány felelősségét is 
felveti. Azt is mondhatnám, hogy nagyon jó, hogy egyeztetések vannak, de amíg az 
állampolgárok számára nem tudunk prezentálni konkrét eredményeket, vagy ezek 
kisiklanak, addig sajnos egyfajta objektív felelősséggel kell élnünk. De mindenesetre 
bízunk benne, hogy az együttműködés, a törvényeknek az ellenzék bevonásával 
történő előkészítése folytatódni fog. Köszönöm szépen, miniszter úr. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a bizottság többi tagját. Tessék 

parancsolni! Vigh László képviselő úrnak adok szót. 
 
VIGH LÁSZLÓ (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Miniszter Úr! 

Manapság gyakran felteszik nekünk a kérdést, hogy egyes bírósági döntésekkel 
kapcsolatban a társadalmi elvárások nem ugyanazok, mint amit a bíróság meghoz. Ez 
korábban így volt a Tocsik- vagy a Kulcsár-pernél, aztán a Cozma- vagy a Hagyó-
ügynél, Simon Gábornál, most legutoljára a Biszku-ügy borzolta a kedélyeket. Úgy 
látjuk, hogy a bírósági döntések nem mindig találkoznak a társadalmi elvárásokkal. 
Érdeklődöm, hogy ilyen ügyek kapcsán van-e teendője az igazságügyi miniszternek, 
van-e teendője az Igazságügyi Minisztériumnak, hiszen ezek a perek mind-mind arra 
mutatnak rá, hogy a társadalom más-más elvárással van, mint amit a bíróság kihoz. 
Érdeklődöm, mi a teendőjük önöknek ebben az ügyben. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a bizottságot, hogy van-e még valakinek 

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

Bizottság! Tisztelt Miniszter Úr! Három plusz egy kérdésem lenne.  
Az első kérdésem azzal kapcsolatos, hogy volt egy antidiszkriminációs hálózat 

az Igazságügyi Minisztérium kezelésén belül, amelyet az első Fidesz-kormány hozott 
létre, azt követően pedig nyolc éven keresztül a szocialista kormány is fenntartotta ezt 
a hálózatot. Ez azért volt fontos, mert minden megyében minimum egy, de volt olyan 
megye, hogy két-három ügyvéd is dolgozott az antidiszkriminációs ügyeken. 2010 
októberében ez a hálózat megszűnt, habár ez egy igen jó és hatékony rendszer volt, 
amely képviselte az adott szinteken a roma érdekeket is, mert nagyon sokan nem 
tudták megfizetni azokat az ügyvédi díjakat, amelyeket meg kellett volna. Illetve ennél 
a hálózatnál nem kellett semmilyen jellegű olyan papírt felmutatni, hogy mennyit 
keresnek, tehát vagyonigazolást nem kellett leadni. Ezért tehát nagyon fontosnak 
tartanánk, és több olyan civil véleményt kaptam, amely igazán fontosnak érezné azt, 
hogy ezt a hálózatot újraindítsák. 

Azért is tartom ezt fontosnak, mert amit miniszter úr a szóbeli beszámolójában 
elmondott akár a jogászképzés kapcsán, amiről fogok majd egy-két mondatot 
mondani, abban is nagyon jól lehetne használni, mert fel tudná térképezni, hogy kik 
azok a roma fiatalok, akik főiskolára, egyetemre járnak, azt követően pedig - és akkor 
már bele is csúszok a másik kérdésbe - a jogászképzésbe hogyan tudnák esetleg 
bevonni azokat a roma fiatalokat, akik elhivatottak arra, hogy erre a pályára 
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menjenek. Én tehát fontosnak tartanám azt, hogy ezt a kérdést kezeljék, mert én azt 
látom ma, hogy ahogy megszűnt a Magyarországi Cigányokért Közalapítvány, nem 
lehet látni, hogy hol vannak azok a roma fiatalok, akiket helyzetbe lehet hozni. Ezért 
tehát én azt gondolom, nemzeti ügyként kellene kezelni ezt a kérdést, mert fontosnak 
tartanám, hogy akár a hálózat működése, akár pedig a jogászképzés egy ilyen irányba 
el tudjon mozdulni. Azt gondolom, ön ezt tudná képviselni, ahogy ismerem a 
munkáját, és mint ahogy elmondtam a parlamentben, most is azt mondom, amit 
hazai és nemzetközi színtéren tett, azt gondolom, mindenképpen nagyon fontos és 
elismerendő.  

A másik, amit a parlamentben is kérdeztem - ez a harmadik kérdésem -, most 
nem ugyanaz lesz a kérdésem, hanem az a kérdés, hogy azt a megoldást, amit most 
jelen pillanatban a kormány kitalált, jónak tartja-e, hogy 175 kilométer hosszban 
felépítik ezt a kerítést, tehát, ha úgy tetszik, egy vasfüggönyt húznak most a szerb–
magyar határra. Azt gondolom, mindenképpen nagyon fontos lenne hallani, hogy 
önnek mi a véleménye erről, mert én magam nemcsak mint ellenzéki politikus, 
hanem mint ember is nagyon nehezen tudom ezt kezelni. Mert abban egyetértünk, 
hogy kell valamit tenni és fontos döntéseket kell hozni ebben a kérdésben, de azt 
gondolom, nem az a megoldás, és főleg nem lehet az az elsődleges megoldás, hogy 
újra egy vasfüggönyt emeljünk a két ország határára. Ezért én fontosnak tartanám 
megtudni, hogy mi az ön véleménye ebben a kérdésben.  

A másik, ami a frakciónk álláspontja, illetve kérdése, hogy ön kap-e osztalékot 
az ügyvédi irodájától. Mert több olyan hír is eljutott a frakcióhoz, illetve a 
közvéleményhez, ami alapján ezt fontos lenne tudnunk, hogy ön kap-e ettől az 
ügyvédi irodától külön osztalékot. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Elnézést kérek, szeretném felhívni a figyelmet, hogy Trócsányi 

Lászlónak az igazságügyi miniszteri tevékenységéről szól a beszámoló, és Trócsányi 
Lászlónak mint az ügyvédi iroda tagjának semmilyen kérdést ne tessék föltenni. Az a 
kérésem, hogy ezt az utolsó kérdést felejtsük el. (Dr. Bárándy Gergely: Nem, elnök 
úr! Olyan kérdést tesz fel a képviselő úr, amilyet akar! - Budai Gyula: Ez pont tőled 
nem korrekt! - Dr. Bárándy Gergely: Te beszélsz, Gyula? - Derültség.)  

Kérdezem a bizottság tagjait, kíván-e valaki… Egy pillanat! Az a kérésem, aki 
szólni akar, jelentkezzen, és szót fogok adni neki. (Budai Gyula dr. Bárándy Gergely 
felé: Én beszélek, eltaláltad.) Kérdezem, van-e még valakinek kérdése. (Dr. Bárándy 
Gergely: Vélemény lesz majd.) Ezt azért teszem föl, mert Bárándy képviselő úr azt 
mondta, hogy őneki még lesz kérdése. Akkor az a kérésem, hogy ha van még további 
kérdés, az most hangozzon el. (Nincs ilyen jelzés.) Amennyiben nincs, akkor 
megkérem a miniszter urat, hogy az eddigi kérdésekre szíveskedjen válaszolni. Tessék 
parancsolni! 

Dr. Trócsányi László válaszai 

DR. TRÓCSÁNYI LÁSZLÓ igazságügyi miniszter: Köszönöm szépen, elnök úr. 
Elnök úr feje fölött van egy nagyon jó tábla, hogy „Kegyelmet nem kérek”. Hát, én 
sem kérek, de azért megpróbálok válaszolni. (Derültség.) Mindenesetre elég biztató, 
ha ránézek arra a három szóra. 

 
ELNÖK: Nem én mondtam! (Derültség.) 
 
DR. TRÓCSÁNYI LÁSZLÓ igazságügyi miniszter: Értem, jó… Igyekszem azért 

nyilván válaszolni a felmerülő kérdésekre, talán nem sorrendiségben megyek, hanem 
hogy a témák hogyan érintenek engem. 
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Én a Velencei Bizottsággal kezdeném, mert most jöttem onnan vissza, még 
frissen élnek az emlékek, jobb ezt ilyenkor rögtön kibeszélni. Én nagyon is örülök 
annak, hogy lehetőség van a sajtó képviselői előtt is, nemcsak a képviselő urak előtt 
erről valóban szót váltani. Tudniillik itt nagyon ellentétes kommunikáció zajlik, és 
nem tisztességes kommunikáció. 

Egyrészről részt veszek a Velencei Bizottság ülésén, ahol két napon keresztül 
dolgozunk, majd a stábbal a 30 oldalas anyagra írunk egy több mint 10 oldalas 
anyagot, amelyben pontról pontra kitérünk az észrevételekre, amiben hibákat 
javítunk, amiből kivesszük azokat a politikai statementeket, ami abszolút nem egy 
jogi dokumentumba való, és a raportőrökkel a legnagyobb harmóniában tudunk 
dolgozni. Egy máltai raportőrrel és egy görög raportőrrel, plusz Eve Salomon 
szakértővel, aki részt vett ennek az összeállításában, Jan Velaers kiváló antwerpeni 
professzor, ebből ketten vannak jelen, és úgy gondolom, hogy egy nagyon konstruktív 
beszélgetést folytattunk. Vannak benne ajánlások, nem vitatom, benne van az, hogy 
guideline-ok kellenek, a soft law szerepe, s a többi. Tehát én azt gondolom, hogy 
magam is, aki kompromisszumra törekedő ember vagyok, meghallgatom az okos 
dolgokat, mint ahogy az általános konzultációkon a pártokkal is meghallgatok okos 
dolgokat; én azt gondolom, hogy igen, normális szellemiségű anyag jön ki. A főtitkár, 
amikor vége van ennek, az albizottság holland elnöke föláll személyesen, odajön, 
megrázza a kezemet, gratulál az elért eredményekhez; azt gondolja, hogy 
Magyarországon sikerült egy olyan jelentést elérni, hogy befejeződik egy vita. 2013-
ban Jagland nyilatkozik, hogy befejeződött a vita Magyarországgal, a DGA német 
külpolitikai társaság kiad egy anyagot, amelyben közli azt, hogy Magyarországon 
médiaszabadság van, teljesen eltérő vélemények jelenhetnek meg, meg kell nézni a 
magyar sajtót, baloldaltól jobboldalig mindenfajta vélemény van - van 
médiaszabadság. 

