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(Az ülés kezdetének időpontja: 13 óra 02 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirend 
elfogadása 

DR. RUBOVSZKY GYÖRGY (KDNP), a bizottság elnöke, a továbbiakban 
ELNÖK: Tisztelettel köszöntöm a bizottság megjelent tagjait, köszöntöm 
vendégeinket, különösen kiemelten Völner Pál államtitkár urat és Berke Barna 
államtitkár urat a bizottság ülésén. Köszöntöm a munkatársakat. 

A bizottsági ülést megnyitom. Tájékoztatom önöket, hogy Demeter Zoltán 
képviselő úr helyettesíti Vigh László képviselő urat, Répássy Róbert képviselő úr 
Budai Gyula alelnök urat, Vitányi István alelnök urat pedig jómagam helyettesítem. 
Megállapítom, hogy ezáltal a bizottság határozatképes. 

Tisztelt Bizottság! Az írásban kiküldött napirenddel kapcsolatban kaptam egy 
napirend-kiegészítés iránti kérelmet. Ezt mindenki megkapta a bizottsági 
adminisztráció tájékoztatása szerint. Először erről a napirend-kiegészítésről kell 
döntenünk. 

Kérdezem, a napirend-kiegészítéssel kapcsolatban, amelyet Bárándy Gergely 
képviselő úr terjesztett elő, kíván-e valaki hozzászólni. Bárándy képviselő úrnak adok 
szót. 

 
DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Tisztelt 

Bizottság! Azt gondolom, az elmúlt események tükrében az nem kérdés, hogy a 
népszavazással kapcsolatos szabályozás korrekcióra szorul, hiszen mindannyian 
emlékszünk arra, amikor Nyakó István képviselőtársamat kopasz verőemberek 
akadályozták meg abban, hogy a népszavazási kezdeményezését beadja a Nemzeti 
Választási Irodánál. Akkor nemcsak hogy egyébként fideszes politikusok is elítélték 
azt, ami ott történt, de kaptunk egy olyan ígéretet is, hogy a választásról, illetve a 
népszavazásról szóló törvénnyel kapcsolatban lesz javaslat annak a módosítására és 
ezeknek a problémáknak a kiküszöbölésére. Nos, hát ennek nem nagyon látjuk jelét. 

Mi benyújtottunk egy törvényjavaslatot, amely erről szól, és amely 
meglátásunk szerint megfelelőképpen rendezné a népszavazás kezdeményezésével 
kapcsolatos jogi szabályozást, és ennek a javaslatnak a napirendre vételét kérjük 
most. Még egyszer mondom, azért kértem külön írásban ezt, mert ennek az 
aktualitásához szerintem még kormányoldalról sem fér kétség. Úgyhogy kérem a 
tisztelt bizottságot, hogy ezzel a témával, illetve napirendi ponttal egészítse ki a 
mostani napirendünket. Az időnkbe szerintem egész nyugodtan belefér, hogy 
megtárgyaljuk. Köszönöm szépen. (Apáti István megérkezik az ülésre.) 

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

hozzászólni. (Nincs jelentkező.) Ilyet nem látok. 
Tisztelettel, akkor most a határozathozatal következik a napirend-kiegészítés 

tárgyában. Szeretném tájékoztatni a bizottságot, hogy a törvényjavaslatot március 3-
án terjesztette elő a Szocialista Párt, ami azt jelenti, hogy a bizottságnak még 
pontosan két hete van, ami a megadott határidőn belüli kötelezettség. Ezt csak mint 
szolgálati közleményt hoztam a tudomásukra.  

Kérem, a bizottság határozzon. Kérdezem a bizottság tagjait, ki az, aki a 
napirend-kiegészítést támogatja és megszavazza. (Szavazás.) Megállapítom, hogy 4 
igen. Ki van ellene? (Szavazás.) Ez 6 nem, úgyhogy nem vettük fel a mai 
napirendünkre. De mindenféleképpen a megszabott határidőn belül, tehát két héten 
belül fogunk dönteni az ügyről. 
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Tisztelt Bizottság! Kérdezem, hogy ezen túlmenően a napirenddel kapcsolatos 
kérdés, észrevétel, hozzászólási igény van-e. (Nincs ilyen jelzés.) Ilyet nem látok. 

Kérdezem tehát, hogy az írásban előterjesztett napirendi javaslatot ki 
támogatja. Aki támogatja, kérem, szavazzon! (Szavazás.) Megállapítom, hogy 6 igen. 
Ki van ellene? (Szavazás.) Ez 2 nem. Ki tartózkodott? (Szavazás.) És 2 tartózkodás. 
Köszönöm szépen. Tisztelt Bizottság! Ezzel a bizottság a mai napirendjét elfogadta. 

Tájékoztató az Emberi Jogok Európai Bírósága ítéleteinek 
végrehajtásáról és a Kormányképviselet 2015. évi tevékenységéről 
(A 23/2007. (III.20.) OGY határozat 2. pontja alapján) 

Rátérünk az 1. napirendi pontunkra, amely pedig az Emberi Jogok Európai 
Bírósága ítéleteinek végrehajtásáról a 2015. év tekintetében ad áttekintést. Az 
Igazságügyi Minisztérium ezt időben teljesítette, és a tájékoztató valamennyi 
mellékletét időben kiküldtük a bizottság tagjainak, úgyhogy ez mindenkinek a 
rendelkezésére áll. 

Tisztelettel, ismételten köszöntöm az államtitkár urakat. Nem tudom, milyen 
sorrendben kívánnak megszólalni. (Jelzésre:) Berke államtitkár úrnak adok először 
szót. Tessék, parancsoljon! 

Dr. Berke Barna szóbeli kiegészítése 

DR. BERKE BARNA államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): Köszönöm 
szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! A szabályoknak és a szokásoknak 
megfelelően nagyon röviden szeretném csak szóban kiegészíteni az írásban önök 
számára megküldött beszámolót. 

Az Igazságügyi Minisztériumon belül az Európai Uniós és Nemzetközi 
Igazságügyi Együttműködésért Felelős Államtitkárság portfóliójába tartozóan 
végezzük azt a feladatot, ami az emberi jogok európai egyezményének való 
megfelelést szolgálja. Ez a feladat alapvetően háromrétegű. Először is a jogalkotási 
folyamatban a lehetőségeink és erőink szerint képviseljük azt a szempontot, hogy a 
strasbourgi esetjognak a magyar jogszabályok, törvények megfeleljenek. Ezen túl az 
egyes konkrét eljárásokban a strasbourgi bíróság előtti képviseletet látjuk el, 
beadványokat írunk, tárgyalásokon veszünk részt. Harmadrészt pedig a strasbourgi 
bíróság által meghozott ítéletek végrehajtásában működünk közre, a végrehajtás 
állhat jogalkotási aktusokból, vagy egyéb cselekvési tervekből, amelyeket a 
kormánynak, illetve az országnak az egyes strasbourgi ítéletek alapján meg kell 
tennie. Ebben a kontextusban értendő, értelmezendő a beszámoló is, amit immár 
kilencedik alkalommal tart meg az Igazságügyi Minisztérium a bizottság előtt. 

Néhány kiragadott, hangsúlyozást érdemlő szempontot hadd vegyek végig 
röviden. 2015-ben a Magyarországra vonatkozó strasbourgi emberi jogi bírósági 
esetek száma igen jelentősen megnőtt. A folyamatban lévő ügyek az év végén 136 
esetet jelentettek az egy évvel ezelőtti 57 esethez képest. A tavalyi évre is igaz az, hogy 
vannak bizonyos ügytípusok, amelyek erősen reprezentáltak a Magyarországgal 
kapcsolatos joggyakorlatban. Három ilyet emelnék ki. Az egyik a bírósági eljárások 
elhúzódásáról szóló ügycsoport. Ebben a vonatkozásban Magyarország számára egy 
ilyen ítéletből következő kötelezettség, hogy ez év októberéig egy intézkedéscsomagot 
kellene elfogadnunk, aminek az a célja, hogy a bírósági eljárások elhúzódása miatt a 
magyar jogon belül legyen jogorvoslati lehetőség. Úgy gondolom, hogy ez fontos és 
célszerű is annak érdekében is, hogy ne a strasbourgi ügyek, hanem a magyar jogon 
belüli eljárások legyenek azok, amelyek során reparációt kaphatnak a túlzott 
időtartamú eljárásokban érintett emberek.  
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A másik fontos ügycsoport a végkielégítések 98 százalékos adójához 
kapcsolódik. Ezt nem részletezném, a tisztelt bizottsági tagok ismerik az 
előzményeket is.  

A harmadik ilyen ügycsoport a börtönzsúfoltság elnevezéssel illetett 
ügyfolyam. Ezzel kapcsolatosan arra szeretnék csak rámutatni, hogy tulajdonképpen 
három problematika koncentrálódik ezekben a börtönzsúfoltságos ügyekben. Ami 
leginkább megjelenik például a sajtóban is, az a strasbourgi követelmények szerint az 
egy elítéltnek biztosítandó alapterület nagysága miatti probléma. Az egyes ügyekben 
ehhez járul esetenként még az is, hogy egyéb infrastrukturális vagy körülményekbeli 
fogyatékosságok is felszínre kerülnek. A harmadik eleme a börtönzsúfoltságos 
ügyeknek az úgynevezett bánásmóddal kapcsolatos esetek. Ez a három problematika 
sokszor egy-egy ügyben koncentrálódik. Annyit szeretnék kiemelni még, hogy 2015 
decemberében a kormány benyújtotta az Európa Tanács Miniszteri Bizottságának azt 
a cselekvési tervet, amelyet a strasbourgi bíróság egyik ítélete alapján össze kellett 
állítani. Ennek az egyeztetése folyamatban van. Jogalkotási aktusokat fog jelenteni 
majd várhatóan az őszi ülésszakán az Országgyűlésnek. Egyebek mellett javaslatot 
teszünk arra, hogy egy sui generis kompenzációs eljárás, kompenzációs mechanizmus 
jöjjön létre a magyar jogon belül is. Valószínűleg célszerűbb ezt egy sui generis 
megoldással kezelni és nem a polgári jogi sérelemdíj intézményére alapozni, mert 
nem polgári jogi viszonyról van szó. Ez a tematika tehát, még egyszer mondom, az 
Országgyűlés, illetve a bizottság asztalára kerül valószínűleg az ősz folyamán. 

Ennyit szerettem volna kiemelni és bármilyen vonatkozásban, ha kérdés van, 
igyekszünk megvilágítani, válaszolni. Köszönöm. 

Kérdések 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem Völner államtitkár urat, kíván-e szólni. 
(Dr. Völner Pál: Nem.) Nem, köszönöm szépen. Kérdezem a bizottságot, kíván-e 
valaki kérdést intézni. (Jelzésre.) Répássy Róbert képviselő úrnak adok szót. 

 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt 

Bizottság! Tisztelt Államtitkár Urak! Az előbb Berke államtitkár úr által röviden 
bemutatott úgynevezett cselekvési tervvel kapcsolatban szeretnék kérdezni. Ez egy 
2015. decemberi esemény, hogy az igazságügyi miniszter jóváhagyásával egy 
cselekvési tervet kellett benyújtani a magyar kormány nevében a börtönzsúfoltság 
enyhítésére. Kifejezetten az érdekelne, hogy ebben a cselekvési tervben az államtitkár 
úr által említett jogalkotási elképzeléseken kívül büntetőjogi, tehát anyagi jogi 
javaslatok szerepelnek-e. Már előre szeretném bocsátani, hogy nem értenék egyet 
vele. Nyilván a börtönzsúfoltság egyik megoldása lehet valóban a büntetőjog 
szigorának enyhítése, ez azonban nem lenne összeegyeztethető álláspontom szerint a 
kormány által vallott büntetőpolitikával. (Apáti István: Még az hiányozna!) 

A strasbourgi ítéletekből és egyébként az azt kommentáló jogvédő 
megnyilatkozásokból gyakran kiolvasni, hogy bizony a büntetőpolitikát tartják 
hibásnak a börtönzsúfoltság miatt. Én pedig azt gondolom, hogy mindaddig, amíg a 
börtönzsúfoltság problémája egy hosszú, több évtizedes, de legalábbis egy évtizedes 
probléma, addig nem állíthatjuk, hogy ennek az egyedüli és kizárólagos megoldása 
lenne a büntetőpolitika enyhítése. Magyarul: azt gondolom, hogy a börtönépítések a 
börtönzsúfoltság megszüntetésének, mondjuk úgy, büntetőpolitikára kihatással nem 
lévő módja az, ami kívánatos. De ez az én véleményem, nyilván ezt sokféleképpen 
lehet megoldani. Azt kérdezem, hogy ez a cselekvési terv tartalmaz-e büntetőjogi 
változásokat.  
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a bizottság tagjait, hogy van-e egyéb 
kérdés. (Apáti István: Észrevételem van!) Egyéb kérdés nincs. Megkérem az 
államtitkár urat, hogy szíveskedjen reagálni. De elnézést! Apáti képviselő úr kérdést 
akar feltenni? (Apáti István: Észrevétel!) Az észrevétel egy következő kör. 
Parancsoljon! 

Dr. Berke Barna válasza 

DR. BERKE BARNA államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): Köszönöm. A 
kérdésre válaszolva azt tudom mondani, hogy a cselekvési terv büntető anyagi jogi, 
vagy büntetéspolitikai vonatkozásokat nem tartalmaz. Arra hivatkozunk benne, ami 
egy korábbi fejlemény, tudniillik a reintegrációs őrizetnek arra a vonatkozására, hogy 
bizonyos feltételek mellett bizonyos időtartamban ez az intézkedés a börtönzsúfoltság 
csökkentése kapcsán is releváns lehet. De ilyen új elem, mint ami a kérdésben 
szerepelt, nincs benne. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Annyit hadd mondjak el, hogy többször jelentem 

meg meghívásra mint a bizottság elnöke a büntetés-végrehajtás központi 
parancsnoksága éves beszámolójának elfogadásán. Azon kívül volt szerencsém 
vendégeskedni a baracskai új bv-intézet átadásán is. Úgyhogy látok ebben 
erőfeszítéseket, és ahogy engem a tábornok úr tájékoztatott, helyesebben nem engem, 
hanem a jelenlévőket, komoly erőket mozgatnak azért, hogy a férőhelyet bővítsék és a 
meglévő férőhelyet pedig az előírásoknak megfelelően alakítsák át. De ezt csak mint 
adalékot szerettem volna elmondani.  

Kérdezem, hogy egyéb kérdés van-e. (Senki sem jelentkezik.) Nincs. Akkor 
most következnek a vélemények, illetve a hozzászólások. Ebben a sorban Apáti 
képviselő úr jelentkezett először. Úgyhogy először neki adok szót. Parancsoljon, 
képviselő úr! 

Hozzászólások 

APÁTI ISTVÁN (Jobbik): Köszönöm szépen. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! A 
börtönzsúfoltság kérdéskör, úgy hiszem, vérlázító. Talán az európai bíróság 
ítéleteinek a szélső liberálisokon kívül nem is igazán örül senki. Mert azért az 
mégiscsak a józan ésszel, az egészséges, normális jogérzékkel, legfőképpen pedig a 
társadalom érdekével alapvetően szembemegy, hogy azoknak a bűnözőknek, akik 
jellemzően vagyon vagy élet elleni - most ezt a két csapatot emelném ki - 
bűncselekményeket követnek el, az a legnagyobb problémájuk, hogy hány 
négyzetméter/fő placc jut nekik odabent a kaptárban, ahol jól megérdemelt 
büntetésüket töltik. Egészen eltorzított és megerőszakolt formája ez akár a hazai, akár 
a nemzetközi jognak, amit egyébként történelmünk szerencsés időszakaiban nem volt 
szerencsénk megtapasztalni. Tulajdonképpen nehéz itt különválasztani az észrevétel 
és a kérdés kategóriát, mert rögtön fölmerül, létezne-e nemzetközi jogi megoldás arra, 
hogy e kötelezettségeket másképp is tudjuk értelmezni adott esetben; majd mindjárt 
lesz egy ettől talán életszerűbb vagy nagyobb valószínűséggel végrehajtható ötletem 
vagy javaslatom is. Mert azért gondoljunk bele abba, hogy azokat a tolvajokat, 
rablókat, gyilkosokat, akik minket fosztogatnak, minket rabolnak, a mi életünket 
veszélyeztetik, a mi adófizetői forintjainkon tartjuk ott bent, a társadalom legalját, a 
söpredéket - mert jobb szóval nem tudom ezeket az elemeket illetni -, groteszk módon 
adott esetben azoknak a hozzátartozói is fizetik ezeket az adóforintokat, amelyek az ő 
eltartásukra mennek, akiket közvetlenül megkárosít vagy veszélyeztet az általuk 
elkövetett bűncselekmény. Aztán ráépül erre egy külön üzletág, egy külön iparág, 
adott esetben az ügyvédi társadalom egy hiéna vagy dögkeselyű része, amely ebben 
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zsíros üzletet lát, és tulajdonképpen a precedensértékű perek megnyerése után már 
egyszerű biankó nyomtatványokat, kereseteket kell csak kitöltetni, és máris több 
milliós, ne adj’ isten, több tízmilliós kártérítésben részesülnek ezek a bűnözők.  

Természetesen nyilván differenciálni kell közöttük is, illetve az ő köreikben is. 
Szó sincs arról, hogy mindenkit egy kalap alá veszünk vagy általánosítanánk, hiszen 
más megítélés alá esik az, aki mondjuk, első bűntényesként van bent adott esetben 
fogház végrehajtási fokozatban, és megint más a visszaeső vagy többszörös visszaeső, 
aki mondjuk, börtön vagy fegyház fokozatban tölti a büntetését. Más megítélés alá 
esnek azok, akiknek még van esélye arra, hogy a társadalom hasznos tagjaivá válnak, 
és megint más megítélés alá esnek azok, akiket jobb lenne soha ki nem engedni a 
fegyintézetből, mert csak és kizárólag a társadalomtól való fizikai elszigetelésük, 
elzárásuk jelent biztonságot a közösség számára.  

Ugyanakkor azért földobnék egy javaslatot, azon túl, hogy itt versenyre 
kelnénk egymással, hogy kit mennyire, milyen mértékben háborít fel ez az egész 
kártérítési kötelezettség. Nemcsak az öt új börtön vagy fegyintézet - Csenger, 
Kemecse, Ózd, Komló, és van még egy ötödik helyszín is - fogja ezt a problémát 
megoldani, mert szerintem ez csak ideig-óráig enyhít a mostani helyzeten, és a 
bűnözés folyamatait nézve ez a válság legfeljebb enyhülni fog, de gyakorlatilag a 
társadalom újra- és újratermeli vagy az alvilág újra és újra fogja termelni azokat az 
alanyokat, akik bekerülnek, és aztán majd kártérítésért folyamodnak. De illő lenne 
már végre a sértetti és a sértettek hozzátartozóinak kártérítésére is ilyen érzékenyen 
reagálnia nemcsak a nemzetközi jognak, mert úgy látszik, hogy itt „a bűnözők jogai 
mindenekfelett” elv érvényesül, és a sértettek, a sértettek hozzátartozói azonnal 
feledésbe merülnek gyakorlatilag, de legalább akkor a hazai jog eszközeivel kellene a 
sértettek és a hozzátartozóik mellett kiállnunk, hiszen ez gyakorlatilag tőlünk függ, 
rajtunk áll, parlamenti képviselőkön. Éppen ezért én javasolnám megteremteni annak 
a jogszabályi környezetét, hogy ezek a bűnözők, függetlenül attól, hogy milyen 
bűncselekmény miatt töltik büntetésüket, és függetlenül a kártérítésük összegétől, 
illetve részben a kártérítés összegétől függetlenül, a sértetti és a sértetti hozzátartozói 
kártérítésen felüli részhez tudjanak csak hozzájutni. Magyarán mondva, ezt a megítélt 
kártérítést fedezetül kellene használni és alkalmazni ahhoz, hogy a vagyoni és nem 
vagyoni kártérítést megkapják a bűncselekmények áldozatai, illetőleg ha az áldozat 
sajnos már nem él, akkor az áldozatok hozzátartozói. Itt nemcsak a nagyon látványos 
és különösen kirívó Cozma-féle gyilkosságra gondolok, hanem olyan esetekre is, 
amikor mondjuk, nem feltétlenül emberölésről van szó, tehát sokkal egyszerűbben 
forintosítható, pénzben kifejezhető a kár értéke. De természetesen az emberéletnek 
nincs forintosítható értéke, tehát adott esetben akár gyilkossági kísérletek, akár 
befejezett emberölések esetében pedig a vagyonin kívül a nem vagyoni kártérítésre is 
nagy hangsúlyt kellene fektetni. S mivel ezeknek a bűnözőknek jellemzően nincs más 
bevételi forrása, jellemzően nincs vagyonuk, jövedelmük, amit pedig bérként, 
keresményként keresnek, az egészen elenyésző, tehát abból soha az életben 
semmilyen kártérítést nem fognak tudni kifizetni; ha meg esetleg olyan bűnözőről van 
szó, aki egyébként tetemes vagyonnal rendelkezik, azt meg már rég biztonságba 
helyezte, ahhoz azért nem tud hozzáférni az állam, akkor legyen képes hozzáférni 
ehhez, és adott esetben ezért vívjunk meg egy nagyon komoly harcot a nemzetközi 
hadszíntéren is, hogy ha már ilyen extrabevételhez jut ez a bűnöző, adott esetben az 
ítéletben megállapított módoni kártérítésre legyen kötelezve, vagy külön polgári peres 
úton meg van állapítva egy kártérítési összeg, és ha ezekhez a milliókhoz, 
tízmilliókhoz hozzájut, akkor ebből elsősorban a sértettek, a sértetti hozzátartozók 
kapjanak. És ha ne adj’ isten, még valamennyi rész fennmarad ezen kívül - mert 
természetesen esete, eljárása, ügye válogatja, hogy hol lehet ennek helye, meg nyilván 
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az összegszerűsége -, akkor esetleg az afölötti megmaradó részhez tudjon csak 
hozzájutni. Ha ezt meg tudjuk oldani, akkor úgy érzem, a társadalom 
igazságérzetének megfelelő jogalkotási tevékenységet tudtunk végezni, és igazából 
ebbe egyébként az Európai Bíróság meg semmilyen nemzetközi jogi fórum nem tud 
belekötni. Ha pedig beleköt, akkor aztán végképp felfedik bűnözőpárti és 
bűnözőmentegető mivoltukat. Ha pedig, ne adj’ isten, ez az intézkedés vagy ez a 
jogalkotás, amelyet én most javasoltam, nemzetközi jogba ütközne, akkor el kell 
gondolkozni azon, tisztelt hölgyeim és uraim, hogy ilyen nemzetközi jogi 
egyezményekhez akarunk-e mi csatlakozni, benne akarunk-e maradni ilyen klubban 
vagy sem, vagy úgy gondoljuk, hogy kívül tágasabb, és ott, ahol a bűnözők az 
elsődlegesek a sértettekhez képest, nem feltétlenül van Magyarországnak helye. 

Köszönöm szépen, és várom a felvetésemre az érdemi válaszokat. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Képviselő úr, mivel a napirendhez való 

hozzászólással kezdte, aztán mereven eltávolodott tőle, és a sértetti oldal védelmére 
állt fel (Apáti István: Nem távolodtam el.), ami nem tárgya a napirendnek, de nem 
akartam beleszólni a hozzászólásába (Apáti István: Elnök úr is egyetértett vele, 
valljuk be őszintén!), az a kérésem, hogy a bizottság igyekezzen a napirend keretei 
között hozzászólni a kérdéshez, és önt is erre kérem, jó? (Apáti István: Köszönöm 
szépen.) 

Most pedig megadom a szót Bárándy képviselő úrnak. 
 
DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Tisztelt 

Bizottság! Én valóban nem kívánom a populistaversenyt megnyerni, sőt részt venni 
sem abban. Úgyhogy próbálok egy picit elrugaszkodni attól az állásponttól, mint hogy 
a legjobb lenne még mindig, ha verembe löknék az elkövetőket vagy a várbörtönbe 
zárnák, ahol jó nyirkosak a falak. (Apáti István: Van, amelyik megérdemelné!) Picit 
már túlmentünk a jogfejlődésnek ezen a szakaszán; van, aki még nem, a társadalom 
többsége már igen. (Dr. Staudt Gábor: A bűnözők is?)  

A büntetőpolitikával kapcsolatban, én azt gondolom, érdemes viszont reagálni 
arra, amit Répássy képviselő úr elmondott. A büntetőpolitikában nem kétféle 
szélsőséges álláspont létezik, a liberális meg a szigorú, hanem azért ebben vannak 
átmenetek. És az, amit önök is fölvállaltak például mint kettős nyomtávú vagy 
nyomvonalú büntetőpolitikai irányzat, az szerintem egy helyes büntetőpolitikai irány. 
Kár, hogy egyébként a kormány csak szavakban vállalja föl, bár az új Btk.-ban 
bizonyos részei hál’ istennek megjelennek azért a kettős nyomtávú büntetőpolitikai 
irányzatnak. Például egy ilyen gyógyír lehet a börtönépítés mellett ezekre a 
problémákra, s akkor talán nem érne minket ennyi kritika ezzel kapcsolatban. 
Szeretném előrevetni, hogy a fene sem sajnálja a bűnözőket, de attól függetlenül még 
nem muszáj állat módjára tartani őket, és Strasbourg is ennyit mond, és nem követel 
többet. Magyarországon a börtönviszonyok, azt gondolom, mindenki által tudottan és 
elismerten a legrosszabbak közé tartoznak Európában, de az Unióban biztosan. 
Úgyhogy ezen valóban van mit javítani, és van dolga ebben a kormánynak.  

Mindazonáltal azt mondom, hogy a büntetőpolitikán is bizonyos 
finomhangolásokat érdemes volna elvégezni, és ez mit sem változtat azon, hogy 
mondjuk, a bestiális bűnelkövetők ugyancsak hasonló tartamú vagy még hosszabb 
tartamú szabadságvesztéssel számolhatnak, mint ma. De a kettős nyomtávú 
büntetőpolitikának pont az alternatív szankciórendszere, ennek az alkalmazása, 
használata, kiterjesztése bizonyos megoldást tud jelenteni. De több szót erre 
vesztegetni azért nem érdemes, mert évről évre visszatérő probléma ez, és ahogy 
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látom, a jövőben is így lesz, tehát ez a probléma elénk fog kerülni jövőre és azt 
követően is. 