Nem is ez bosszant engem. Hanem az, hogy kiteszem a lábamat, közben tíz 
jelentést elfogad a Velencei Bizottság, tíz perc múlva a főtitkárság közzétesz egy olyan 
kommünikét, amelyet nem egyeztetett le senkivel, és tíz perc múlva, ahogy kitettem a 
lábamat, már fönt van az Európa Tanács honlapján, úgy, hogy semmi mást, sem 
Ukrajnát, sem Törökországot, és sorolhatnám az összes országot, amit elfogadtak 
jóval korábban, de Magyarországot föl kellett tenni. És olyan színben kellett föltenni, 
ami teljesen ellentétes azzal a hangulattal, azokkal a beszélgetésekkel és azokkal a 
szövegjavaslatokkal, amit a Velencei Bizottság ülésén nagy kompromisszummal 
fogadtunk el. Tehát sajnos azt kell vélelmeznem, hogy a Velencei Bizottságnál a 
főtitkárság abban érdekelt, hogy Magyarország ügyfél maradjon. És ezt ki kell 
mondani. A mai napon Jagland főtitkár úrnak fogok levelet írni, fogok írni Markert 
főtitkárnak is, tudniillik nem volt tisztességes az eljárás! És ahogy elvárják velem 
szemben, hogy én tisztességes legyek, én is elvárom azt, hogy velem szemben is 
tisztességesek legyenek. Kicsit ingerülten is beszélek erről, mert én éltem át ezt a 
munkát, az én munkaóráim vannak benne meg a csapatomé, nagyon jól dolgoztunk. 
És ezek után kiteszem a lábamat, és tíz perc múlva, kérem szépen, ott van egy teljesen 
más hangvételű kommüniké, és negyedóra múlva a magyar sajtó azt harsogja… - azt 
gondolom, ez nem korrekt. Énnekem tehát ez a problémám.  

Nem az ajánlásokkal van bajom! Az ajánlásokról lehet vitatkozni. Én abszolút 
nyitott ember vagyok, és hajlandó vagyok vitatkozni bármiről. De az eljárás menetéről 
azt gondolom, hogy nem volt korrekt a Velencei Bizottság részéről. Én nyolc évig 
voltam tagja ennek a bizottságnak, ismerem a munkamódszerét, tudom azt, hogy mi 
az előnye, mi a hátránya, hogyan kell dolgozni a Velencei Bizottsággal. De azt 
gondolom, amit én itt kaptam, az nem az, ahogy azt gondolom, hogy az eljárásokat 
folytatni kell. De én ezt nyilvánosságra fogom hozni, írok Jagland főtitkár úrnak, és a 
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levél természetesen megtekinthető lesz az Igazságügyi Minisztérium honlapján. A 
saját álláspontomat fogom elmondani, ahogy én értelmeztem. Nem vagyok 
természetesen olyan politikus, mint Jagland vagy Markert, de úgy gondolom, 
megilleti a magyar igazságügyi minisztert is egyfajta tisztelet. 

Ez volt a első kérdésre a válasz; elnézést, de köszönöm, hogy megkaptam. És az 
ajánlásokat természetesen mindig meg lehet vitatni, gondolkodunk rajta, be fogok 
számolni a kormányülésen róla. De én azt gondolom, ettől függetlenül az eljárás, amit 
kaptunk, nem volt megfelelő. 

A második ügy a Biszku-ügy. Csapongok, de a dolgok így jönnek nekem 
sorrendiségében. Nézzék, az én véleményem az, hogy Magyarországon a bíróságok 
függetlenek. A magyarországi bírósági függetlenség azt jelenti, hogy a bíró olyan 
döntést hoz, amit ő a lelkiismerete alapján gondol. Ez természetesen okozhat 
társadalmi felháborodást, és okozhat szakmai felháborodást. Ennek különböző 
nézetei vannak, nyilvánvalóan. Az igazságügyi miniszternek azonban nagyon 
óvatosnak kell lennie, mert az igazságügyi miniszter, azért legyünk őszinték, nem 
felügyelője a bíráknak. Tehát a bíróságok függetlenek, és ezt tiszteletben is kell 
tartani. Ettől még véleményem lehet. És a véleményemet én elmondtam, egyébként a 
sajtóban is megjelentettem, hogy jobb’ szeretem, amikor az ügyek végérvényesen 
dőlnek el, és nem húzzuk-halasztjuk az ügyet. Vagy fölmentjük, vagy elítéljük, de 
hozzunk döntéseket! Ez a tisztességes, és nem az, hogy az élet oldja meg a problémát; 
ha egy 95 éves embernél húzzuk-halasztjuk, akkor, elnézést kérek, valószínűleg az élet 
fogja megoldani ezt a problémát, mert az élet rendje sajnos ilyen. Tehát én jobb’ 
szeretem, amikor a bíróságok tudják azt, hogy fölmentjük, elítéljük, gyors döntések 
vannak; ráadásul ebben az ügyben az életkort is figyelembe kell venni, hogy bizony új 
tanács fog eljárni, újra kell ismertetni az ügyet, lefolytatni a bizonyítást - tehát egy 
hosszú eljárás előtt állunk, pedig jobb lett volna ebben az ügyben vagy „A”, vagy „B” 
alapon gyakorlatilag döntést hozni. Azt gondolom, a társadalom is ezt kívánná, a 
szakma is ezt kívánná. Tehát én azt gondolom, ha ebben valamilyen egységet 
képviselünk, akkor ilyen esetekben gyors döntés kell. Lehet ez is, lehet az is, de a bíró 
tudjon döntést hozni, ne passzolja tovább a labdát, hogy akkor még egyszer hadd 
folytatódjon le az eljárás. A Biszku-ügyről ennyit szeretnék beszélni. 

Most akkor kicsit lenyugodva, áttérnék a szakmai kérdésekre. 
Az első kérdés talán az volt, ami fölmerült, ez a bizonyos jogi koherencia és az 

Igazságügyi Minisztériumnak a felelőssége a jogalkotásban. Hát, ez bizony egy 
nagyon nehéz kérdés. Egyrészt azért is nehéz kérdés, mert vannak igazságügyi tárgyú 
jogszabályok. Az igazságügyi tárgyú jogszabályokért echte felelőssége van az 
igazságügyi miniszternek abban, hogy azok milyenek, szakmailag is, alkotmányossági 
szempontból is, közösségi jogi szempontból is. Ott teljesen egyértelmű az igazságügyi 
miniszteri felelősség. És van az egyeztetés. Az egyeztetés egy koordinációt is magában 
foglal, a miniszteri rendelettől kezdődően az egyéb jogalkotási szintig, a törvényig 
bezárólag valóban részt veszünk ezekben. Nekem mindig az az álláspontom, hogy az 
igazságügyi miniszternek a szakmai egyeztetéseknél két dolgot kell figyelnie: 
alkotmányos legyen a jogszabály, kiállja az Alkotmánybíróság próbáját. Tehát nekünk 
azt kell jelezni, hogy az, kérem szépen, alkotmányba ütközik vagy nem ütközik 
alkotmányba; a közösségi jogba ütközik vagy nem ütközik közösségi jogba. Én ágazati 
politikai felelősséget nem tudok átvenni, meg nem is akarok, azt is hozzá kell tennem. 
Mert az ágazati politikai felelősség az ágazati minisztert illeti. Az én felelősségem 
annyiban áll, hogy én jelezzem azt, hogy valami alkotmányos vagy alkotmányossági 
szempontból kétely van. Azt is hozzá kell tenni, gyakran előfordul az, amikor mi azt 
mondjuk, hogy ma aggályunk van. Nem biztos, mert a joggyakorlat is bizonytalan. 
Még az Európai Unió előtt is. Lehet, hogy így van, lehet, hogy nem így van. Tehát 
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nekünk alapvetően jogászként kell gondolkodni, ez a mi felelősségünk, ezt be tudjuk 
vállalni. Tehát ezt a felelősséget, úgy gondolom, tudjuk viselni, hogy alapvetően a 
jogszabályaink alkotmányossági kifogásait mondjuk el, és mondjuk el a mi közösségi 
jogba ütközést illető kifogásainkat. Ezeknek természetesen eleget is teszünk.  