Amire mindenképpen szeretnék kitérni, az a következő gondolatmenet. Az, 
hogy most már megint csak visszatérően, évek óta látjuk, mert akkor is mindenki 
látta, hogy egyes ügyekben politikai indíttatásból sértette meg a magyar állam 
bizonyos emberek emberi jogait, az egyre-másra köszön vissza a strasbourgi 
döntésekben. Egyre-másra köszönnek vissza jogtalan elbocsátásokkal kapcsolatos, a 
jogtalan különadókkal kapcsolatos problémák. Minden évben egyre több olyan ügyet 
látunk magunk előtt, ahol az emberi jogi bíróság, bizony, jogsértést állapít meg. 
Jogsértést állapít meg a 98 százalékos különadókkal kapcsolatban is, amin az 
államtitkár úr olyan elegánsan átugrott, mondván, hogy erre olyan nagyon sok időt 
nem kíván vesztegetni. Megértem, államtitkár úr, a kormánynak akkora felelőssége 
van abban, hogy Magyarország ezeket a pereket sorra veszti el, mint senki másnak. 
Megértem, hogy nem kíván magyarázkodni. Bár nyilvánvalóan nem az ön ötlete volt, 
hogy bevezessék a 98 százalékos különadót, mindenki tudta és látta, hogy ez lesz a 
vége. Most a hatéves kormányzás után kezd a ház ráomlani önökre, e tekintetben 
legalábbis biztosan. 

Ugyanezt tudom elmondani azokkal az emberijog-sértésekkel kapcsolatban, 
amelyeket politikai indíttatásból tettek meg. Jól látszik az anyagban is, amit önök 
kiemeltek, már ami a nagykamarai tárgyalásokat illeti. Két olyan ügy van a 
nagykamara előtt, amely a magyar kormány kérésére került oda, azaz első fokon 
elvesztette a magyar kormány ezt az ügyet. Megjósolom önöknek, hogy a következő 
évben, ha ’16 első félévében várható ebben döntés, végleges ítélet, ugyanitt fogunk 
ülni egy hasonló beszámolónál, azzal a különbséggel, hogy már a nagykamarai 
eljárásoknál olvashatjuk majd a magyar államot marasztaló döntést. Az egyik a Baka 
kontra Magyarország ügy, ahol mindenki látta, tudta és pontosan érzékelhető, 
tudható volt az, hogy a Legfelsőbb Bíróság elnökét, mivel nem mutatott megfelelő 
lojalitást a magyar kormány iránt és a magyar kormány által beterjesztett bírósági 
reformmal kapcsolatban, ezért a mandátumának lejárta előtt gyakorlatilag 
eltávolították jogsértő módon a bíróság éléről. Mindenki tudta, hogy ez lesz a vége. 
Most látjuk is, hogy ez lett a vége és jövőre azt is fogjuk látni, hogy a nagykamarai 
eljárásnak is ez lesz a vége. Nem lehet ugyanis más a jogszabályok szerint. Egyet tud 
tenni ebben az ügyben Magyarország: addig húzza, ameddig csak lehet, hogy még 
most a mai bizottsági ülésen legalább azt elmondhassák, hogy jó, de nem jogerős. 

Ugyanez a helyzet Karácsony Gergelynek és társainak az ügyével kapcsolatban, 
Szél Bernadett és társai kontra Magyarország ügyben. Szintén a magyar kormányt 
marasztalták és itt a végleges ítélet szintén a beszámoló szerint 2016 első félévében 
születik majd meg. Itt sem hiszem, hogy nagyon kétséges ennek a végkimenetele. 

Tisztelt Bizottság! Amikor az ember azt látja, hogy most már a strasbourgi 
bíróság is visszaigazolja, egyébként sok más területen, hogy olyan eszközökkel éltek a 
politika világban, amelyek alkotmánysértőek, emberijog-sértőek, nemzetközijog-
sértőek, akkor bizony ezeket ilyen alkalmakkor fel kell eleveníteni és újra az asztalra 
kell tenni. Ez az, ami miatt az én számomra elfogadhatatlan egy ilyen jelentés, és 
őszintén szólva azt remélem, hogy ahogy az időben előre haladunk, egyre kevesebb 
ilyen ügy lesz. Azt remélem, egyre inkább belátják önök is, hogy a 
hatalomgyakorlásnak ez a módszere, amit önök alkalmaznak, lehet, hogy célravezető, 
de nem európai megoldás, nem demokratikus megoldás és nem jogállami megoldás. 
Márpedig ha egy kormány úgy működik, hogy ezeket az elveket, ezeket az értékeket 
sutba dobja, akkor az a kormány egy autokratikusan működő és nem az európai 
szellemiséget követő kormányzást valósít meg. Nekem ebből a jelentésből ez 
olvasható ki és emiatt tökéletesen elfogadhatatlan. Köszönöm szépen. 
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ELNÖK: Köszönöm. Répássy képviselő úrnak adok szót. 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT (Fidesz): Tisztelt Bizottság! Ott kezdem, ahol Bárándy 

Gergely abbahagyta. Nem is értem azt az összegzését, hogy maga a jelentés 
elfogadhatatlan, hiszen a jelentés a tényeket tartalmazza, azokat a tényeket, hogy 
milyen ítéletek születtek, milyen tényállások alapján (Dr. Bárándy Gergely: Ez a 
folyamat elfogadhatatlan!) milyen kártérítéseket szabott ki a bíróság. Amennyiben 
nem fogadja el a tényeket, azt persze lehet vállalni, mint politikai álláspontot, de nem 
bölcs dolog. Ezt szeretném jelezni. Tehát szerintem maga a jelentés elfogadható. 
Természetesen azok az ítéletek, amelyeket az emberi jogi bíróság hozott, bizonyos 
értelemben tükröt állítanak elénk. Lehet vitatkozni azon, mint ahogy Apáti képviselő 
úr is megtette, hogy ez milyen tükör, ez egy valós vagy valamifajta torz tükör-e, de a 
lényeg az, hogy Strasbourg egy tükröt állít elénk, megpróbálják a magyar jogrendszert 
az odaforduló panaszosok ügyein keresztül monitorozni. 

Visszatérve a jelentésben foglaltakra, szerintem nyilván elsősorban azokra az 
ügyekre kell koncentrálnunk, amelyek tömeges és - mondjuk úgy - rendszerszerű 
problémát okoznak. Majd arról is véleményt nyilvánítok, amiről Bárándy képviselő úr 
beszélt, de tömegesen előforduló ügyek nyilván a bírósági ügyek elhúzódása még 
mindig, bár ezek elsősorban régi ügyek, tegyük hozzá, hogy ezek évekkel ezelőtti 
ügyek. Tehát a bírósági eljárások elhúzódása, a börtönviszonyok és itt szeretném 
hangsúlyozni, hogy nemcsak a börtönzsúfoltság, hanem a bánásmód miatt is, a 
börtönökben az emberiességnek megfelelő bánásmód hiánya miatt is elmarasztalták 
Magyarországot, valamint a kényszerintézkedések, így elsősorban az előzetes 
letartóztatás az, ami visszaköszön ezekben az ítéletekben. Csak oda lyukadunk ki, 
hogy mindezeknek az ügyeknek egy megoldási lehetősége elénk fog kerülni rövidesen, 
ez pedig a büntetőeljárás vagy a polgári eljárás kérdése. Rövidesen az Országgyűlés 
elé kerül majd a büntetőeljárási törvény. Azt gondolom, hogy itt a strasbourgi 
bíráknak a döntéseit egyfajta mérceként kellene vennünk valóban, részben ilyen, azt 
gondolom, a büntetőeljárási kényszerintézkedések elrendelésének indokoltsága, mert 
mint ahogyan egyébként erre az alkotmányügyi és igazságügyi bizottság albizottsága, 
amit Bárándy Gergely vezetett, rámutatott, a kényszerintézkedések szabályozása 
Magyarországon meglehetősen neuralgikus. Szerintem a büntetőeljárási törvénynél 
erre vissza kell térnünk és alaposan meg kell fontolnunk emberi jogi szempontokból 
is. Maximálisan partner vagyok abban, hogy az előzetes letartóztatások 
elrendelésének indokait megvizsgáljuk. Ezt kulcskérdésnek tartom ebből a 
szempontból. 

A börtönzsúfoltság mellett, amit nyilván lehet börtönépítéssel megoldani, azt 
gondolom, hogy a börtönökben való bánásmód kérdése az, ami még orvosolható 
anélkül, hogy a büntetőpolitikán kellene változtatni, hogy anyagi jogba kellene 
belenyúlni. Ez változtatható és a bánásmód is. Tehát vannak olyan kijavítható hibák, 
amelyek tipikusnak nevezhetők és mégis viszonylag kis „befektetéssel” - idézőjelben -, 
jogalkotással vagy más módon orvosolhatók. 

A bírósági ügyek elhúzódásának orvoslásában szerintem jó úton járunk. 
Nyilván lesznek mindig olyan ügyek, amelyek Strasbourgban fognak kikötni, de azt 
nem lehet mondani, hogy ne csökkent volna a bírósági ügyek elhúzódása, szerencsére 
ez egy jó tendenciát mutat. 

Végezetül azt nem hagyhatom szó nélkül, amit Bárándy képviselő úr mondott. 
Elfogadom, hogy azon nincs mit szépíteni, hogy több olyan ügy is van a strasbourgi 
emberi jogi bíróság előtt, amely már a 2010 utáni jogalkotás következtében került 
oda. Tehát ezt én nem vitatom. 
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Azt azonban, hogy itt valamifajta politikai tendencia lenne, én erősen vitatom, 
és nem látom bizonyítottnak. Mondok egy példát: a Baka kontra Magyarország ügy. 
Ugye, mindenki úgy gondolja vagy úgy tudja, hogy itt az igazságszolgáltatás 
függetlensége került volna terítékre ebben az eljárásban - de nem tényszerű ez az 
állítás. Ha jól emlékszem, a bíróság a 6. cikk, valamint a 10. cikk megsértését 
állapította meg, amely a véleménynyilvánítási szabadságot és a jogorvoslati jogot írta 
elő Magyarországnak. Tehát lényegében az az állítás, hogy Baka András személyén 
keresztül vagy az őt ért sérelmen keresztül az igazságszolgáltatás függetlensége sérült 
volna, ez nem nyert bizonyítást a strasbourgi emberi jogi bíróság előtt. A strasbourgi 
emberi jogi bíróság, mondom, két szempontból: a véleménynyilvánítási szabadság 
sérelme és a jogorvoslati jog kizárása miatt, hiszen egy új alkotmány elfogadásával 
került elmozdításra a Legfelsőbb Bíróság elnöke, ezért állapította meg ezeket a 
sérelmeket. Ettől még nem lett szebb ez az ítélet, de azt mindenesetre nyugodtan 
kizárhatjuk, hogy itt valamifajta, az igazságszolgáltatás függetlenségét sértő 
döntéseket hozott volna a magyar parlament.  

Tisztelt Bizottság! Én tehát azt javaslom, hogy igen, fogadjuk csak el ezt a 
jelentést. Azért fogadjuk el, mert tükröt állít elénk ez a jelentés, az emberi jogi bíróság 
tevékenysége, és ami ebből jogalkotással orvosolható, azt tegyük meg és orvosoljuk. 
Nem kell olyan sokat várni arra, hogy orvosolni tudjuk ezeket a tipikusnak nevezhető 
jogsértéseket. Köszönöm szépen, elnök úr. 

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

fogalmazni, hogy az idő előrehaladott állapota miatt minden sorrendre kerülhessen.  
Azzal egyet tudok érteni, amit Répássy Róbert elmondott, illetve a kérdés és a 

válasz alapján, hogy a büntetőpolitika ne változzon, tehát ne puhuljon fel; szigorúbb 
értelemben változhat természetesen. Itt a két nyomtávos megoldásokról beszéltünk, 
de én úgy látom, hiába; Bárándy képviselőtársam azt mondta, hogy ebben volt 
valamiféle konszenzus, de ez nem valósult meg. Mi természetesen a második 
nyomtávot hiányoljuk, ami arra utalna, hogy az lenne a megfelelő két nyomtávú 
megoldás, hogy annak, aki vissza szeretne illeszkedni, annak, akinek van igénye, hogy 
a társadalomba újra visszatérjen, annak minden segítséget meg kell adni, akár jobb 
börtönviszonyokat is adott esetben; de vannak sokan, akik ezt nem kívánják 
megtenni, akik sokszor deklarálják, hogy ha kiengedik őket, akkor milyen válogatott 
bűncselekményeket fognak elkövetni. Nos, az ő esetükben a börtönnek igenis az 
elrettentő jellegét kellene hangsúlyozni. Én azt gondolom, ez lenne az a két nyomtáv, 
ami egyébként az új bv-törvényből kimaradt. Kimaradt az a része, hogy bizony a 
börtönnek elrettentőnek is kell lennie egy bizonyos elkövetői kör számára. És azt is el 
kell mondjam, hogy az elrettentő jelleg akár a munka is lehet. Most, jelen pillanatban 
a munka jutalom a börtönökben; sok embernek nyilvánvalóan az, mert ahhoz képest, 
hogy egy cellában kell ülni, értékteremtő munkát végezni egy normális életfelfogású 
embernek - mármint a börtönviszonyok között normális életfelfogású embernek - 
nyilvánvalóan jobb. De vannak, akiknek ez a létező legnagyobb büntetés, tehát akár 
erővel is rá lehetne vagy rá kellene venni bizonyos munkára. Ebbe nem is szeretnék 
belemenni, de ezt mindenképpen fontosnak tartottam aláhúzni. 