Egyébként a kodifikáció pedig egy művészet. Azzal is egyetértek, hogy a 
nyelvhelyesség mennyire fontos; mennyire jó lenne az, ha nyelvész is dolgozna a 
minisztériumban, aki valóban átnézi az egyes jogszabályokat. Mi erre törekedni is 
fogunk, hogy a minisztériumi jogszabályokat nyelvész is át tudja nézni, hogy valóban 
közérthető jogszabályok szülessenek. Hiszen a legalapvetőbb probléma az, hogy a 
jogszabályok gyakran olvashatatlanok. Most nem beszélek az uniós jogról, ami meg 
egyszerűen borzadály, olyan szempontból, hogy ha azt valaki kézbe veszi, négyszer 
kell elolvasnia, hogy azt megértse. Egy átlagember nem fogja megérteni azonnal, mert 
az rendkívül bonyolult, nekünk is, akik ezzel foglalkozunk; sokszor háromszor-
négyszer olvasom el, hogy megértsem. Egy nemzeti jognál azonban nyilvánvalóan 
ügyelni kell erre. Persze egy szakmai, mondjuk, telekommunikációs témánál annyira 
technikai dolgok is belekerülnek, hogy ezeket a technikai dolgokat nagyon nehéz 
viszont átültetni köznapi nyelvre, mert ezek egyszerűen technikai dolgok. Egy 
adatvédelmi jogszabálynál, akár tetszik, akár nem, egy adattovábbító, adatkezelő, 
adatalany, és még sorolhatnám ezeket a szavakat; amíg az ember nem rázódik bele 
ezekbe a vocabulaire-ekbe, addig nehezen fog ebben gyakorlatilag eligazodni. De a 
kritikát elfogadom, hogy ebben mindig lehet, mindig lehet még jobbnak lenni, és 
nyilvánvalóan magam is, mint aki jogalkalmazó voltam, úgy gondolom, fontos, hogy 
képesek legyünk, és nemcsak mi, hanem mások is, ezeknek a jogszabályoknak az 
egyértelműsítésére.  

Jogalkalmazó voltam - valóban voltam ügyvéd; itt rögtön vissza is térek erre a 
dologra. Én azonban, hozzá kell tenni, 2010 óta egyrészt szüneteltetem az ügyvédi 
tevékenységemet, és mielőtt ide beléptem a miniszterségbe, minden ügyemet 
lerendeztem az ügyvédi irodával, tehát hogy ne legyen követelésem és az irodának se 
legyen velem szemben követelése. Egyedül, ami a vagyonnyilatkozatom, az pedig 
nyilvános, 2007, 2010, 2014 - az azokban lévő adatok valódiságáért pedig büntetőjogi 
felelősséggel is tartozom. Tehát én úgy gondolom, hogy ebben az én lelkiismeretem 
tiszta. Amióta miniszter vagyok, én az ügyvédi irodából egy fillér osztalékot nem 
kaptam, nem kérek, nem is jár. Ennyi. 

A következő kérdéskör, ami pedig a jogászképzést illeti. A jogászképzést 
illetően én magam mint egyetemen oktató személy, magam is fontosnak tartom, hogy 
magas színvonalú jogászok kerüljenek ki, hiszen gyakorlatilag amilyen színvonalú a 
jogi képzés, olyan lesz a szakvizsgaképzés is, és olyan lesz a bírósági ítéletek 
színvonala is. Tehát rendkívül fontos a jogászképzés. 

Itt fölmerül a Közszolgálati Egyetemmel való viszonya ennek a kérdésnek. Ezt 
külön köszönöm, mert azt gondolom, hogy bizonyos pozíciókat tisztázni kell. Magam 
alkotmányjogot oktató ember vagyok. Látom az egyetemeken, hogy közigazgatási jog, 
alkotmányjog, pénzügyi jog, tehát vannak igenis államtudományi tantárgyak. Arról 
persze külön vitákat, kollokviumokat lehetne szervezni, hogy mit jelent az 
államtudomány kifejezés. (Dr. Bárándy Gergely bólogat.) De most ebbe nem 
mennék bele, hanem csak abba megyek bele, hogy természetesen a jogászképzés 
képzési követelményében semmifajta változás nem fog bekövetkezni. Ez az egyik 
dolog, ami nagyon fontos. 

A másik pedig, hogy az Állam- és Jogtudományi Karnak az elnevezése nem fog 
megváltozni. Répássy Róbert államtitkár úr nyújtott be egy képviselői módosító 
indítványt, a Közszolgálati Egyetemmel való együttműködés keretében került sor 
ennek a megfogalmazására. Én a dékánokat értesítettem erről a módosító 
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indítványról, amelyet benyújtottunk, és szeptemberben fogok találkozni a 
dékánokkal.  

Azt hozzá kell tennem, hogy az államtudomány messze tágabb fogalom, 
magában rejt a szakigazgatástól kezdve számos olyan pluszelemet, amit jó, hogyha 
valahol valóban tanítanak. A magyar jogi karok ezt soha nem fogják olyan részletesen 
megtenni, mert talán Bárándy kolléga is emlékszik arra, hogy amikor mi 
szakigazgatást tanultunk, az egy féléves tantárgy volt. Azt tehát ne várja el senki, hogy 
a vízügyi igazgatástól kezdve, sorolhatom az összes ágazatot, itt megtanítják. (Dr. 
Bárándy Gergely egyetértően bólint.) Viszont kell egy olyan képzési hely, ahol 
valóban a magyar közigazgatásnak ezen kádereit ki tudják képezni. Tehát én azt 
gondolom, szükség van egy ilyen képzési helyre, mint a Közszolgálati Egyetem, ahol 
ilyen speciális ismerteket is át fognak adni, és valóban, amikor a pénzügyi 
igazgatásról van szó, akkor képesek legyenek egy mérlegbeszámolót is, mondjuk, 
megismerni, és részleteiben a közigazgatás működését alapvetően ismerni. A 
Közszolgálati Egyetemnek ez a célja, ezt tiszteletben kell tartani. Én úgy gondolom, 
ezzel nekem az égvilágon semmi dolgom nincs. El kell határolni, hogy ki mit csinál. 
Én azt gondolom, elég tág ez a piac, meg lehet ezen élni, és nem látok olyan 
katasztrofikus helyzetet, amit megfelelő tárgyalásokkal ne lehetne - ha szabad így 
mondanom - tisztázni, és ilyen tárgyalásokra szükség van, szükség volt és szükség is 
lesz a jövőben is. 

Ami pedig a továbbiakat illeti, nyilvánvalóan fontos, amit Staudt Gábor 
képviselő úr mondott. Magam is, hozzá kell tenni, a kemény büntetőpolitikának 
vagyok a híve, én ezt sosem rejtettem véka alá; a bűnnek a következménye a büntetés, 
és azt gondolom, hogy ennek igenis kell lennie elrettentő szigorának. Ezért is álltam 
ki mindenkor a tész mellett, a tényleges életfogytiglan mellett, és úgy gondolom, ezt a 
magyar kormány, mint ahogy a korábbiakban is elhangzott, hajlandó és képes is lesz 
természetesen megvitatni. Én nem zárok ki vitákat, a vita természetes dolog, a vita 
normális dolog; a vitában érvek és ellenérvek hangzanak el. Nekünk van egy 
anyagunk, ami szerintem vitára messzemenően alkalmas, ezt a vitát le fogjuk 
folytatni, amennyiben ez szükséges. 

Ami az állam bűnügyi költségeit illeti, ott most is lehet gyakorlatilag 
méltányossággal fordulni az Igazságügyi Minisztériumhoz, az igazságügyi 
miniszterhez - Répássy Róbert kollégám tájékoztatott most erről -, és miután mi az 
áldozat pártján vagyunk mindvégig, ennek megfelelően, úgy gondolom, fontosnak 
tartjuk az áldozatvédelmet.  

Ami pedig az antidiszkriminációs hálózatot illeti az Igazságügyi 
Minisztériumon belül, nekünk van egy Igazságügyi Hivatalunk, és azon belül vannak 
igazságügyi szolgálatok. Az igazságügyi szolgálatok mára minden megyében 
kiépültek. Van egy jogi segítségnyújtási rendszerünk, ami rendkívül fontos. Hozzá kell 
tenni, ezek alapvetően együttműködnek a jogklinikákkal, például a Szegedi 
Tudományegyetemen egy kolléganőm, Tóth Judit vezeti ezt a jogklinikát, és a célja 
pont az, hogy a nehéz helyzetben lévőknek, és nem csak romáknak, hanem minden 
más olyannak, fogyatékosnak, s a többi, az ő ügyükben segítséget nyújtsanak. De hát 
én azt gondolom, ezekben mindig lehet többet tenni. Magamat én ebben elkötelezett 
és elhivatott embernek tartom, és úgy érzem, hogy ezen a téren van feladatunk és kell 
is munkát végeznünk. 

Ami pedig a roma diákokat illeti, egyrészt egyetemeken működnek roma 
szakkollégiumok, ez nagyon fontos dolog. Szegedet ismerem nyilván a legjobban, ott 
működik roma szakkollégium. Ez az egyik dolog. 

A másik pedig, hogy nyilván külön ösztöndíjakat fogunk majd tudni ajánlani. 
Ennek a részleteiről szívesen tárgyalunk természetesen, hogy hogyan legyen, hogyan 
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kell megszervezni, mi a legjobb módszer ezekben a dolgokban. Tehát én úgy 
gondolom, hogy ez rendben van. 

Ami pedig a még hátralévő kérdéseket illeti, az egyik a vasfüggöny kérdése. Ez 
rendkívül nehéz ügy. Az ember nem örömében szokott ilyenekről gondolkodni. Azt is 
látni kell azonban, és nem is hivatkoznék arra, hogy ilyen Európa más országaiban is 
van - a görög–török, bolgár–török, spanyol–marokkói határon s a többi -, tehát létező 
dolgokról beszélünk Európában, most azonban egy átmeneti megoldásról van szó. Ez 
egy átmeneti megoldás. Az átmeneti megoldás pedig az, hogy gyakorlatilag most 
néhány hónapról van szó, amit meg kell oldani, véleményem szerint. Ezt az ügyet 
nagyon nehéz kezelni. Ráadásul a vajdasági magyarok - ezt hozzá kell tenni - 
örömmel fogadják. Én Csongrád megyében látom azt, hogy milyen bizonytalanságot 
jelent a falvakban, amikor oda beérkeznek az emberek, és bizonytalanság van abban, 
hogy most akkor hol alszanak, mit csinálnak, s a többi, ennek a megszervezése 
nagyon nehéz. Azt gondolom, ez egy gyors intézkedés; meglátjuk, a jövő mit hoz. 
Nyilvánvalóan az ember, mint ahogy mondom és mondtam is, nem örömében tesz 
ilyen intézkedéseket. Nyilvánvalóan az lenne jó, ha nem kerülne erre sor, azonban 
most egy olyan válsághelyzet van, amelynek a kezelésére intézkedéseket kellett hozni.  