A perek elhúzódása. Ez egy olyan kérdés, amelyben valóban valamiféle 
korrekciót kellene megtenni, és a bíróság függetlenségének a sérelme nélkül ezt 
valahogy meg kellene oldani. És én azt látom, és egyébként a Kúria is teljesen 
tisztában van ezzel, hiszen a beszámolóikban leírták, hogy sok esetben - és ez megint 
csak talán két évvel ezelőtt Darák Péter beszámolójában szerepelt - a másodfokú 
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ítélet, egy jogerős ítélet helyett születnek a hatályon kívül helyezések; tehát a bíróság, 
sokszor egyébként, valljuk be, lustaságból, a másodfok lustaságból, bizonyítási eljárás 
lefolytatása nélkül azt mondja, hogy dolgozzon az első fok, visszadobjuk az ügyet, 
vannak itt hibák, oldják meg, de nem ő szeretné megoldani, nem vesz fel bizonyítást. 
Ez egy olyan dolog, amit nyilvánvalóan jogalkotóként lehetne valamilyen módon 
keretek közé szorítani. Tudom is, hogy vannak erőfeszítések, de ez még nem kellően 
látványos. És egyébként azt is fel kellene vetni, hogy a bírósági rendszeren belül 
hogyan lehet értékelni - hangsúlyozom: a bírósági rendszeren belül - azoknak a 
bíróknak a munkáját, akiknek az ítéletei adott esetben olyan súlyos eljárásjogi 
hibáktól szenvednek, hogy tulajdonképpen ők foglalkoztatják az egész bírói rendszert, 
mert ha a másodfok visszadobja, az a legrosszabb, mert akkor megint egy elsőfokú 
bíróságnak kell ezzel foglalkoznia; ha a másodfoknak kell bizonyítást lefolytatnia, 
akkor a másodfokot fogják foglalkoztatni; illetve ha mondjuk, eljut a Kúriáig az ügy 
felülvizsgálatra, és ott születik egy döntés, akkor a Kúria is foglalkozik vele, és adott 
esetben indul újra első foktól az ügy. Tehát egy bírói hanyagság vagy hozzá nem értés 
az első fokon lehet, hogy a különböző bírói fórumokat az elkövetkezendő évekre 
meghatározó módon leterhelik, és meggyőződésem, hogy ezeknek a hibáknak a 
kiküszöbölésével sokkal hatékonyabban és gyorsabban lehetne az ítéleteket 
meghozni. Arról meg nem is beszélve, hogy sokszor az is elhangzik, hogy még egy 
nem 100 százalékos, 90 százalékos ítélet is jobb, mint mondjuk, tíz-húsz év alatt egy 
100 százalékos, mert akkor mindenki belefárad már, és a büntetőjogi indokai is 
elenyésznek annak, hogy akár felmentsék, akár elítéljék a büntetőügyben a vádlottat. 
Ezeken kellene tehát változtatni és a Kúriával együtt hatékonyan ennek a módozatait 
kidolgozni.  

S még egy dolgot szeretnék kérdezni a végén, bár tudom, hogy most a 
véleményrész van, hogy abban az esetben - és ezt államtitkár uraktól kérdezem -, 
hogy ha kifizetésre kerülnek ezek az összegek, akiknek megítélték, mondjuk, most 
pont a büntetőjogi ügyekben a börtöntúlzsúfoltságra gondolok, akkor vizsgálják-e azt, 
hogy van-e kielégítetlen igény, mondjuk, a sértettek részéről, vagy az államnak be 
nem hajtott vagy eddig behajtani nem tudott igénye az elkövető felé, és ezt 
érvényesítik-e, és mondjuk, csak a maradékot utalják át. Ennek a technikai részleteire 
lennék kíváncsi, mert lehet, hogy ez egyértelmű, de bevallom őszintén, én ezt nem 
tudom, hogy ez hogyan szokott ebben az esetben működni. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Annyit szeretnék csak elmondani közben - és nem 

érdemben hozzászólni -, ugye, ezt Bárándy képviselő úr is alá tudja támasztani, amit 
most fogok mondani: én két időszak alatt voltam tagja az Országos 
Igazságszolgáltatási Tanácsnak, és az Országos Igazságszolgáltatási Tanács 
tevékenységének egy nagy részét az tette ki, hogy állandóan statisztikai alapon 
kutatták az ügyek időtartamát, és mindent elkövetett a tanács annak érdekében, hogy 
megpróbálja lerövidíteni. Tehát harcolt az OIT is annak idején az ügyek elhúzódása 
ellen. Legjobb tudomásom szerint az Országos Bírósági Hivatal ma is célnak tekinti 
ezt a kérdést, és ők is ezt csinálják. De ez egy adott probléma, ettől függetlenül akkor 
talán még súlyosabb is ez a helyzet, hogy annak ellenére, hogy a bírói adminisztratív 
vezetés mindent elkövet annak érdekében, hogy az eljárások rövidüljenek, mégis van 
egy csomó ilyen hosszan elhúzódó ügy. 

Most Bárándy képviselő úrnak adok szót másodszor, mert azt hiszem, vitába 
száll Répássy képviselő úrral. Parancsoljon! 
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DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr; viszont önnel 
nem - kért, hogy erősítsem meg: így van. Valóban, az OIT is elég sokat küzdött ezzel, 
most is az OBH. Ez persze nem mentség, csak tény, de így van.  

Valóban, Répássy képviselő úrral részben vitába szállnék, részben egyetértenék 
vele - kezdem az utóbbival -, ugyanis a tekintetben, hogy az előzetes 
letartóztatásokkal kapcsolatos gyakorlat, illetve jogi szabályozás reformra szorul, az 
kétségtelen tény. Ha még emlékszik képviselőtársam, akkor pont azon az albizottsági 
ülésen láttuk, hogy volt egy olyan év, amikor a Békés Megyei Bíróságon az 
indítványok száz százalékának adtak helyet előzetes letartóztatás vonatkozásában. 
Indítványoztak, mondjuk, 458-at, és 458-at el is rendeltek. Tehát ez valóban egy 
olyan gyakorlat, amely megreformálásra szorul, és elsősorban, megjegyzem, nem a 
börtönnépesség csökkentése érdekében; ennek egy mellékhatása lesz, nyilván egy 
pozitív mellékhatása a börtönnépességnek a kedvező alakulása.  

De valóban számos olyan jogpolitikai és emberi jogi érv szól amellett, hogy ez a 
mai rendszer tarthatatlan, amit valóban az albizottsági ülésen legalábbis jó részt ki is 
tudtunk mutatni és fel is tudtunk tárni. Őszintén remélem, hogy a Be. kodifikáció 
során, ha már akkor nem sikerült megszerezni hozzá a kormánypártok támogatását, 
legalább az ott elvégzett munkát és tapasztalatot a minisztérium értékelni fogja és át 
tudja tekinteni, hiszen az ott jelenlévők valóban adtak olyan értékes tanácsokat, a 
büntetés-végrehajtás országos parancsnoka részt vett, ügyészség, bíróságok s a többi, 
amelyeket, azt gondolom, érdemes megfogadni majd a kodifikáció során. 

A másik megjegyzésem: nyilván inkább a rossz megfogalmazás okozta, kicsit 
cinikus megjegyzésnek szánta, képviselő úr, hogy én a jelentést vitatom. Nyilván nem 
azt vitatom, hogy helyesen foglalta-e össze a történteket, hanem azt tettem kifogás 
tárgyává, hogy jó lenne, ha nem ilyen történéseket kellene majd valamikor a jövőben 
egy ilyen jelentésnek összefoglalni, és ez az, ami számomra elfogadhatatlan, 
értelemszerűen nem a tények, hogy ezek így történtek. 

Ami a sorozatos ügyeket illeti, egy dologról még nem esett szó. Ha az ember 
megnézi a 4. számú mellékletet - és ezt akartam az előbb is mondani, csak kimaradt 
valahogy, pedig nagyon érdekes megnézni -, a 2015-ben kifizetett kártérítések összege 
gyakorlatilag megegyezik azzal az összeggel, mondom még egyszer, csak a 2015-ös 
évé, ami 2003 és 2014 között összesen megtörtént. Ha jól értelmezem ezt, ez 
pontosan az egyházak indítványai miatt történt és az egyházaknak kifizetett 
összegekről volt szó. Majd cáfoljon, államtitkár úr, ha nem látom ezt helyesen, de ha 
jól értelmezem a 4. számú mellékletet, akkor erről van szó. Azért érdekes ez, mert 
talán az egyik legnagyobb adóssága a magyar Országgyűlésnek, hogy az egyházügyi 
törvényt összhangba hozza mind a magyar alkotmánnyal, mind pedig a strasbourgi 
esetjoggal. Tudom, hogy volt ebben egyeztetés. Onnan tudom legfőképp, mondjam 
azt, hogy első kézből, mert én magam vettem részt ezeken az ötpárti egyeztetéseken, 
legalábbis egy részén. És hogy miért nem fogadta el egyik ellenzéki párt sem azt a 
törvényjavaslatot, amit benyújtottak? Ennek nagyon egyszerű indoka van: mert 
semmit, egyetlen egy olyan érdemi módosító javaslatot, amit az ellenzéki pártok 
megtettek, nem vett be a kormány a javaslatba. Nem presztízskérdés miatt mondom 
ezt, hanem azért, mert úgy gondoljuk, hogy azokat a problémákat, amelyeket az 
emberi jogi bíróság ebben a témakörben kifogás tárgyává tett, nem orvosolta volna 
megfelelően az új egyházi törvény. Egyébként nem volt olyan egyház, beleértve a nagy 
egyházakat is, a katolikus, a református és protestáns egyházakat, és természetesen a 
kisebb közösségeket is, akinek tetszett volna az önök javaslata. Tehát az a probléma 
vele, hogy nem orvosolta a problémákat és az egyházaknak sem volt megfelelő. A 
katolikus, a református egyházak, a protestáns egyházak visszafogottabbak voltak 
ebben, nem nagyon nyilvánítottak ebben nyilvánosan véleményt. Annyit tudtunk, az 
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informális kapcsolatokon keresztül mindenki nagyjából levette, hogy nekik is nagyon 
nagy problémáik vannak a törvénnyel. 

Nem hosszúra nyújtva a szót és valóban nem eltérve ettől a tárgytól, de mivel a 
számok miatt muszáj ezt szóba hozni, ezért mondom, hogy a legnagyobb adósságot 
illene törleszteni. Illene egy új egyházügyi törvényt alkotni, méghozzá olyan módon, 
hogy nem biodíszletnek akarják használni az ellenzéki pártokat, hanem valóban 
kíváncsiak a véleményünkre, már ha a támogatásunkat szeretnék ehhez megszerezni. 
Szeretnénk azt is kérni, hogy próbáljanak meg arra odafigyelni, hogy mik voltak azok 
a problémák, amelyeket az emberi jogi bíróság ezekben az ügyekben látott és azt 
próbáljuk egyébként kiküszöbölni. 

Két témáról nagyon röviden még. Az egyik a kettős nyomtávú büntetőpolitika. 
Azt gondolom, mondható, hogy ebben volt konszenzus. Méghozzá nyomon is 
követhető, bár még egyszer mondom, van számos olyan eleme, ahol ennek az 
elméletnek a kormány ellentmondott az új Btk. megalkotásakor. Például a 
fiatalkorúakra vonatkozó egyes intézkedéseknél. De ha azt nézzük, a 2009-es 
büntetőjogi novella 90 százalékát hatályban tartották, átvette az új Btk.-t ez a novella, 
és aki nem tudná, nagyjából az általános részt szabályozta újra a büntető 
törvénykönyvben, a különös rész vonatkozásában pedig számos helyen tudtunk 
egyetérteni az új Btk. megoldásaival. Azt gondolom, hogy ez a fajta konszenzus, 
amelyről negatív értelemben beszélt Staudt képviselőtársam (Dr. Staudt Gábor 
közbeszólása.), a Btk.-ban legalábbis nyomon követhető. 

Végül a Baka-üggyel kapcsolatban. Répássy képviselő úrnak igaza van abban, 
hogy a véleménynyilvánítás szabadságával kapcsolatban volt az elsődleges kritika. De 
emlékezzen, képviselő úr, a Baka-ítéletre! Persze ön sem szépítette, azt mondta, hogy 
nincs vita rajta. Valóban nincs, mert leírja egy bíróság, hogy az volt a Legfelsőbb 
Bíróság elnöke eltávolításának oka, hogy kritikai álláspontra helyezkedett az 
igazságügyi reformmal kapcsolatban, ezt egy az egyben leírja, még csak nem is 
burkoltan, hanem nagyjából szó szerint így, ahogy én mondom most, ez pedig, azon 
kívül, hogy elképesztő és példátlan, bizony, azért azt jelzi, hogy az igazságszolgáltatás 
függetlenségét erősen megsértette a kormány. Nem ennek a bíróságnak a jogköre 
kimondani, hogy ez megtörtént. De ha egy bírósági vezetőt, egy független hatalmi ág 
fejét azért mozdítanak el, mert egyébként a kormánynak nem tetsző véleményt 
fogalmaz meg egy jogalkotási aktus során, az bizony az igazságszolgáltatás 
függetlenségét sérti. Még egyszer mondom, ebből következtetésként vonható ez le. A 
bíróság ítélete nem terjedhet ki ennek a tényszerű megállapítására, mert ez nem az ő 
dolga. De az ítéletben ezt az indoklást leírta. És ha ez az indoklás igaz és ezt ítéleti 
bizonyossággal most már el kell hogy fogadjuk, hiszen szerepel az ítéletben, akkor 
ebből rendkívül egyszerű logikai következtetéssel vonható le az igazságszolgáltatás 
függetlenségének megsértése. Tehát ezt az ügyet egyáltalán nem kezelném olyannak, 
mint amiről nem kell hosszan és sokat beszélni. Azt gondolom, hogy a kormány az 
időhúzáson kívül nagyjából azt érte el azzal, hogy a nagykamara döntését is kérte 
ebben, hogy jövőre, amikor újra ide kerül ez a jelentés, megint tudunk majd beszélni 
róla. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Amikor az államtitkár urat köszöntöttem, 

elfelejtettem köszönteni Tallódi Zoltán főosztályvezető-helyettes urat, akinek az a 
kiemelt szerepe van, hogy ő képviseli Magyarországot a Baka kontra Magyarország 
ügyben. (Dr. Répássy Róbert: Is!) Amikor a bizottsági delegáció Strasbourgban járt, 
az a kivételes szerencsénk volt, hogy az egyik tárgyalást végigülhettük és 
végighallgathattuk a jogtanácsos úr érvelését, természetesen az ellenérdekű fél 
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érvelését is. Nem kívánok a Baka-ügy részleteibe belemenni, úgyhogy nem kérek 
semmit a főosztályvezető úrtól ezzel kapcsolatban.  