Más kérdésekre, amelyek itt elhangzottak, nagyon röviden reagálok. Az új 
közigazgatási eljárás. Azt gondolom, eddig is bizonyítottuk a konzultációkkal, hogy 
ezt nagyon fontosnak tartjuk. Ezekre automatikusan sor fog kerülni a közigazgatási 
rendtartásnál, és az összes többi olyan fontosabb jogszabálynál, amelyeknél úgy 
érezzük, hogy a társadalmi kihatása meghaladja az Igazságügyi Minisztérium 
látókörét, és szükség van egy szélesebb konszenzusnak a kialakítására.  

Elnök úr, ennyiben tudtam röviden válaszolni a kérdésekre, kegyelmet nem 
kérve. (Derültség.) Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, miniszter úr. Tisztelettel, következik a második 

kör, ami azt jelenti, hogy mindenki kifejtheti az álláspontját. Először Budai Gyula 
alelnök úrnak adok szót. 

Reflexiók, vélemények 

BUDAI GYULA (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen. Tisztelt 
Miniszter Úr! Elnök Úr! Úgy gondolom, nem mehetünk el Bárándy képviselőtársam 
azon nyilatkozata mellett, amely a Biszku-per vonatkozásában elhangzott. 
Elöljáróban szeretném azt mondani, nekem nem feladatom megvédeni sem miniszter 
urat, sem a frakcióvezetőt, sem egyetlen kormánypárti politikust, aki ebben az ügyben 
nyilatkozott, de igazuk van teljes mértékben. Azt gondolom, egy képviselő vagy egy 
kormánytag egy adott ügyben elmondhatja a véleményét, és amikor a véleménye arról 
szól, hogy a bíróság döntését kritizálja, ez mindenképpen belefér ebbe.  

Engedje meg, Bárándy képviselő úr, hogy emlékeztessem önt, egy nem is olyan 
régen a parlamentben a legfőbb ügyész úr irányában elhangzott interpellációjában 
vagy azonnali kérdésében - nem emlékszem pontosan a műfajra - ön nagyon 
keményen kritizálta a legfőbb ügyész urat, nagyon keményen megtámadta a Legfőbb 
Ügyészséget, magát az ügyészi apparátust, egy olyan ügyben, a Quaestor-ügyben, 
amely valóban a társadalom érdeklődésére számot tart, és ott ön azt kifogásolta, hogy 
az ügyészségnek miért kellett két hét ahhoz, hogy gyanúsításokat fogalmazzon meg. 
Tisztelt Képviselőtársaim! Emlékeztetem önt egy másik ügyre, a Postabank-ügyre, 
ahol az ügyészségnek, a nyomozó hatóságnak hat hónap kellett, hogy Princz Gábor 
vonatkozásában gyanúsítást fogalmazzon meg; persze ott Princz Gábort az ön 
édesapja védte. De azt gondolom, hogy ha valaki véleményt mond ezekben a 
kérdésekben, ebben a véleményben a szubjektumokon túl az objektivitást tartsa fönn.  
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Igen, valóban, én azt gondolom, a Biszku-ügyben nem olyan ítélet született, 
amilyen ítéletnek kellett volna születni. És akár miniszter, akár országgyűlési 
képviselő elmondhatja ebben a véleményét. Én is felháborítónak tartom azt a bírói 
döntést, amely ebben az ügyben született. És képviselő úr, én korábban is, bármelyik 
pozíciómban, többször fogalmaztam meg kétségeket a bíróság működésével 
kapcsolatban, de én azt gondolom, ez a bírói függetlenséget nem sérti, hanem egy 
véleményt mondok. Pontosan azért mondom önnek, mert ön akár itt a bizottsági 
ülésen, akár a parlamentben mindig a véleménynyilvánítás szabadságának nagy 
élharcosa, és engedje meg, hogy ebben a körben mi is elmondjuk a véleményünket, 
ami, azt gondolom, a bíróság döntését nem fogja befolyásolni sem első fokon, sem a 
megismételt eljárásban, de úgy gondolom, ennek a véleményemnek igenis 
mindenképpen hangot kell adnunk.  

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

akkor válaszként arra, amit képviselőtársam elmondott, és aztán térnék rá arra, amit 
igazságügyi miniszter úr válaszként az én kérdéseimre adott, és utána fejteném ki a 
véleményünket a teljes beszámolóról. 

Először is, tisztelt képviselőtársam, más az, amikor egy vélemény hangzik el, és 
más az, amikor valaki megpróbál a bíróságok működésére nyomást gyakorolni. Én ez 
utóbbinak tartom azt, ami itt történt. Elfelejti képviselőtársam azt, hogy én a legfőbb 
ügyészt az országgyűlési törvényben meghatározott jogszabályok alapján kérdeztem, 
ezeknek a megnyilvánulásoknak pedig semmi köze nem volt az országgyűlési 
törvényben lefektetett jogszabályokhoz. Ezek bizony nyomásgyakorlásként 
hangzottak el a bíróságokra nézve és a bírósági munkára nézve. Amikor én a legfőbb 
ügyészt kérdezem, az országgyűlési törvény teszi lehetővé a képviselőnek, hogy 
azonnali kérdést tegyen föl a legfőbb ügyésznek, ezáltal gyakorolva egyébként az 
ellenőrzési jogkörét a Legfőbb Ügyészség működése felett. Úgyhogy én azt gondolom, 
a kettőt összehasonlítani semmiképpen sem lehet. Mellesleg én azt gondolom, hogy a 
Legfőbb Ügyészség és a bíróság munkájának a kritizálása között is van erős 
különbség. Ugyanis az igazságszolgáltatás függetlensége alatt senki - és azt gondolom, 
ez nem lehet vita tárgya - nem az ügyészség függetlenségét érti, hanem a 
bíróságoknak a függetlenségét. Ezért egészen más kalapba tartozik, ha az ember az 
ügyészséget kritizálja, mint ha a bíróságot kritizálja; ez a másik igen nagy különbség 
aközött, ami önöknél történt, és amit én fogalmaztam meg problémaként. (Dr. 
Rubovszky György kimegy az ülésteremből.) Szerintem ezen ilyen szempontból túl 
tudunk lépni, de ha már ez volt az első téma, akkor itt csatlakozom rá arra, amit 
miniszter úr mondott. 

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

 
Az egy másik kérdés, miniszter úr, hogy mit gondolunk arról, hogy jobb-e vagy 

rosszabb a gyors döntéshozatal és a jogalkotás. Természetesen az a jó, ha gyors és 
megalapozott döntések születnek. A bíróság itt úgy ítélte meg, hogy nem tud 
megalapozott döntést hozni, e tekintetben egy más ítéletet hozott. Természetszerűen 
azokat az objektív körülményeket, amelyeket miniszter úr is elmondott, hogy hány 
éves az illető vádlott, ezt érdemes figyelembe venni a bírósági döntéshozatal kapcsán, 
de én azt gondolom, az, hogy kormánypárti képviselők és kormányzati szereplők 
gyakorlatilag konkrét ügyekben, nem egyébként a törvények által szabályozott 
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keretrendszerben, de kritikát fogalmaznak meg, az nem helyes, és én csodálkozom 
azon, hogy miniszter úr ezt az álláspontot magáénak tudja vallani. Én értem és érzem 
is, hogy e tekintetben önnek kényes a helyzete. Nyilván ön volt ebben a 
legvisszafogottabb megnyilatkozó a kormányzati oldalon, de az a fajta visszafogottság 
egyébként az elhatárolódást nem pótolta, és most sem pótolja. Nyilvánvalóan ön 
bizonyos lojalitással tartozik a kormányzati szereplők irányában, hiszen ön is tagja a 
kormánynak. Ettől függetlenül én azt gondolom, igazságügyi miniszterként ebben az 
ügyben egy picit karcosabb megszólalásra lett volna szükség öntől. Én nem tudom 
osztani azt a nézetet, miszerint is kormányzati szereplők a független 
igazságszolgáltatás munkájáról ilyen módon kívánnak véleményt nyilvánítani. 
Megvannak erre a meghatározott, országgyűlési törvény, illetve más törvények által 
meghatározott lehetőségek, hogy ezt hogyan tudják megtenni. Miniszter úrnak is van 
lehetősége tárgyalni a Kúria elnökével.  

Egyébként ha önöknek van kifogásolnivalójuk a bíróság működésével 
kapcsolatban, akkor ezt nyugodtan megtehetik úgy, hogy majd meghívják ide a Kúria 
elnökét, az OBH elnökét, aztán feléjük megfogalmazzák ezeket a kritikákat. Csak hát 
éppen, amikor ők itt vannak, szinte soha nem szoktak kritikákat megfogalmazni, csak 
halálra dicsérni a működést. Például az ilyen esetekben megfogalmazhatják a kritikát, 
és például megkérhetik a Kúriának az illetékes vezető testületét - nyilván a Kúria 
elnökén keresztül -, hogy nézze meg, hogy a bírói gyakorlat jó-e vagy sem. Az, amit 
egyébként Navracsics miniszter úr tett egy hasonló esetben, én azt tartom pontosan 
annak a határnak, ameddig egy kormányzati szereplő elmehet, amikor azt mondta, 
hogy kéri a Kúria elnökét, nézze meg, hogy a bírói gyakorlat az olyan ügyekben, mint 
ami Marian Cozma ügye volt, jó-e vagy sem. Ez természetes, és ez rendben lévő dolog. 
De az nem, hogy egyébként a bíróságok munkáját ilyenformán minősítik, és 
tulajdonképpen megrendeléseket adnak, hogy hogyan kellene meghozni az adott 
ügyben az adott ítéletet. 