Kérdezem, hogy kíván-e még valaki szólni. (Jelzésre.) Teleki képviselő úrnak 
adok szót. 

 
TELEKI LÁSZLÓ (MSZP): Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt 

Bizottság! Nagyon röviden. Én a 4. számú mellékletből néhány számot idéznék, mert 
lehet, hogy mi, képviselők megkaptuk, az itt ülők viszont nem, és szeretném, ha 
látnák, miről is van szó.  

2003-ban közel 10 millió, 9 millió 900 ezer forintot fizetett ki kártérítésként a 
magyar állam különböző jogsértések kapcsán. Én is egy nagyot ugranék, nem a 2015-
ösre, hanem mondjuk a 2013-asra, amikor 342 millió forintot. Azt gondolom, ez a két 
szám mindenképpen jelzi azt, amit Répássy képviselőtársam mondott, hogy nem 
lehet kormányhoz kötni ezeket a jogsértéseket, mégis valamilyen szinten igen, mert 
ilyen nagy összegű különbségnek van valami oka. Nem is megyek bele az utolsó 
számba, az egyházi ügyek kapcsán. Azért nem megyek bele, mert ott milliárdos tétel 
van már. Tehát több mint egymilliárd forint összeget fizettek ki. Ebből adódóan, azt 
gondolom, mindenképpen fontos odafigyelni. 

A három területtel, a börtönzsúfoltsággal és a másik kettővel, ami említésre 
került, a legnagyobb problémám az, hogy nincs egy olyan látható intézkedési terv, 
amely megpróbálná kezelni ezeket az ügyeket és a jelentés mellé tenné és a jelentéssel 
együtt kezelné ezt a kérdést, hogy hogyan tudja megoldani a börtönök túlzsúfoltságát. 
Tehát látom, hogy van valami, de az nem kellőképpen kezeli. Illetve nagyon fontos, 
hogy az emberi jogok tiszteletben tartását hogyan lehet elérni. Nem beszélve arról, 
amiről szó volt egyébként, a végkielégítések helyzetéről, mert ha látta és látja a 
kormány, hogy rendre elbukja azt a csatát európai jogok mezsgyéjén, akkor azt 
gondolom, van neki lehetősége mást dönteni, mint amit döntött akkor, mert ha azt 
pofátlan végkielégítéseknek hívta, és az európai jogok nem tudják elfogadni, akkor 
valamilyen más lépést kellene tenni.  

Nem látom az intézkedési részét ennek a dolognak a jelentés mellé, hogy 
hogyan lehetne ezeket a kérdéseket kezelni. Mert azt gondolom, ha ezeket lehetne 
láthatóan látni, akkor a Magyar Szocialista Párt is nagyon elgondolkodna, hogy mit 
csináljon a jelentéssel. De ebben az esetben nincs is min gondolkodni. 

A másik. Csak jelzésként szeretném elmondani, hogy valóban, a jogsértéseknél 
a sértetti oldalaknak a rendszere nincs kellőképpen kidolgozva. Én másik példát 
szeretnék mondani, mint Apáti képviselőtársam: a romagyilkosságok esetében a 
sértettek, a hozzátartozók kártalanítása a mai napig nem történt meg. (Dr. Staudt 
Gábor: De kaptak. Kormányhatározattal kaptak.) Kaptak, egy részét, a temetési 
költséget és egyéb mást, de a kártérítés egy másik folyamat volt. A kettő teljes más. De 
tudomásom szerint egy olyan beadvány volt, amire kaptak, viszont a kártérítést magát 
nem, és azt már több ízben kérték, és az elmúlt időszakban is lehetett azt kérni. De ha 
időközben megtörtént már, akkor teljesen rendben van. De azt gondolom, eltelt közel 
egy évtized az ügy elindulásától, és most kezdik ezt a kérdést kezelni. Tehát én azt 
gondolom, ilyen esetekben a sértettek és a hozzátartozók kielégítésének a 
felgyorsítása nagyon fontos lenne. 

Záró gondolatként csak annyit, hogy ha egy kormány politikáját nem 
egészében vizsgáljuk ilyenkor, akkor nagyon nagy hibát követünk el. Azért követünk 
el nagy hibát, mert azt lehet látni, hogy amikor ilyen ügyeket tárgyalunk és ilyen 
ügyek vannak terítéken, akkor az összefügg nagyon sok mindennel, például szociális 
kérdésekkel. Mert amit most látunk, hogy szociális hányan vannak hátrányos 
helyzetben, és az ő bűnelkövetési helyzetük sokkal kiszolgáltatottabb, mint egyébként 
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másoké, akkor ehhez is intézkedési tervet kell a kormánynak letenni. Lehet, hogy nem 
az igazságügyi tárcának, de a kormánynak mindenképpen meg kell tennie azt, hogy 
ebben az ügyben olyan lépéseket tegyen, amivel valódi szociális kérdéseket tud 
kezelni, azáltal kevesebb lehet a bűnelkövetések száma is. És én azt gondolom, ez 
lenne az elsődleges akár a börtönök zsúfoltságának a csökkentésére, akár pedig egyéb 
más emberi jogi kérdések felvetésében. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Azért annyi rövid megjegyzést hadd tegyek, hogy 

ha valaki megnézi a kifizetett kártérítési összegek kimutatását, levonjuk belőle az 
egyházakat, akkor arra lehet következtetni, hogy 2013-ra ment föl csúcsként 
342 millióra, onnan leszállt 228-ra, és az elmúlt esztendőben már csak 137 millió 
forint volt az egyházakon kívül, tehát az egyéb emberi jogi sérelmek tekintetében. 
Azért én itt nagy javulást látok.  

A másik, amit én nem tudok megítélni, és azt hiszem, nagyon kevesen tudnak, 
hogy ezek az ítéleti évek milyen időszaknak, milyen múltnak a történéseit ölelik föl. 
Tehát én nem tudom megmondani, hogy a ’13-as ítéletekben hány olyan ügy van, 
amely, mondjuk, 2005-től kezdődő problémát dolgoz föl.  

No, én csak ennyit szerettem volna hozzátenni. Megadom a szót Répássy 
képviselő úrnak. 

 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Elnézést kérek az 

államtitkár uraktól, nem akarom elvenni a kenyerüket, de benne van magában a 
jelentésben az, hogy két vezető ítéletet fogadott el az emberi jogi bíróság 
Magyarország kapcsán, az egyik a tájékoztató 2. oldalán található, az egyezmény 3. 
cikkével kapcsolatos pilot judgment. A másik pilot judgment pedig az 5. oldalon 
található, az egyezmény 6. cikkének megsértésével kapcsolatosan. Az egyik esetben a 
börtönzsúfoltság miatt hozott vezető ítéletet a bíróság, a másik esetben pedig az 
eljárások elhúzódása miatt.  

Ugye, a vezető ítéletnek az a sajátossága, hogy egyfajta újabb nyomásgyakorlás 
a strasbourgi bíróság részéről, hogy most már nemcsak egyedileg, konkrét ügyekben 
marasztalja el az országot, hanem ezt egy rendszerszintű problémának tekinti, és 
kikényszeríti az államból azt, hogy reagáljon megfelelően ezekre a jogsértésekre. Ezek 
a vezető ítéletek viszont azt a praktikus könnyítést eredményezik az előbb Apáti 
képviselő úr által erősen ostorozott ügyvédek számára, hogy az ilyen esetekben, ilyen 
tipikus ügyekben nagyon könnyű, szinte minimális bizonyítással vagy bizonyítás 
nélkül nagyon könnyű egyébként kártérítéshez jutni. Tehát ez a magyarázata annak, 
hogy ilyen magasra fölmentek a kártérítési összegek. Nem akarok senkit 
megrémíteni, de az a gyanúm, hogy ebben még az egyházügyi kártérítések nincsenek 
is benne (Dr. Berke Barna bólogat.), szerintem az egyházaknak még nem fizette ki a 
magyar állam vagy csak részben fizette ki. (Dr. Berke Barna bólint.) De hát mindegy; 
a lényeg az, hogy a vezető ítélet, a pilot judgment az, ami okozza azt, hogy ilyen 
súlyosan, ilyen exponenciálisan nőnek ezek a kártérítési összegek. És elrettentésként 
az MSZP által elfogadni nem kívánt tájékoztatóba az Igazságügyi Minisztérium 
beleírta, hogy körülbelül 3500 ügy vár még elbírálásra, például a kínzás tilalmának 
megsértése, tehát a börtönzsúfoltság miatt még 3500 ügy vár elbírálásra, és ha jól 
látom, egyébként több mint 1,5 millió euró került megítélésre az ügyfeleknek. A 
bírósági eljárások elhúzódásában nem találtam meg a számot, hogy hány ügy van 
folyamatban, de ezt is biztosan meg tudnák mondani.  

Tehát ezek a vezető ítéletek felgyorsították a beadványokat, a panaszosok egyre 
nagyobb számban fordulnak a bírósághoz. Ez azt eredményezi, hogy egyre nagyobb a 
nyomás az államon, hogy megváltoztassa a jogszabályokat, vagy legalábbis valamit 
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tegyen ezek ellen a jogsértések ellen. Ez a magyarázata. És mind a bírósági ügyek 
elhúzódása, mind pedig a börtönzsúfoltság nem a 2010-es kormányváltással 
kezdődött, ezek régi, tényleg rendszerszintű hibái a magyar igazságszolgáltatásnak. 
Ezért ezt így kell értékelni, és így kell megoldani ezt a nehéz feladatot. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Apáti István képviselő úrnak adok szót. 
 
APÁTI ISTVÁN (Jobbik): Köszönöm szépen. Nagyon rövid leszek, elnök úr, 

Teleki képviselő úrra reagálnék. Szerintem a kormány nagyon veszélyes kaput nyitott 
ki azzal, hogy egyedi kormányhatározatban határoz meg kártérítési összegeket vagy 
dönt kártérítési összegekről. Ugyanis áldozat és áldozat között származás alapján sem 
lenne szabad különbséget tenni, márpedig itt, úgy gondolom, a „vagy mindenki, vagy 
senki” elve kellene hogy érvényesüljön, tehát vagy valamennyi emberölés 
áldozatainak, sértettjeinek hozzátartozói kapjanak kártérítést, vagy senki nem kap 
kártérítést. Mert az azért mégiscsak felháborító, hogy egyik kormány sem találta 
szükségesnek, hogy mondjuk, Szögi Lajos, Bándy Kata, Marian Cozma 
hozzátartozóinak, szüleinek, testvéreinek bármifajta kártérítési összeget megítéljen. 

S ehhez kapcsolódóan egy pontosító kérdést tennék fel, amit lényegében 
Staudt Gábor már érintett; én igazából egy egyszerű számmal is beérném. Tehát az 
elítéltek részére, a bűnözők részére kifizetett kártérítési összegből összegszerűen vagy 
százalékos arányban milyen összeget vagy milyen százalékot kaptak meg a sértettek, 
illetve a sértetti hozzátartozók? Két sarokszám bőven elegendő számunkra egyelőre. 
Köszönöm szépen. 

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

(Nincs jelentkező.) Nem. Akkor megadom a szót az államtitkár úrnak reagálásra. 
Tessék, parancsoljon! 

Dr. Berke Barna reflexiói 

DR. BERKE BARNA államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): Köszönöm, elnök 
úr. Nagyon sokrétű és tartalmas diskurzust tudnánk itt folytatni hosszan, de 
természetesen én is rövid leszek. 

Azt gondolom, hogy a statisztikák vagy a kifizetett bírságösszegek alapján 
semmilyen érdemi mércét nem tudunk felállítani. Nekem nem jutott eszembe, hogy 
bármilyen módon például elkezdjünk pozitívan beszélni a munkánkról, pusztán azon 
az alapon, hogy 2013-ban 342, aztán 228, utána pedig 137 millióról van szó. 

Az egyházakat illetően 2015-ben 1 milliárd 453 millió forintot már az állam 
kifizetett az ítéletek következtében. Tehát ha a statisztikát olvassuk, nyilván lássuk 
mögé a tényeket és úgy próbáljunk folyamatot vagy állapotot értékelni. Ezen túl pedig 
azt gondolom, hogy az emberi jogi kultúra, vagy a strasbourgi bíróságra való 
odafigyelés, vagy a bírósághoz való fordulás elterjedése, ha úgy tetszik, az utóbbi 10 
évben önmagában nézve nem egy rossz dolog semmilyen szempontból. Magyarország 
ezt az emberi jogi orientációt választotta és helyesen tette és azt is helyesen teszi, hogy 
emellett kitart. Továbbá azt szeretném még mondani, hogy lehetnek jogvitáink, 
lehetnek kritikus törvények, jogszabályok, amelyek azután Strasbourg elé kerülnek, 
ott előadjuk a jogi érveinket, de a folyamat végén az ítéleteket Magyarország mindig 
maradéktalanul végrehajtja és ebben az irányban dolgozunk továbbra is. 