 
ELNÖK: Tisztelt képviselő úr, az Igazságügyi Minisztérium tevékenysége a 

tárgyunk. 
 
DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP): Gondolom, ezt akkor megfogalmazta most 

egyben Budai képviselő úrnak is, aki hasonló… 
 
ELNÖK: Igen. Tehát az Igazságügyi Minisztérium… 
 
DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP): Rendben van, akkor így elfogadom. 

Rendben van, én is ennyit gondoltam erről mondani, tovább tudok lépni. 
A másik a Velencei Bizottság álláspontjával kapcsolatos. Miniszter úr, én nem 

tudom, nem ismerem a háttéralkukat, nem ismerem a háttérbeszélgetéseket. 
Sajnálatos módon nem gyakorlat, hogy ellenzéki képviselőket is meghívnak ezekre az 
egyeztetésekre. Tudom, hogy ez így alakult ki; ez nem az önök hibája, a Velencei 
Bizottságnak így alakult ki a szokásrendje, hogy csak a kormányzati szereplőket 
kérdezik meg az utolsó stádiumban, és szinte alig van lehetőség arra, hogy ellenzéki 
képviselők egyébként ezekben a kérdésekben véleményt nyilvánítsanak. Én abból 
tudok kiindulni, ami a hivatalos tájékoztatása a Velencei Bizottságnak, és abból tudok 
kiindulni, ami a hivatalosan véleménye és a hivatalos határozata a Velencei 
Bizottságnak. Ott pedig problémákat vázolt föl. (Dr. Rubovszky György visszatér a 
terembe.) 

 
(Az ülés vezetését dr. Rubovszky György (KDNP), a bizottság elnöke veszi át.) 
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Sajnos én ebben nem kaptam választ miniszter úrtól, mert az, hogy majd 

megnézik, mit lehet tenni, ez nekem nem egy kielégítő válasz, megmondom őszintén. 
Én azt szeretném tudni, hogy kívánnak-e változtatni vagy nem kívánnak változtatni, 
mert hogy „majd megnézzük, hogy mi lesz ennek a sorsa”, számomra egy 
értelmezhetetlen válasz. Értem én, hogy az egyeztetések konkrét szakmai 
kérdésekben még folyamatban vannak, illetve folyamatban kell hogy legyenek a 
jövőben. De azért azt egy miniszter meg tudja mondani énszerintem, hogy kíván-e 
vagy nem kíván változtatni a Velencei Bizottság ajánlásainak megfelelően, annál is 
inkább, hiszen ön pontosan és jól ismeri az abban foglaltakat, nem most lesz először 
köze ehhez a véleményhez.  

Ami a jogszabályalkotásról alkotott véleményét illeti, természetesen senki nem 
azt várja, hogy agrárkérdésekben az Igazságügyi Minisztérium állást foglaljon, és ha 
ott szakmai hiba van, akkor azt feltárja. Én sem tartalmi kérdéseket kértem volna 
számon, hanem pontosan azt, amit ír a jogszabály és önök is írnak a beszámolóban, 
hogy „véleményez valamennyi jogszabálytervezetet, a jogrendszer koherenciájáért 
felel” - hát tele van, tele van koherenciazavar miatti módosító javaslatokkal a 
Törvényalkotási bizottság ülése! Nem csak nyelvtani hibák, koherenciazavart okozó 
problémák is rendre előfordulnak! Hát ha önök felelősek a jogrendszer 
koherenciájáért, akkor én azt gondolom, erre oda kellene figyelni! Legalábbis, azt 
gondolom, ez szerencsés volna. Ha jól emlékszem, miniszter úr is egyetért azzal, hogy 
az Igazságügyi Minisztériumnak kell a jogalkotás centrumának lenni; ha jól tudom, 
ezt az álláspontot ön is osztja. Akkor abba ez is beletartozna. 

Végül a jogászképzésről. De be fog következni jelentős változás, miniszter úr! 
Azért fog bekövetkezni, mert nemcsak a közigazgatási képzést viszik el, ahogy 
egyébként ez korábban volt, és ezzel nem lenne feltétlenül nagy probléma, ez az 
Államigazgatási Főiskola volt régen; ha ugyanezt kívánnák most a Nemzeti 
Közszolgálati Egyetemen visszaállítani, akkor az még önmagában egy rendben lévő 
dolog lenne. De az államtudományi képzést, amiről miniszter úr is pontosan 
elmondta azt, hogy mennyit lehetne róla beszélni, hogy ez valójában mit takar, és 
hogy valóban komoly szakirodalma van annak, hogy mi tartozik ide és mi nem 
tartozik ide, ezt is el kívánják vinni! Ezt is el kívánják vinni! Ugyanis ha jól tudom, a 
módosító javaslat tükrében is maximum annyi történne - de javítsanak ki, ha ebben 
tévedek -, hogy lehet máshol államtudományi képzést is folytatni - nyilvánvalóban 
azért, mert egészen abszurd lett volna, hogy azt a jogtudományi képzéstől elválasszák, 
mert nem lehet, mert lehetetlen, mert mondjuk, Locke-ot és Montesquieu-t nem 
oktatni jogi egyetemen, hát, ez abszurdum lenne -, de nem állíthat ki oklevelet 
államtudományi képzésről, ha jól tudom, a jövőben a jogi egyetem. (Dr. Vas Imre: 
Idáig sem állíthatott.) De, idáig kiállított, képviselő úr, nagyon téved ebben! Mind a 
diploma vonatkozásában, mind a tudományos fokozatok vonatkozásában kiállítja, 
állam- és jogtudomány területén szerzi meg az ember például a tudományos fokozatot 
is, amit egy jogtudományi egyetemen csinál. Úgyhogy ebben nagyon téved, képviselő 
úr. (Dr. Répássy Róbert: Már nem!) De! De! (Dr. Répássy Róbert: Ti változtattátok 
meg! - Derültség.) Akkor bizonyosan a pécsi jogi egyetem egy baromi nagyot tévedett, 
amikor az én habilitációs oklevelemen (Dr. Répássy Róbert: Az lehet.) ott van rajta, 
hogy állam- és jogtudományi területen (Dr. Staudt Gábor: Amikor kiadta, akkor 
tévedett.), és ez most januári, tisztelt államtitkár úr. Bizonyosan hamis, és bizonyosan 
hamis mindazoké, akik most kapták meg ezeket az okleveleket - mindegyiken az 
állam- és jogtudomány van föltüntetve! Nemcsak Pécsett, másutt is!  

Úgyhogy, magyarán szólva, ezért én azt gondolom, ez nagyon is tudatos, és 
miniszter úr is pontosan tudja, hogy nagyon tudatos folyamat eredménye, mert ennek 
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az lesz a vége, hogy az államigazgatásban majd jogászok nem, csak akik a Nemzeti 
Közszolgálati Egyetemen végeztek, azok az emberek fognak dolgozni. Ezt a 
parlamenti vitában is fölvetettük, nem kaptunk rá egyáltalán megnyugtató választ 
egyébként, hogy ne ez lenne a későbbi terv. Nem nagyon értem azt, hogy miért kell ezt 
a kettőt egyébként különválasztani, és elfogadni sem tudom. Kíváncsi leszek, hogy 
ezen módosító javaslat tükrében mi lesz a jogi egyetemi karok dékánjainak és a 
Tudományos Akadémiának az álláspontja ebben. Nem tudom, miért kell kizárólagos 
képzésben oktatni az államtudományos képzést, miért nem lehet egyébként… (Dr. 
Trócsányi László és dr. Répássy Róbert egymás között konzultál.) - szívesen 
megvárom… -, szóval, miért nem lehet az államtudományi képzést a Közszolgálati 
Egyetemen párhuzamosan oktatni a jogi egyetemekkel. Miért lehetetlen az, hogy 
oktathassa a jogi egyetem is, és oktathassa a Közszolgálati Egyetem is, ha önök ezt 
szükségesnek ítélik? A kizárólagosságot is, örülnék, ha a miniszter úr elmondaná, 
miért tartja egyébként kielégítő és jó megoldásnak az államtudományi képzés 
esetében. 

Ami a beszámolót illeti - és most túllépve a kérdéseken -, szeretnék egypár 
mondatot mondani arról, hogy miért nem fogjuk támogatni. Ha már van szavazás 
erről. 

Kezdjük az egyeztetéssel, amit megemlített Staudt képviselő úr is a miniszter 
úr vonatkozásában. Higgye el, miniszter úr, nem akar senki lovagolni 
megfogalmazásokon, de azért ennek van jelentősége. Ön azt mondja, hogy ez nem az 
ön szintje, hogy megfogalmazza azt, hogy mi… Na, hát miniszter úr, az meg nem az én 
szintem, hogy elmenjek egy tájékoztatóra. (Moraj. - Többek: Óóó!) Egy egyeztetésre 
igen. (Közbeszólások: Hűha!) Igen, tisztelt képviselőtársaim! A tájékoztatóra az megy 
el, aki lejegyzeteli szépen azt, hogy miről tájékoztatják (Derültség.), majd ezt 
nyugtázza és hazaviszi. Az egyeztetésre meg az megy el, aki úgy gondolja, hogy bele 
tud szólni abba. (Közbeszólások, derültség.) Ezért, azt gondolom, a 
megfogalmazásoknak igenis van jelentősége. Van. Van, tisztelt képviselőtársaim.  