Több konkrét felvetés volt, igyekszem tényleg nagyon röviden megválaszolni 
ezeket. Az elítélteknek megítélt strasbourgi kártérítések kapcsán maga a konvenció 
határozza meg a kifizetés rendjét, mindazonáltal a végrehajtható jogerős igények 
természetesen beszámításra kerülnek. Ezzel a kérdéskörrel kapcsolatosan úgy 
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gondolkodunk, hogy egyfelől a sértetti pozíció, a sértetti jogosultságok, de ezen túl 
még a bűnügyi költség is a beszámíthatósági körbe kerülhessen. Erről ennyit 
szeretnék mondani. 

A büntető eljárásjogi törvény módosítása szintén előkészület alatt áll, abban a 
sértetti pozíció, a sértetti jogok erősebb védelme szerepel. Erre nyilván majd ott is 
vissza lehet térni.  

A börtönzsúfoltságos problematikában tanulmányoztuk más országok 
fejleményeit is, Olaszország például már végigment egy, a strasbourgi bíróság által 
előírt cselekvési terv végrehajtásán, megnéztük, hogy milyen eszközökkel éltek. 
Természetesen mindent kiértékelve állítottuk össze, hogy a magyarországi cselekvési 
terv milyen elemekből álljon és ennek körében döntöttünk arról is, hogy a 
büntetéspolitika alapvetően a szigorából nem veszíthet.  

Egy megjegyzést szeretnék tenni a nagykamarai eljárásokhoz, a 
nagykamarához fordulások kapcsán. Alapvetően tudni kell és nyilván a bizottság 
tagjai tudják, hogy a strasbourgi nagykamarához fordulás nem egy automatizmus. 
Nem úgy működik, hogy az 5 tagú bírói tanácsnak, amely - idézőjelben - az első fok, 
van egy döntése és utána automatikusan lehet ellene fellebbezni. Nem így működik, 
egy nagyon komoly szűrő van a nagykamarához fordulás folyamatában. Ha valaki a 
nagykamara elé be tud vinni egy ügyet, az azt jelenti, hogy egy szintén a strasbourgi 
bíróság bíráiból álló szűrő panel azt mondja, hogy abban az első fokú ítéletben 
minimum az indoklási részben, a megalapozottságában komoly fogyatékosságok, 
problémák, hiányok, tévedések vannak. Ha ezt mondja, akkor engedi a nagykamara 
elé. Tehát az ügyekben, amelyeket a kormány az utóbbi egy-másfél évben a 
nagykamara elé vitt, mindegyikben komoly jogi szakmai érvelésbeli, indoklásbeli 
kritikáink voltak. Ha már pusztán indoklásbeli kritikáink vannak, akkor a jogi 
tisztázás és a szakmai becsület szempontjából is fontos, hogy az ember az érvelését 
továbbvigye.  

Az utolsó szempontra szeretnék kitérni, amely tavaly is, most is előjött. Amikor 
nézzük a strasbourgi eseteket a parlamenti bizottságban, első közelítésben van egy 
politikai olvasatuk. Második közelítésben kiváló jogász emberek számára van egy jogi 
olvasata is ezeknek az ügyeknek. A jogi olvasathoz és a kellő, helyes értékeléshez 
kiemelkedően fontos elem, hogy mindig nézzük meg, a történeti tényállás mikori, 
tehát amikor kritikákat fogalmazunk meg bármelyik kormány, vagy bármely időszak 
joggyakorlatára vonatkozóan. Vehetjük akár az előzetes letartóztatásos ügyeket. 
Hosszan elhúzódnak a strasbourgi eljárások is időnként. Vagy a 
véleménynyilvánításos szabadságos ügyeket. Az egyik legnagyobb hatású ilyen jellegű 
ügy például bőven 2010 előtti tényállásban született tavalyelőtt év végén. Tehát 
amikor a politikai olvasatot és értékelést adjuk meg, jogász emberek lévén, tegyük 
hozzá a megfelelő szakmai értékelést vagy legalábbis ne vitassuk el a szakmai 
értékelés fontosságát. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem Völner államtitkár urat, kíván-e szólni. 

(Dr. Völner Pál: Nem.)  

Határozathozatal 

Tisztelt Bizottság! Tekintettel arra, hogy a vitának végére jutottunk, szeretném 
hangsúlyozni, hogy nem Magyarország teljesítményéről kell szavaznunk, hanem az 
Igazságügyi Minisztérium beszámolójának elfogadásáról vagy nem elfogadásáról. 
Kérdezem a bizottságot, hogy ki fogadja el azt a beszámolót, amit az Igazságügyi 
Minisztérium a bizottság rendelkezésére bocsátott. Aki elfogadja, kérem, 
kézfelemeléssel szavazzon! (Szavazás.) Megállapítom, hogy 7 igen szavazat. Ki nem 
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fogadja el? (Szavazás.) Két nem szavazat. Tartózkodás? (Szavazás.) Két tartózkodás 
mellett a napirendi pontot lezártuk. 

Nagyon szépen köszönöm az államtitkár urak és a főosztályvezető-helyettes úr 
közreműködését. Ezzel a napirendi ponttal végeztünk is.  

A természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. 
törvény módosításáról szóló T/9541. számú törvényjavaslat  
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján) 

Tisztelt Bizottság! A természetes személyek adósságrendezéséről szóló 9541. 
számú törvényjavaslat részletes vitájáról kell döntenünk. Nincs módosító indítvány 
eddig, volt viszont az Igazságügyi Minisztérium részéről egy kezdeményezés, hogy a 
bizottság terjesszen elő módosító indítványt. Ezt azért kell szóba hoznom, mert a 
bizottság valamennyi tagja megkapta a postában ezt a kezdeményezést. Tetszik 
nyilatkozni erről, államtitkár úr?  

 
DR. VÖLNER PÁL államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): Nem kívánjuk 

fenntartani ezt a kezdeményezést. 
 
ELNÖK: Tehát gyakorlatilag nem kéri a tárca ennek a módosító indítványnak 

az előterjesztését. Ebből az következik, hogy a törvényjavaslat tekintetében kizárólag 
a határozati házszabály 44-45. §-ában foglalt megfelelőségről és 
házszabályszerűségről kell döntenünk. Az egyetlen kérdésem akkor az előterjesztői 
képviseletet ellátó dr. Vas Imréhez, hogy megfelel-e az előterjesztés a házszabálynak. 

 
DR. VAS IMRE (Fidesz), a bizottság alelnöke, előterjesztő: Köszönöm szépen a 

szót. Az előterjesztők álláspontja szerint az előterjesztés megfelel a házszabály 44-
45. §-ának. 

 
ELNÖK: Kérdezem az államtitkár urat, hogy ugyanezen az állásponton van-e.  
 
DR. VÖLNER PÁL államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): Ugyanezen az 

állásponton vagyunk. 

Határozathozatal 

ELNÖK: Igen, ugyanezen az állásponton van. Kérdezem a bizottságot, hogy a 
bizottság megállapítja-e, hogy házszabályszerű ez az előterjesztés. Aki támogatja, 
kérem, szavazzon! (Szavazás.) Kilenc igen szavazat. Ki az, aki nemmel szavaz? (Senki 
sem jelentkezik.) Ilyen nincs. Ki tartózkodott? (Szavazás.) Két tartózkodás mellett ezt 
az álláspontot elfogadtuk. (Dr. Vas Imre távozik.) Ezzel a részletes vitát lezárom és 
mehetünk a következő napirendi pontunkra. Nagyon szépen köszönjük a 
minisztérium, különösen az államtitkár úr közreműködését. 

Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről 

Tisztelt Bizottság! Most képviselői önálló indítványok tárgysorozatba vételéről 
fog dönteni a bizottság, vagyis ezt javaslom.  

Most Szabó Timea független képviselő asszonynak adok szót, aki az idetartozó 
napirendi ponton belül az első öt előterjesztésnek az előterjesztője.  

A Magyarország Alaptörvényének hatodik módosítása az első, amelynek száma 
T/9175-ös. Kérdezem képviselő asszonyt, kívánja-e szóban kiegészíteni vagy 
hozzászólni. 
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SZABÓ TIMEA (független): Köszönöm a szót, elnök úr, igen. És azt szeretném 
jelezni, hogy ha az a bizottságnak megfelelő, miután az a), b) és c) pontok, a T/9175., 
T/9176. és T/9181. számúak összefüggenek, ezért erről a háromról egyben beszélnék 
az elején.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ez egy kívülről érkezett ügyrendi javaslat, amelyet 

én támogatok. Tehát gyakorlatilag a képviselő asszony mint előterjesztő azt 
indítványozza, hogy a 3. napirendi pont a), b) és c) alpontjaiban lévő javaslatokról 
összevont vitát folytasson le a bizottság; természetesen utána egyesével fogunk 
szavazni.  

Kérdezem, kíván-e ehhez valaki hozzászólni. (Nincs ilyen jelzés.) Nem. Ki 
támogatja ezt az indítványt? (Szavazás.) Megállapítom, hogy ebben a kérdésben 
egyhangúlag döntött a bizottság. Köszönöm szépen. 

Akkor a három törvényjavaslatról kérem szépen az összevont szóbeli 
kiegészítést. 

a) Magyarország Alaptörvényének hatodik módosítása címmel 
benyújtott T/9175. számú törvényjavaslat  
b) A korrupcióellenes ügyészségről szóló T/9176. számú 
törvényjavaslat  
c) A bejelentők védelméről és közérdekvédelmi eljárásról szóló 
T/9181. számú törvényjavaslat  
(Összevont tárgyalás) 

Szabó Timea szóbeli kiegészítése 

SZABÓ TIMEA (független): Köszönöm a szót, elnök úr. Ez röviden a PM 
korrupcióellenes ügyészségről szóló törvényjavaslatának az összefoglalója lenne.  

Tudjuk, hogy Magyarországon sajnos évente összességében több mint 
500 milliárd forint vész el korrupciógyanús ügyek miatt. Ez az elmúlt öt évben 
2500 milliárd forintot jelentett, amely kivándorolt gyanús csatornákon vagy 
lezsírozott közbeszerzéseken keresztül magánzsebekbe. Csak hogy érzékletessé tegyük 
ezt az egyébként szinte felfoghatatlan számot: ha ezt 20 000 forintos bankjegyekből 
egymásra rakjuk, akkor ez egy 15 kilométeres tornyot tesz ki. Tehát azt képzeljük el, 
hogy ami az elmúlt öt évben korrupció miatt Magyarországról kivándorolt pénz, az 
közel akkora, mint a Mount Everest. Ezt a gigantikus pénzhegyet egyébként úgy 
sikerült Magyarországról vagy a magyar államkasszából kilapátolni, hogy mindezt 
Polt Péter legfőbb ügyésznek nem sikerült észrevennie. Annak érdekében, hogy ne a 
legfőbb ügyész figyelmetlenségén vagy éberségén múljon ez a dolog, illetve ne egy 
esetleges kormányváltáson múljon az, hogy a korrupciós ügyeket feltárjuk vagy sem, a 
PM-nek az a javaslata, hogy intézményes garanciákat fektessünk le arra vonatkozóan, 
hogy valóban a korrupciós ügyeket fel lehessen érdemben göngyölíteni. Ez a javaslat, 
ez az intézményes javaslat pedig nem más, mint egy korrupcióellenes ügyészség 
felállítása.  

Ez a javaslat, amire egyébként vannak már nemzetközi példák is, két pilléren 
áll. Az egyik lába ennek egy korrupcióellenes ügyészség lenne, amely kimondottan 
átvenné a korrupciós bűncselekmények vizsgálatát, üldözésének feladatát az amúgy 
véleményünk szerint teljesen impotens főügyészségtől, és ezen a területen 
gyakorlatilag kizárólagos jogkört gyakorolna. A korrupcióellenes főügyész, akit 
egyébként hét évre választanának meg, és nem lenne újraválasztható, csak a 
parlamentnek tartozna elszámolással. Ezt az ügyészséget egy civil ellenőrző bizottság 
ellenőrizné, illetve ennek a működését vizsgálná, amely többek között a Magyar 
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Tudományos Akadémia szakértőiből állna, illetve jogi szakmai szervezetek és civil 
antikorrupciós szervezetek is delegálnának ide tagokat.  

A korrupcióellenes ügyészség másik alappillére lenne a közérdekvédelmi 
hivatal, amely többek között korrupciós helyzeteket vizsgálna, illetve nem 
utolsósorban a közérdekű bejelentők védelmével foglalkozna. Ugye, Magyarországon 
ez igencsak hadilábon áll; sajnos azt látjuk, hogy Magyarországon nemcsak hogy nem 
védik azokat az embereket, akik valamilyen korrupciós ügyben bejelentést, 
feljelentést tesznek, de kimondottan hátrány is vagy akár üldöztetés is érheti őket.  