De túllépve ezen, azt én feltétlenül jónak tartom, hogy egyáltalán elindult 
bármi az Igazságügyi Minisztériumban e vonatkozásban, tehát magát a folyamatot, 
mely szerint is hol tájékoztatni, hol egyeztetni hívja a parlamenti pártokat és 
képviselőket az Igazságügyi Minisztérium (Dr. Staudt Gábor: Amire aztán nem 
mentek el. - Derültség.), ezt az elmúlt öt évhez képest egy pozitív folyamatnak 
értékelem én is, akárcsak Staudt képviselőtársam.  

A minisztérium előterjesztéseivel kapcsolatban, ami miatt mi nemmel fogunk 
szavazni, egyrészt akkor menjünk végig pár olyan tételen, amelyet miniszter úr 
előterjesztett.  

Az előkészítés alatt álló perrendtartásokról, eljárásjogi törvényekről nem tudok 
még mit mondani, mert nincs előttünk, tehát azt megítélni, megmondom őszintén, 
hogy nem tudom. 

A tényleges életfogytig tartó szabadságvesztéssel kapcsolatban kritikáinkat már 
kifejtettük annak idején a parlamenti vitában, azzal azért nem értünk egyet. 

A jogszabály-véleményezéssel kapcsolatos problémákat, illetve kifogásainkat 
most elmondtuk, itt ez a gondunk. 

A forintosítás, devizatörvények vonatkozásában szintén kifejtettük a 
problémáinkat a parlamenti vitában, akárcsak a magáncsőd intézményével 
kapcsolatban. Itt mi azokat a rendelkezéseket látnánk szívesen, amelyek a mi 
javaslatunkban szerepeltek, vagy legalábbis egy részüket; azt gondolom, ez helyesebb 
és jobb volna.  

Ami a végrehajtással kapcsolatos kritikákat illeti, ott miniszter úr személyesen 
jelen volt, szintén elmondtuk, miért nem tudjuk támogatni. 
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Nos, ezek kapcsán és ezek miatt, természetesen elismerve azt, hogy bizonyos 
tekintetben az Igazságügyi Minisztérium rendben végzi a dolgát és a feladatait, 
mégsem fogjuk tudni miniszter úr beszámolóját támogatni. Köszönöm szépen a 
figyelmet.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Vitányi István alelnök úrnak adok szót. 
 
DR. VITÁNYI ISTVÁN (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen a szót, 

elnök úr. Tisztelt Bizottság! Tisztelt Miniszter Úr! Csak néhány gondolatot szeretnék a 
beszámolóhoz hozzáfűzni. Nem akarom itt a személyes vitákat élezni, de a Budai 
Gyula és Bárándy Gergely között kialakult vitához csak annyit szeretnék hozzászólni, 
hogy mindig hiányérzetem van, amikor az MSZP képviselői hozzászólnak - hitelességi 
hiányérzetem van. (Dr. Staudt Gábor nevet.) Hiszen arról beszélt, hogy a bíróságokra 
milyen nyomást gyakorol a jelenlegi kormány. Csak emlékeztetném rá, amikor ’98-
ban a választás előtt Solt Pál Horn Gyulával találkozott, mondjuk, az a 
nyomásgyakorlásnak egy finom módja, gondolom én.  

Nem fogom halálra dicsérni a beszámolót, ahogy Bárándy Gergely úr említette, 
de egynéhány objektív megjegyzést ha megengednek.  

Miniszter úr azt mondta, a Velencei Bizottság ülését követően teljesen más 
kommunikáció jelent meg, mint amit megbeszéltek, és azt mondta, hogy nem 
tisztességes a kommunikáció. Én ehhez hozzátenném, hogy az a nem tisztességes 
kommunikáció jó néhány magyarországi ellenzéki, baloldali, külföldön képviseletet 
ellátó európai uniós képviselő „áldásos” tevékenységének is a következménye.  

A múlt héten volt szerencsénk Strasbourgban járni, és találkoztunk az Emberi 
Jogok Európai Bíróságának elnökével, Spielmann úrral, akivel tárgyalásokat 
folytattunk, és említette, hogy a miniszter úrral is találkozott. Három témát 
beszéltünk át: a perek elhúzódása körüli dolgokat, a fogva tartás körülményeit, 
valamint a szólás- és sajtószabadság kérdését. Én úgy gondolom, aki ellenzéki 
képviselő velünk volt, az csak alá tudja támasztani azt, hogy a felvetett problémákra 
adott válaszaink, azt gondolom, a nagyobb aggályokat eloszlatták az elnök úrban. 
Csak egyetlen dolgot szeretnék kiemelni. A 2009-ben megválasztott Sajó András bíró 
úr a következőt mondta: „Sajtószabadság megsértése miatt Magyarország ellen 
egyetlen per sem indult az Emberi Jogok Európai Bírósága előtt.” Ha nem halljuk ezt 
az információt, és csak a magyar sajtóra, bizonyos részeire hagyatkozunk, akkor azt 
gondolhatjuk, hogy Magyarországon itt lábban tiporják a sajtószabadságot - ezzel 
szemben mit hallunk a bíró úrtól? Hogy egyetlenegy per sem indult. 

S még egy dolog, ami szintén alátámasztja a miniszter úr előadását. Igen magas 
színvonalú az ország perképviselete. Beültünk egy perre, meghallgattuk a magyar 
állam képviselőjét; érdemes a nevét is megemlíteni, Tallódi Zoltán úr képviselte a 
nagytanács előtti szerdai perben Magyarországot, és igen színvonalas előadást, 
illetőleg védekezést tárt elő. Mi úgy látjuk, hogy az Emberi Jogok Európai Bíróságán a 
képviselet és az ott folyó kormánytevékenység színvonala valóban európai szintű. 
Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Staudt Gábor képviselő úrnak adok szót. 
 
DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik): Köszönöm szépen, elnök úr. Én egy rövid 

reakció keretében visszatérnék azokhoz a témákhoz, amelyek valóban érdeklik az 
embereket. Mert itt nagyon sok olyan elvi, elméleti vita zajlott, akár a szavak 
nyelvtani értelmezése, hogy a tájékoztató pontosan micsoda, ami, megmondom 
őszintén, persze lehet erről beszélni, meg háttérbeszélgetésen ezt fel lehet hozni, de az 
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embereket baromira nem érdekli. És az emberek problémáit kell ez előtt a bizottság 
előtt is kitárgyalni. Én három dolgot szeretnék reakcióként elmondani. 

Az egyik: felvetettem a bűnügyi költségek kérdését. Itt akkor Répássy 
államtitkár úr csak félig helyes választ adott miniszter úrnak, hiszen az való igaz, hogy 
az elkövető kérheti a bűnügyi költségek elengedését méltányosságból, de a sértett 
nem, és egy sértettnek a hozzátartozói sem. És a költségmentesség - ha netán Répássy 
államtitkár úr ezt mondja - pedig egy másik fogalom. Ha a sértett úgy gondolja, hogy 
nem jut hozzá a jogerősen megítélt polgári követeléséhez, és a miniszter is azt 
mondja, hogy valóban, ez egy jogos igény, és helyet kellene cserélnie az állam 
büntetőjogi igényével, és az államnak kellene várnia arra, hogy apró részletenként 
adott esetben befolyjon az az összeg, nincs lehetősége az igazságügyi miniszternek, 
illetve senki másnak sem arra, nemcsak hogy elengedje, hanem ami ennél még 
fontosabb, megcserélje az igény kielégítési sorrendjét. Tehát ez egy fontos dolog. Itt 
tényleg nem máshoz, mint a miniszterhez telepíteném a jogot, de legalább legyen rá 
jogi lehetőség. 

Felmerült itt a nemzetközi szervezetek kérdése, ezt Vitányi képviselőtársam is 
említette. Én is kint voltam ebben a delegációban, és valóban nagyon hasznos 
tapasztalat volt egyébként. Azt azért el kell mondani, hogy ahhoz képest, amit itt 
sokszor a média megpróbál beállítani, az Európa Tanács, az Európai Parlament és a 
Velencei Bizottság is - és ezt miniszter úr csak alátámasztotta a beszámolójával - 
alapvetően politikai testületek. (Dr. Trócsányi László bólogat.) Tehát le lehet ezt 
önteni egy jogi mázzal, sokszor vannak persze hasznos meglátások, de alapvetően 
politikai véleményt képviselnek. Jómagam és a Jobbik is azt képviseli, ellentétben, 
markánsan ellentétben egyébként az egyéb ellenzéki pártokkal, hogy az, hogy kifelé, a 
kormány irányában kritikát vagy néha személyeskedő kritikát fogalmazunk meg, attól 
ez kint, az európai színtéren inkább Magyarország irányában tett sározásnak fog 
minősülni, és egyébként egy olyan közeget alakít ki, hogy a mindenkori magyar 
kormányoknak és a magyar embereknek a megítélését rontjuk.  

Mi a megoldás? Hogyha nem tetszik, a kormányt itthon kell leváltani. Mi ezen 
dolgozunk. Itthon lehetnek vitáink, itthon nem kell egyetértenünk sok dologban - és 
nyilván a szavazatunkkal, a véleményünk kifejtésével ezt meg is tesszük -, az emberek 
pedig nyilvánvalóan itthon fognak szavazni, és nem az Európa Tanácsban vagy egyéb 
nemzetközi szervezetekben. Tehát a politikának ezt a részét itthon kell folytatni. Mi 
nem értünk azzal egyet, hogy Magyarországnak és a magyar embereknek is egyébként 
a hírét sokszor sértő módon jelennek meg vélemények. Ami nem azt jelenti, hogy 
minden tökéletesen működne itthon, sőt, sőt! - ebbe most nem mennék bele -, de 
ezeket a problémákat itthon kell lerendezni, és a következő választáson az emberek 
nyilván véleményt tudnak nyilvánítani.  

S már csak egy kérdést szeretnék érinteni, ez a kerítés kérdése, és nagyon 
röviden. Én úgy érzem, hogy jó úton halad a baloldal az újabb népszerűségvesztés 
felé. Persze ennek nyilván sokan örülnek; van, aki foghatja emiatt a fejét. De én azt 
hiszem, nem kellene erőltetni ezt a témát ebből a szemszögből, amit a baloldal csinál, 
a saját érdekükben. Lehet, hogy furcsa, hogy most a baloldalnak adok tanácsot (Dr. 
Vitányi István: Ingyen! - Derültség.), mondhatnák azt, hogy bár ne tenném, és akkor 
veszítsenek tovább a népszerűségükből. De azt azért látni kell, hogy döntsük el: az 
európai uniós határok - és ez egyébként minden országra igaz, csak ugye most az 
Unió külső határairól beszélünk, hiszen a schengeni határokra ez igaz - egy átjáróház 
vagy egy határ. A határnak mindig az volt a funkciója, hogy valamiféle szűrést végez 
el, akár azt, hogy menekültek és gazdasági bevándorlók között különbséget tesz. S 
egyébként a figyelmükbe ajánlanám, Nógrádi Györgyöt hallgattam reggel az egyik 
rádióban, egészen kiválóan, és azt kell mondjam, hogy szívemből szólt, amit ott 
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elmondott és amit hallottam, teljesen egyértelműen elmondta ő is szakmai 
szempontból - szerintem őt nem lehet politikai véleménynyilvánítással vádolni -, 
hogy nincs más megoldás, ha tetszik, ha nem, Európa döntésképtelen, minden ország 
mást mond, a probléma itt jelentkezik, Magyarországon. És az is igaz, és az is 
hangozzon el itt, hogy a szerbek nagyon aggódnak amiatt, hogy mi lesz itt a 
határzárral, és azt is belebegtették, hogy hát, hogyha itt majd határzár lesz, akkor 
majd ők is lezárják a macedón határt. (Többek: Helyes!) Tehát, magyarul, Szerbia 
nem tesz semmit, hogy meggátolja ezt a menekültügyi áradatot vagy 
bevándorlóáradatot, és majd ha mi lezárjuk a határt, akkor majd ők is lezárják a 
macedón határt. De akkor miért nem zárják le most a határt, ha ezt egyébként 
megtehetik?  

Persze, lehet itt szép liberális elveket megfogalmazni, de azt kell mondjam, 
hogy egy undorító, embercsempészetre, emberkereskedelemre épülő és sokszor már a 
modern terrorizmusnak az újabb formáját éljük, amikor ezeket a szerencsétlen 
embereket akár Afrikában is hajóra teszik, vagy pénzért, vagy adott esetben 
kényszerítve. Azokat a terroristahálózatokat kellene megállítani, és nyilvánvalóan, 
ameddig nem történik válaszlépés Európában, addig ez a folyamat csak előre fog 
haladni. És megkérdezném azt is a liberálisoktól, persze, akkor, hogy ha mindenkit 
beengedünk, függetlenül attól, hogy valójában menekült-e vagy nem - a menekültek 
száma egyébként töredék a bevándorlók körében -, akkor hol a határ? Vagy mit 
fogunk csinálni? Akkor itt is több millió bevándorlót kell majd Magyarországnak 
ellátnia?  

S akkor ezzel zárnám, mert tényleg, ebben a témában még biztosan lesz szó 
erről, de azért szintén a liberálisok figyelmébe ajánlanám, hogy Ausztrália teljes 
tengeri blokádot valósított meg, tehát hajóval védi magát, gátolva, hogy ott bárki 
partra szállhasson. Amerikába csak Mexikó felől lehetne bevándorolni; meg kell 
nézni, hogy ott mi van. Nem is egy kerítés, aki látta ezt, tudja, egy olyan komoly 
falnak lehet mondani (Budai Gyula: 1200 kilométer!), amely tulajdonképpen 
légmentesen lezárja a határt. Most akkor lehet Amerikára is azt mondani, hogy 
csúnya, emberi jogokat tipró ország lenne - nem, csak megvédi a saját határait. De 
Európa szempontjából már az is probléma, ha a saját állampolgárait, a saját területét 
meg szeretné védeni. És egyébként egy ilyen kerítés még csak a kezdeti lépés lehet, ezt 
nyilvánvalóan meg kell tennünk.  

Lehet tehát ezen az úton továbbmenni a kedves liberálisoknak; a teljes 
önfelszámolás irányába haladnak. Lehet, hogy ezzel tesznek jót Magyarországnak és 
Európának. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Szokatlan kérés, hogy harmadszor jelentkezik 

Bárándy Gergely; ebből nem fogok gyakorlatot csinálni. Most szót adok, de kérem, 
hogy lehetőleg röviden. Tudom, hogy kivel akar vitatkozni, és az nem a minisztérium, 
és nem a miniszteri meghallgatás tárgya, de megadom a szót. (Dr. Vas Imre: 
„Egyebekben”!) Parancsoljon! 

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

mindig akkor figyelmeztet csak erre, amikor én szólok, és amikor ugyanarról a 
témáról más beszél, akkor nincs ilyen figyelmeztetés. Nyilván belefér az objektív 
ülésvezetésben. (Budai Gyula: Bele!)  

Ami a miniszteri beszámolót illeti, igen, azzal kapcsolatban is volna még, 
nyilván reakcióként félig-meddig arra, amit képviselőtársam elmondott.  
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Szóval, lehet, a sajtószabadságnak Magyarországon sok mérőszáma van, a 
Freedom House szerint például évek óta romlik, tehát az is egy mérés, és az is egy 
komoly cég. (Közbeszólások, derültség.) Mondjam ezt. 

A másik, hogy a Velencei Bizottság egy politikai testület lenne, hát, ezt eddig 
még a kormánypártok sem gondolták így! Eddig legalábbis ezt a véleményt még nem 
hallottam; mindig tekintélyes alkotmányjogászokból álló tanácsadó testületként 
aposztrofálták. És bár az Európa Tanácsban sok testületet nyilvánítottak 
kormánypárti képviselők politikai testületnek (Dr. Staudt Gábor: Hát mi lenne?) - és 
egyébként még osztom is a nézetüket, mert mondjuk, egy monitoringbizottság vagy 
egyáltalán a közgyűlés az egy politikai testület, de a Velencei Bizottság az pont nem 
egy politikai testület. És eddig a kormánypártok is így kezelték a kérdést. Ehhez 
képest ezt most újdonságként hallom. Eddig mindig megfontolták az ott leírtakat.  

Sok minden kritika érte az ellenzéket, hogy mit és miért tesz Nyugat-
Európában, de arra nem emlékszem, hogy valaki azt merte volna eddig mondani, 
hogy a baloldali vagy liberális ellenzéki oldal bármilyen befolyást tudott volna 
gyakorolni a Velencei Bizottságra. (Derültség.) Az én tudomásom szerint ez még nem 
hangzott el soha… (Budai Gyula: A múltkor is meghívtátok őket!) Mi még soha nem 
hívtuk meg őket, képviselőtársaim (Budai Gyula: De! De!), mindig a kormány hívja 
meg a Velencei Bizottságot, és a Velencei Bizottságnak van egy olyan igénye, hogy 
egyébként a kormányzati képviselők hada mellett szeretne egy vagy másfél órát 
tölteni ellenzéki képviselőkkel is. Nos, ez így szokott történni, és nem másként. 
Ellenzéki pártok soha meg nem hívták még a Velencei Bizottságot egyeztetésre, nem 
is jönnének el ellenzéki meghívásra, mert ugyanis csak kormánypárti meghívásra 
szoktak, vagy saját elhatározásból jönnek Magyarországra vagy bárhova a világon. 

Úgyhogy én azt gondolom továbbra is, hogy érdemes volna egy ilyen 
testületnek meghallgatni a véleményét. Én megmondom őszintén, hogy azt meg 
kifejezetten pozitívnak tartom, és ebben valóban vitám van Staudt 
képviselőtársammal, hogy a Velencei Bizottság álláspontjának eredményeként mi 
tudott másként alakulni a magyar jogrendszerben. A bírósági reform 80 százalékát 
kénytelenek voltak visszavonni, és független ez attól, független ez teljesen attól, hogy 
ki akarja és ki nem leváltani a mostani kormányt. Az, hogy az igazságszolgáltatás 
rendszere jobban és függetlenebb módon működik a Velencei Bizottság 
tevékenységének hála, mint működne anélkül, ez viszont tény. És én azt gondolom, ez 
egy jó fejlemény és helyes dolog, és én ezt pártolom, és igenis helyesnek tartom. 

Az meg - egy mondattal reagálva arra, amit Rubovszky elnök úr célzott, hogy 
tudja, mire kívánok válaszolni -, tudják, képviselőtársaim, igen, van, amikor bizonyos 
témákban akár a népszerűségvesztést is föl kell vállalni. Ugyanis az ember az elvei 
mellett ki kell hogy álljon. Nem váltogatjuk úgy, tisztelt képviselőtársaim, mint ahogy 
a Jobbik teszi, hogy mást mond, mint amit gondol (Dr. Staudt Gábor: Na!); hogy 
egyébként simán a helyi képviselőik antiszemita nézeteket hangoztatnak (Moraj. - Dr. 
Staudt Gábor: Na!), de itt persze Magyarországon ők úgy gondolkodnak erről, vagy 
úgy kommunikálják, minthogyha középre tolódnának, mert most éppen így lehet 
szavazatot szerezni. (Közbeszólások.) Ajánlom figyelmébe például Sneider képviselő 
úr nyilatkozatát, és utána arra… 

 
ELNÖK: Képviselő úr, nagyon szépen kérem, hogy térjen a tárgyra! Ott van a 

jelmondat (Háta mögé mutat a falon lévő táblára.), nem ítélhetjük arra az 
Igazságügyi Minisztérium vezetését arra, hogy belpolitikai vitákat hallgassanak 
végig… 

 



 29 

DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP): Elnök úr, a politikai szféra része a 
miniszter úr is! 