A korrupcióellenes ügyészség vezetőjét a PM javaslata szerint az Országgyűlés 
választaná meg. Az ügyész személyére egy, a frakciókból és független képviselőkből 
álló testület tenne javaslatot, négyötödös többséggel, hogy minél nagyobb 
konszenzusra törekedjünk, és ennek a konszenzussal jelölt főügyésznek a személyét 
pedig a parlament kétharmados többséggel szavazná meg. (Dr. Bárándy Gergely 
kimegy a teremből.)  

A javaslat arról szól, hogy közösen tegyünk erőfeszítéseket arra, hogy 
felszámoljuk Magyarországon a korrupciót. Ahogy az elején mondtam, ez az 
500 milliárd forint elképesztően nagy tétel, ebből az egészségügyet, az oktatást, a 
szociális rendszert rendbe lehetne tenni komplett módon. A javaslat egyelőre arról 
szól, hogy vegyük tárgysorozatba, tehát nem kell ennek a javaslatnak minden egyes 
részletével egyetérteni, de ha a bizottság tárgysorozatba veszi a javaslatot, azzal 
legalább azt el tudjuk érni, hogy elkezdődik egy diskurzus arról parlamenti szinten, 
hogy hogyan tudnánk felszámolni közösen a korrupciót Magyarországon, vagy 
legalábbis megpróbálni csökkenteni azt.  

Naponta látnak napvilágot közbeszerzésekkel kapcsolatos botrányok, Mészáros 
Lőrinctől kezdve L. Simon Lászlón át Tiborcz István közvilágításos ügyéig, amit most 
már egyébként az Unió Csalás Elleni Hivatala, az OLAF is vizsgál, úgyhogy most már 
végre Polt Péter is megkezdte az ezzel kapcsolatos munkáját. Tehát azt gondolom, 
hogy ügy van bőven, nagyon nyomozást a magyar főügyészség részéről nem látunk. 
Elképesztően fontosnak tartjuk azt, hogy Magyarország talpra álljon, és ez a talpra 
állás nem képzelhető el anélkül, hogy legalább komolyabb erőfeszítéseket ne tegyünk 
a korrupció felszámolására. (Dr. Bárándy Gergely visszatér a terembe.)  

Ennek a javaslatnak a tárgysorozatba vételéhez kérem most az önök 
támogatását, még akkor is, ha a javaslat részleteivel nem feltétlenül értenek most 
egyet. Azt hiszem, ez közös célunk, Magyarországnak nincs más útja, mint 
megpróbálni csökkenteni a korrupciót. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Először Bárándy Gergely képviselő úrnak adok 

szót. 

Hozzászólások 

DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Tisztelt 
Bizottság! Tisztelt Képviselő Asszony! Az MSZP képviselőcsoportja, illetve jelen 
pillanatban mi ketten itt támogatni fogjuk a javaslat tárgysorozatba vételét. 
Támogatni fogjuk azért, mert úgy gondoljuk, hogy ahogy képviselő asszony is 
felvázolta, ezt nekem megerősíteni van tisztem csupán, nem ugyanazt kifejteni, de 
hogy a korrupció mérete ma Magyarországon igen komoly, és emiatt minden olyan 
intézkedést, ami ezt visszaszorítani képes, én azt gondolom, támogatnunk kell. 

Önmagában a korrupcióellenes ügyészségről mint intézményről néhány 
gondolat. Talán volt már erről szó, és akkor is ezt mondtam, most is ezt mondom, 
hogy normális viszonyok között nem támogatnék egy ilyen előterjesztést, mert én úgy 
hiszem, hogy az ügyészi szervezeten belül kell tudni létrehozni olyan szervezeti 
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egységet, ami ezt megoldja. Természetesen lehet ezt kiemelten támogatni, anyagi 
forrásokkal, s a többi, de én híve vagyok az egységes ügyészi szervezetnek. 
Magyarországon most sajnos egy speciális helyzet van, pont abból adódóan, amit 
képviselő asszony elmondott, hogy a legfőbb ügyész, most már bizonyíthatóan, 
láthatóan arra törekszik, hogy egyrészt a mostani kormánypártok politikai ellenfeleit 
büntetőeljárások indításával lejárassa, ugyanakkor a másik oldalon nyilvánvaló 
korrupciós ügyekben sem indít eljárást. Tehát nyugodtan lehet azt mondani, hogy 
politikailag elfogultan vezeti és működteti az ügyészséget.  

Ami miatt érdemes elgondolkodni egy ilyen javaslaton, az mégis az, hogy 
ahogy képviselő asszony is mondta, kétharmados többséggel választanánk meg azt az 
ügyészt, aki ennek a korrupcióellenes ügyészségnek az élén állna. Ma csak ellenzéki 
pártokkal együtt van kétharmada a kormányzó pártnak, ez viszont azt jelenti, hogy 
egy konszenzusos jelölt tölthetné be ezt a szerepkört, aki valóban személyében 
lehetne arra garancia, hogy ezeket az ügyeket kivizsgálják.  

Tehát még egyszer mondom: normális viszonyok között én nem volnék híve az 
egységes ügyészi szervezet megbontásának; jelen speciális körülmények között 
azonban tudjuk támogatni a javaslatot. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Répássy képviselő úrnak adok szót. 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT (Fidesz): Tisztelt Bizottság! Csak a saját nevemben 

tudok nyilatkozni, bár emlékezetem szerint a képviselő asszony korábban már 
benyújtotta ezt a javaslatát és akkor az Igazságügyi bizottság nem vette 
tárgysorozatba. Tehát egyszer már véleményt nyilvánított róla a bizottság. De most a 
saját álláspontomat szeretném elmondani. 

Egyrészt nem mehetünk el amellett, hogy létezik a mai ügyészi szervezeten 
beül is egy speciális ügyészi egység, ez a Központi Nyomozó Főügyészség, amelyen 
belül ráadásul még van egy külön korrupció elleni főosztály, ha jól emlékszem. 
korrupció elleni ügyek osztálya egész pontosan. Tehát létezik ilyen ügyészi szervezet, 
igaz, az egységes ügyészségen belül. Egyrészt. 

Másrészt ez nyakatekert gondolkodás, hogy a vádhatóságot, vagy ebben az 
esetben nyomozó hatóságot, mert itt hivatalos személyek esetében nyomozó 
hatóságról beszélünk, egy külön jogállású szervezetként alkotná meg, de ezeknek a 
vádemeléseit elbíráló bíróság maradna a további egységes bírói szervezetben. Tehát 
ha önök azt javasolnák, aminek van kockázata, hozzáteszem, ezért ezen igen erősen el 
kell gondolkodni, hogy egy korrupció ellni bíróságot kell felállítani és a bírói 
szervezethez tartozna nyilván egy olyan ügyészi szervezet, amely kifejezetten ez elé a 
bíróság elé tárna ügyeket, ezek előtt emelne vádat, akkor azt következetes és logikus 
javaslatnak tartanám. Azonban annak nem sok értelmét látom, hogy egységes bírói 
szervezeten belül, egységes büntetőbírósági hatáskör mellett legyen egy speciális 
ügyészi szervezet. Ennek hierarchikus szempontból és az ügyek elbírálása 
szempontjából, eljárási szempontból nincs sok értelme. 

Abba meg aztán nem is szívesen megyek bele, mert biztos hosszú vitát váltana 
ki, hogy vannak korrupciós ügyekben vádak és vannak bírói ítéletek, amelyek sorra, 
sajnos, sorra a vádtól eltérő minősítést és általában enyhébb minősítést vagy akár 
felmentést állapítanak meg. Tehát nem nagyon hiszek abban, hogy a jelen bírósági 
szervezetben a korrupciós ügyek, mint kiemelt ügyek jó helyen vannak. Ez az én 
személyes véleményem. Nyilván még megborzolhatom a kedélyeket azzal, hogy én 
egyébként az esküdtszékben hiszek ebben az ügyben, tehát kifejezetten a korrupciós 
ügyekben, azt gondolom, esküdtszék felállítására lenne lehetőség, de ez már 
alkotmányjogi eszmefuttatás, mert nyilván ezek a magyar Alaptörvény jelenlegi 
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rendszerébe nem illeszthetők be. De nekem meggyőződésem az, hogy amíg az 
általános hatáskörű bíróság fogja elbírálni ezeket a korrupciós ügyeket, addig ezeket 
nem fogják különlegesen, kiemelten kezelni. Erre egyébként éppen maguk az 
előterjesztő által hivatkozott európai intézmények mutatnak példát, hogy amíg nem 
emelik ki az általános ügyek menetéből, addig valószínűleg nem is kapnak kellő 
figyelmet ezek az ügyek. De szerintem nem az ügyészségnél kezdődik a probléma, 
nem a nyomozó hatóságnál, hanem alapvetően a bíróságnál, ott, hogy a bíróságon 
azok a bírák, akik általános büntetőügyeket tárgyalnak, tárgyalnak ilyen korrupciós 
ügyeket is. Ez szerintem nincs így jól, ennek az lesz a vége, amit most láthatunk, hogy 
az ügyészség váderedményességi mutatója éppen a korrupciós ügyekben nagyon 
alacsony, nem tudja bizonyítani a vesztegetéseket, elmaradnak a bírói ítéletek, 
elmarad az igazságszolgáltatás. 

Ismerem erre a szocialista párti magyarázatot. Azt, hogy ezek koncepciós 
perek, tehát ezért maradnak el. (Dr. Bárándy Gergely: Hát, ha egyszer azok!) Én 
meg azt gondolom, hogy ha ez ilyen egyszerű lenne, mégiscsak furcsa, hogy tízből 
kilenc esetben nem tudja megvédeni az ügyész ezeket a vádakat. Hiszek abban, hogy 
az ügyészségnek, már csak a szakmai presztízs okán is, érdeke az, hogy olyan ügyeket 
vigyen bíróság elé, amivel meg tudja védeni a vádat. Sajnos valami magyarázata 
biztosan van annak, hogy nem sikerül megvédeni a vádakat. (Dr. Bárándy Gergely: 
Van bizony!) Bárándy képviselő úr, csak azt a kérdést tegye fel magának, hogy hogyan 
lehet az, hogy minden hasonló ügyben az ügyészség téved, vagy minden hasonló 
ügyben a bíróság téved. Szerintem érdemes lenne megvizsgálni ezt a kérdést, mert azt 
látjuk, hogy bizony, Magyarországon a kifejezetten politikusokat érintő, tehát nem 
tisztviselőket, hanem politikusokat érintő korrupciós ügyekben ezek az ítéletek rendre 
elmaradnak a vád alapján következtethető eredményektől. Mondom, kereshető a hiba 
az ügyészségben (Dr. Staudt Gábor: Melyik szervezet a hierarchikus?), de legalább 
ennyire kereshető a hiba egyébként a bíróságban is. (Dr. Staudt Gábor: Csak az 
ügyészség a hierarchikus!) Mivel a jogállamban hiszünk, ezért természetesen a bírói 
ítéleteket tudomásul vesszük, de azt azért nehezen hiszem el, hogy az ügyészség 
szándékosan zátonyra, gallyra viszi ezeket az ügyeket. 

Tehát összefoglalva: ha korrupciós bíróságot javasolt volna a tisztelt képviselő 
asszony, amire egyébként Romániában nem talál példát, mert hiába lapozgatja fel a 
román példákat, ott nem fog ilyet találni, akkor a korrupciós bírósághoz tartozhatna 
egy korrupciós ügyészség. Általános hatáskörű bírósághoz általános hatáskörű 
ügyészség tartozik, ez a logika. Köszönöm szépen. 

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

röviden szeretnék szólni.  
Támogatjuk természetesen a javaslatot és nem szeretnék egészen a mélyébe 

belemenni ennek a vitának, de Répássy Róbert képviselőtársunk hozzászólása 
ihletett. Egy részről gondolkozzunk el azon, hogy melyik a független és nem a belső 
hierarchiától erősen meghatározott szervezet. Ez a bíróság, ahol az eljáró bíró 
független. Az ügyészség egy hierarchikus, katonai szervezet, ha szabad így 
fogalmaznom, ahol a felülről jött ukázt akkor is végre kell hajtani, ha teljes mértékben 
ellentétes az eljáró ügyész véleményével. Tehát ha csomagban kezeljük a dolgokat, az 
ügyészség felé terelődik a gyanú, hiszen ott van egy parancsuralmi rendszer. A 
bíróságon ezt eddig még önöknek nem sikerült megvalósítaniuk, bár hevesen 
dolgoznak rajta. Természetesen vannak problémák, de azt is feltenném, hogy hány 
ügyben vittek fideszes politikusokat, ráadásul meghatározó politikusokat az ügyészek 
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az elmúlt hat évben bíróság elé korrupciós vádakkal. Nem túl sokat tudok mondani. 
Erre lehet azt mondani persze, hogy a Fidesz körében nincs korrupció, de az elmúlt 
hat év nem ezt támasztja alá. Tehát kizárásos alapon arról lehet szó, hogy itt valami 
nagyon nem jól működik, vagy annyira jól működik az ország, itt minden virágzik és 
gyakorlatilag nemcsak az ellenzék, hanem a nemzetközi korrupciós rangsorban 
szépen lassan egyre rosszabb helyünk is egy fikció. Én nem ezt gondolnám. Kíváncsi 
lennék egyébként azokra a bírósági döntésekre is, amelyek esetében fideszes 
politikusokról kellene dönteni. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Apáti képviselő úrnak adok szót. 
 