 
ELNÖK: A miniszteri meghallgatással kapcsolatban szeretnénk álláspontot 

kialakítani. 
 
DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP): Elnök úr, hogyha hagyta 

képviselőtársamnak, hogy ebben a körben elmondja a véleményét, akkor én azt 
gondolom, az a reális, hogyha nekem is hagyja, hogy válaszoljak erre! 
(Közbeszólások.)  

 
ELNÖK: A következő a helyzet. Tekintettel arra, hogy a házszabály azt mondja, 

hogy ha az ülés vezetését kritizálja a képviselő, az elnök figyelmeztetés nélkül 
megvonhatja a szót… 

 
DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP): Tegye ezt, elnök úr, ha gondolja! 
 
ELNÖK: Ezt teszem, köszönöm szépen. 
Kérdezem a bizottságot, kíván-e még valaki szólni. Teleki képviselő úrnak adok 

szót. 
 
TELEKI LÁSZLÓ (MSZP): Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr; én csak 

másodszor szólalok meg.  
Megköszönöm miniszter úr válaszát, és köszönöm a felajánlását, élni fogok 

vele, hogy a roma jogászhallgatókról esetleg tovább folytassunk párbeszédet. Viszont 
azt szeretném kérni, hogy azért azt a mondatát vizsgálja felül, hogy 
antidiszkriminációs hálózatra szerintem azért lenne szükség, mert… - pont, pont, 
pont. Nagyon sok mindent kellene itt elmondanom. Úgyhogy ebben, azt gondolom, 
adja meg azt a lehetőséget, hogy akár anyagokkal, akár egyéb más témában próbálja 
meg megváltoztatni a véleményét, mert erre nagyon nagy szüksége van a 
társadalomnak, és azt gondolom, fontos lenne ezt a kérdést újra felnyitni. Másrészt 
pedig, ahogy a másikban megköszöntem a válaszát, most is megköszönöm. 

Staudt Gábor úrnak egyetlenegy mondatot mondanék. Azt gondolom, sem a 
baloldal, sem én magam nem várom azt, hogy a Jobbik védelmét élvezzem. Én 
teljesen abból az aspektusból fejtettem ki, hogy félelmeim vannak, mert nem látom a 
védelmét azoknak a menekülteknek, akik azért menekülnek el, mert háborús 
üldöztetés alatt állnak, és nem látom azt, hogy kik milyen szinten tudják ezeket 
feltérképezni. Tehát ebből adódóan ön biztosan nem tud és nem is akar garanciát 
vállalni arra, hogy mindenki megkapja azt a státust, hogy ha kell, akkor 
visszairányítják, és erre mondtam azt, hogy én megértem a szigorítást, teljes 
mértékben egyetértek vele, kell is, mert olyan menekültáradat van, viszont 
egyetlenegy dolog van: nem látom azoknak az objektív lehetőségeknek a tárát, amivel 
tudják garantálni azt, hogy kit és hogyan fognak visszairányítani, és kit fognak 
beengedni az országba. Ha ezt le tudják fektetni, akkor azt gondolom, az én 
problémám megoldódik ezzel, de sok menekültté is meg fog oldódni. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Miniszter úr, szeretne válaszolni? 

Dr. Trócsányi László reflexiói 

DR. TRÓCSÁNYI LÁSZLÓ igazságügyi miniszter: Nagyon szépen köszönöm, 
talán néhány szót szeretnék mondani a Velencei Bizottsággal kapcsolatos álláspontra. 
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Én nyolc évig tagja voltam, magyarul jól ismerem ennek a belső működését. Azt kell 
mondanom, hogy a Velencei Bizottság tagjai között nemcsak független professzorok 
ülnek, hanem például Romániát a külügyminiszter képviseli. Ha őt úgy tekintjük, 
mintha ő független ember lenne, akkor, úgy gondolom, kétségeim vannak. És nézze 
meg, képviselő úr, a Velencei Bizottság tagjainak curriculum vitaejét: bizony, számos 
esetben előfordul, hogy köztisztviselők, kormányhoz közeli emberek ülnek benne - 
ezek tények. A tények meg makacs dolgok. Ez az egyik dolog. 

A másik dolog pedig, amit mondani akarok, abban egyébként magam is 
egyetértek, hogy amikor a Velencei Bizottság indult, amikor ez megkezdődött, akkor 
egy nagyon komoly szakmai testületként indult, nagyon komoly jogászok voltak 
benne. Többek között Sólyom Lászlótól kezdve Zlinszky Jánosig sorolhatom a nagy 
ősöket. A mai napra azonban, én úgy gondolom, sajnos van egy felhígulás; ez megint 
egy ténykérdés.  

A harmadik pedig az, hogy a határozatokba nagyon szeretnek bizonyos 
politikai statementeket betenni; én irtom őket. Most is, amikor ott voltam, azt 
mondtam, hogy ez egy jogásztestület, mi jogászok vagyunk, és ne tegyünk bele 
politikai véleményeket. Igen ám, de a Velencei Bizottság véleményét szereti 
fölhasználni az Európai Bizottság. Nézzük meg a Velencei Bizottság költségvetését, 
hogy az Európai Bizottságtól hány százalékban kap anyagi támogatást, mikor jelenik 
az meg megrendelőként. Nehogy azt gondoljuk, hogy Európában ezek olyan 
függetlenek, hogy egymástól is teljesen függetlenek, és nem beszélgetnének 
egymással! Ezért a politikai statementek megjelennek. Ez veszélyes útra vezethet, 
hiszen gyakorlatilag olyan döntéseket lehet majd ennek alapján meghozni, ami 
nemcsak Magyarországot érintheti, bárkit. Tehát nagyon oda kell figyelni, hogy az 
ilyen független szervezetek, mint a Velencei Bizottság, maradjanak meg valóban 
jogászi tanácsadó szerepben. Sajnos, nemcsak Magyarország esetében, sokszor 
kiesnek ebből a szerepből. És én ezért aggódom, mert azt gondolom, hogy akkor 
ebben az esetben egy más színtérre is kerül a dolog.  

Ez az, amit erről gondolok, hogy köztiszteletben álló szervezet, igen, ez így van; 
azonban vannak negatív jelenségek, és ezekre a negatív jelenségekre jó felhívni a 
figyelmet. Ezt nemcsak én mondom, hanem Európa-szerte kiváló emberekkel 
találkozva, ők is hasonlóan látják a jelenlegi helyzetet. Nem árt ezzel tisztában lenni! 
Azért kívántam ehhez hozzászólni, miután volt egy ilyen kérdés, hogy én hogyan 
látom ezt a dolgot: belülről látom, ezt le is írtam egy könyvemben, erről publikálok is. 
Nemcsak én, mások is. Van egy vita erről, de ez természetes. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a miniszter urat, a többi észrevétellel 

kapcsolatban kíván-e reagálni. 
 
DR. TRÓCSÁNYI LÁSZLÓ igazságügyi miniszter: Én minden észrevételt 

szeretnék megköszönni, mert mondom, mindig mindenből tanul az ember. Bárkitől 
jön egy vélemény, én arra természetesen odafigyelek. A jövőben konzultációnak 
fogjuk hívni a meghívásokat (Derültség.), és akkor tulajdonképpen egészséges 
kompromisszumot tudunk kötni, hogy nem tájékoztatás, nem egyeztetés, hanem 
konzultáció. Én nyitott ember vagyok, és már nem fogok megváltozni, nem várják 
tőlem a képviselők, hogy más legyek. És nem akarok mindenkinek tetszeni sem.  

Úgy gondolom, nyilvánvalóan az a lényeg, hogy nekünk van egy tanácsadó 
testületünk, a tanácsadó testületben olyan kiváló emberek ülnek, mint Kukorelli 
István vagy éppenséggel Martonyi János vagy Andrásfalvy professzor; velük mind 
végigbeszéljük ezeket az értékeléseket. A jogászi szakma támogatását bírjuk. Én úgy 
gondolom, a parlament többségének a támogatását, remélem, bírjuk. És nyilván az 
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ellenzékkel konstruktív együttműködésre törekszünk. Ez a feladatunk, erre 
szegődtünk, és ennek próbálunk eleget tenni. 

Köszönöm a figyelmet. 

Határozathozatal a beszámoló elfogadásáról 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Tisztelt Bizottság! Most döntenie kell a 
bizottságnak arról, hogy a miniszteri beszámolót elfogadja-e. Kérdezem a bizottság 
tagjait, ki az, aki elfogadja a miniszter úr beszámolóját. (Szavazás.) Ez 8 igen. Ki az, 
aki nem fogadja el? (Szavazás.) Ez 2 nem. Ki tartózkodott? (Szavazás.) 
Megállapítom, hogy 2 tartózkodás mellett a bizottság a beszámolót elfogadta. 

Nagyon szépen köszönjük a megjelenést. 

Egyebek 

Tisztelt Bizottság! Szeretném szolgálati közleményként közölni, hogy holnap a 
határozathozatalokat követően négy törvényjavaslattal kapcsolatban kell részletes 
vitát lefolytatnunk. Összesen tizenvalahány módosító indítvány van, tehát nem lesz 
túl hosszú a bizottsági ülés, és rögtön a határozathozatalokat követően kezdünk. 

Az ülés berekesztése 

Köszönöm szépen. A bizottsági ülést berekesztem. 
 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 43 perc)  

Dr. Papcsák Ferenc 
a bizottság alelnöke 

 

Dr. Rubovszky György 
a bizottság elnöke 
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