APÁTI ISTVÁN (Jobbik): Köszönöm szépen. Ha már itt tartunk és a 

korrupciónál, a korrupció ellenes bíróságnál, ügyészségnél járunk, lehet, hogy a fától 
nem látjuk az erdőt. Nagyon kényes téma, nagyon kényes kérdés, igazából majdnem 
tabu kategóriába tartozik, de miért gondoljuk, hogy a korrupció magát a bíróságot és 
az ügyészséget, az eljáró ügyészt és az eljáró bírót nem érheti utol. Kiemelt súlyú 
ügyekben az Alkotmányvédelmi Hivatal, vagy bármelyik erre hatáskörrel rendelkező 
titkosszolgálat miért nem vet be titkos eszközöket az eljárás lefolytatása során végig? 

Ugyanis, tisztelt hölgyeim és uraim, ne felejtsük el, hogy milyen összegek 
forognak, legyen szó akármelyik ügyről, nem szeretnék most kiragadni egyet sem, 
ahol annyi kenőpénzre, feketepénzre, ha úgy tetszik, tesznek szert az elkövetők, hogy 
abból bőségesen jut az ügyvéd uraknak és bőségesen juthat az ítéletet meghozó 
bírónak is. Nem azt állítom, hogy Magyarországon a bírók, a bíróságok többsége 
korrupt, de annál biztosan több korrupt bíró van, mint amennyiről nekünk 
tudomásunk lehet. Egy régi, az alvilágban dörzsöltté vált nyíregyházi ügyvédnek, 
szándékosan nem akarom megnevezni, a szavai jutnak eszembe. Két dolgot mondott, 
nem nekem egyébként, hanem az egyik, szintén elég dörzsölt ügyfelének, aki azokhoz 
képest a kórista fiúk gyülekezetéből jött, amilyen személyekről most beszélünk: kis 
pénz, kis igazság, nagy pénz, nagy igazság. De van egy másik erre a nótára jobban 
rímelő kifejezés: ha van pénzed, igazad van, ha nincs pénzed, nincs igazad.  

Tehát azt is meg kellene vizsgálni, hogy adott esetben nem azért mennek-e 
félre ügyek, mert mondjuk, olyan mennyiségű pénzt tesznek bele a rendszerbe, amiért 
már Dóra haja is korpásodik, meg amennyiért már érdemes adott esetben nagyobb 
kockázatot vállalni. Tudom, hogy most nagyon-nagyon veszélyes területre tévedtem 
meg ingoványos talajra, de ezt is valakinek ki kell már mondani végre! Merthogy 
elképzelhető, hogy azért mennek félre ezek az ügyek, és mondjuk, volt olyan ügy, ahol 
több rendbeli vesztegetés, vesztegetésnek minősített esete, befolyással üzérkedés, 
több vádpont volt a vádlott, a terhelt ellen, és pontosan azokat nem tudták 
bizonyítani vagy nem látta bizonyítottnak a bíró, ami miatt hosszabb tartamú, 
végrehajtandó szabadságvesztést lehetett volna kiszabni, azokat meg bizonyítottnak 
látta, amelyek miatt még belefért a végrehajtásában felfüggesztett szabadságvesztés 
kiszabásának lehetősége is. Kérem szépen, ahogy a rendőrök szokták mondani, 
társadalmi kapcsolataimon keresztül már nem egy, nem két esetben jutott 
tudomásomra olyan információ, hogy a tarifatáblázat körülbelül úgy nézhet ki - csak 
hát nagyon nehéz ezt bizonyítani -, hogy mondjuk, egy olyan öt évet meg nem haladó 
tartamú, végrehajtandó szabadságvesztések esetén egy 5-10 millió forint a tarifa, és 
akkor ennyiből nagyon-nagyon jól meg lehet úszni. És olyan törvénysértő 
minősítéseket is lehet alkalmazni, megfogalmazni - nem feltétlenül csak korrupciós 
cselekmények esetén -, amelyek egyébként még jogi végzettséget sem igénylő módon 
egyértelműen sántítanak.  



29 

Úgyhogy én azt javasolnám, hogy ennek a hátterét is érdemes lenne, akár talán 
bizottsági szinten is megvizsgálni, vagy a jogszabályi hátterét kidolgozni, 
megteremteni vagy erősíteni, hogy kiemelt súlyú korrupciós ügyek mellé, vagy akár 
nem feltétlenül korrupciós jellegű ügyeknél, hanem ott, ahol nagy a kísértés, ahol 
olyan körök, elkövetők, bűnözők, háttér-finanszírozók merülhetnek föl, akiknek van 
miből fizetni, ott egy nagyon komoly titkosszolgálati védelemnek kellene megjelenni a 
tárgyalás folyamán. Pontosan azért, hogy egyrészt elriassza az elkövetőket vagy az 
elkövetők tetteseit, a bűnszervezet tagjait attól, hogy letegyék - idézőjelbe téve - a 
„szokásos mértékű” ajándékot, vagy ha ilyen történik, akkor akár a tettenérés 
eszközével is tudjanak élni, hiszen ez a legnehezebb ezekben az ügyekben, a 
pénzátadás-átvétel vagy az átutalás időpontját megfogni; ez fizikailag meg időben sem 
egy egyszerű tevékenység, ezt csak titkos eszközök bevetésével lehet megtenni. 
Úgyhogy én javasolnám ennek a megfontolását, mert szerintem ha ez a vonal, ez a 
gondolatmenet elindulna Magyarországon, és a kiemelt súlyú ügyeknél ilyen szintű 
titkosszolgálati odafigyelés lenne - igazából ez lenne például a szolgálatok egyik 
feladata -, akkor higgyék el, hogy meglepő és döbbenetes eredményekre jutnánk, és ez 
valószínűleg biztosíthatná a tiszta, független és pártatlan és objektív bíráskodás 
lehetőségét, és teljesen más ítéletek születhetnének. Köszönöm szépen. 

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

hozzászólni. Répássy képviselő úr! (Dr. Vas Imre visszatér a terembe.) 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT (Fidesz): Csak egy mondatot szeretnék mondani. Én 

tudom, hogy a Szabó Timea képviselő asszony és a pártja által ide elénk tárt modell a 
román modellnek egy adaptációja lenne. De azért azt vegyük figyelembe, hogy 
Romániában is erősen bírálják ezt a modellt. És nemcsak azok bírálják, akik ellen 
eljárásokat folytatnak, hanem román jogászok is bírálják ezt a modellt. És 
gondoljanak csak abba bele, hogy Romániában egyelőre még meg nem erősített 
állítások szerint többek között a romániai magyar politikusok ellen folytatnak olyan 
eljárásokat, amelyek kifejezetten a romániai magyar kisebbség politikai 
képviseletének a meggyengítését célozza. Tehát szerintem a legrosszabb helyről 
választotta a példát a képviselő asszony, a legrosszabb helyről; mondhatott volna 
bármilyen más példát, ahol van korrupcióellenes ügyészség, de pont ezzel a román 
korrupcióellenes ügyészséggel szerintem több gond van, mint amennyi hasznot hajt. 

Nem akarok én más országoknak a belügyeibe turkálni, meg nem is értek 
hozzá, de nagyon olyan színezete van a dolognak Romániában, hogy erősen egy 
politikai eszközzé vált ez a román korrupcióellenes ügyészség. Tehát szerintem ez 
nem jó modell, egészen más modellben kell gondolkodni. Nem is beszélve arról, hogy 
itt nem a szervezeti probléma az elsődleges; ezt büntetőjogászok pontosan tudják, 
hogy a korrupcióban a bizonyítási nehézség a legnagyobb gond. Az a gond, hogy ott a 
korrupció aktív és passzív alanya, tehát a vesztegetés két oldalán álló személy olyan 
érdekegységben cselekszik, amit nagyon nehéz megbontani. Amit Apáti képviselő úr 
mond, a titkosszolgálati eszközök alkalmazása, azért ezt is lássuk be, hogy ennek is 
vannak hátrányai, pontosabban árnyoldalai. (Apáti István: Őket is megvehetik. - 
Derültség.) Nem lehet mindenkire ráuszítani azért a titkosszolgálatot!  

Én tehát azt gondolom, sokkal célszerűbb lenne, ha büntetőjogi eszközökkel 
próbálkoznánk. Megjegyzem, elég sok eszközzel próbálkoztunk már. Ha a büntető 
törvénykönyvet valaki megnézi, most is teljes büntetlenség van felajánlva annak, aki 
feltárja a korrupciót, de még így sem működik ennek az aktív és a passzív vesztegető 
közötti érdekegységnek a megtörése. Mert az lenne igazán a megoldás, nem a 
korrupcióellenes ügyészség, hanem az, hogy az, akinek vesztegetést ajánlottak vagy 
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aki vesztegetésnek a célpontja lett, az teljes biztonsággal tudjon feljelentést tenni 
ezekben az ügyekben, és ilyen esetekben lehetne eljárni. 

Nem akarom tehát elkedvetleníteni képviselő asszonyt, de szerintem a 
megoldás nem speciális intézmény vagy nyomozó hatóság felállítása, hanem 
büntetőjogi megáldást kell arra találni, hogy a vesztegetés két szereplője ne érezze 
olyan nagy biztonságban magát. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kíván még valaki hozzászólni? (Nincs ilyen jelzés.) 

Nem. Szeretném bejelenteni, hogy Vas Imre alelnök úr fogja a továbbiakban 
helyettesíteni Varga József képviselő urat.  

Megadom a szót az előterjesztőnek. Parancsoljon! 

Szabó Timea válasza 

SZABÓ TIMEA (független): Köszönöm a szót, elnök úr. Köszönöm a 
hozzászólásokat. Répássy képviselőtársamnak mondanám első körben, hogy 
természetesen mi is akkor lennénk a legboldogabbak, ha nem lenne szükség ilyen 
korrupcióellenes ügyészség felállítására, és működne a jelenlegi ügyészség. Csak az a 
helyzet, hogy amikor a legfőbb ügyész, Polt Péter, mondjuk, együtt szotyizik Orbán 
Viktor miniszterelnökkel a lelátón (Derültség, közbeszólások.), akkor sajnos, akarva-
akaratlan, rávetül annak az árnyéka, hogy nem biztos, hogy ő pártatlanul végzi a 
munkáját. Fel lehet háborodni, meg meg lehet védeni a miniszterelnök urat, képviselő 
urak… (Dr. Staudt Gábor: Tiltsuk be a szotyit! - Derültség.) A szotyit betiltjuk 
gyorsan - ez egy jó büntetőjogi eszköz lenne például. Tehát én lennék a legboldogabb, 
csatlakozva egyébként szintén, mert Bárándy képviselőtársam is valami hasonlóra 
utalt.  

A másik dologban szintén Répássy képviselőtársamra utalnék, hogy 
Romániában azért volt szükségszerű egy ilyen látványos ügyészség felállítása, mert ott 
az adott helyzet azt kívánta meg. (Dr. Répássy Róbert: Az EU-csatlakozás kívánta 
meg.) Egyébként annyira nem bukott meg az a rendszer (Közbeszólások.), hiszen 
most fogják újraválasztani azt a főügyészt, aki eddig egyébként ezt az intézményt 
vezette. Tehát akkor annyira mégsem bukott meg ez a rendszer. Egy. 

Kettő. Nem csak Romániában állítottak fel ilyen korrupcióellenes ügyészséget, 
hanem Spanyolországban és Horvátországban is, és már elindult Belgiumban is 
ugyanez a folyamat. Tehát számos példa van az Európai Unión belül ugyanerre a 
kísérletre.  

A harmadik dolog. Az ügyészségnek az atlatszo.hu által kikért adatai alapján 
teljesen egyértelmű, hogy 2010-15 között a felére csökkent a korrupciós ügyekben tett 
feljelentések száma, miközben háromszorosára nőtt a korrupciós ügyekben tett 
feljelentések elutasításának a száma. Tehát kevesebb ügyben háromszor annyi 
elutasítás volt az ügyészség részéről, azaz az ügyészség túróban nem nyomoz, amikor 
korrupciós ügyben tesznek feljelentést! Tehát nem végzi a munkáját! Persze, ha le 
lehetne váltani Polt Pétert, akkor az sokkal egyszerűbb lenne, mint egy új intézmény 
felállítása.  

A másik pedig az, hogy a bíróságok vagy az ügyészség feladata-e a nyomozás: 
szerintem az ügyészségnek a feladata a nyomozás. A bíróság azon bizonyítékok 
alapján tud egyébként bármilyen ítéletet hozni, amit a nyomozó hatóság elé tárt. 
Tehát ha a nyomozó hatóság vagy egyáltalán nem vizsgálódik, vagy silányul végzi a 
munkáját, akkor a bíróság nem tud más döntést, más határozatot hozni, mint az elé 
tárt bizonyítékok alapján. Tehát én azt gondolom, hogy itt nem a bíróságra terhelődik 
elsősorban ez a felelősség, hanem a nyomozó hatóságra. 
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Én örömmel veszem, ha képviselőtársam akár itt más típusú testületek 
felállítását is javasolja, de akkor pláne azt kérem, hogy vegyék ezt tárgysorozatba, 
hogy lehessen ennek a részleteiről vitatkozni. Aztán még az is lehet, hogy valamilyen 
módosított formában a kormánypártok is támogatni fogják, hiszen meggyőződésem 
az, hogy a kormánypártok is támogatják azt, hogy Magyarországon közösen 
felszámoljuk a korrupciót. Köszönöm. 

Határozathozatalok 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Tisztelt Bizottság! Most határozathozatal 
következik. Mint említettem, az együttes vita ellenére önállóan kell szavaznunk.  

Az első ennek a kérdéskörnek az Alaptörvénybe emelendő része, amelynek 
9175. a száma. Kérdezem a bizottságot, ki támogatja a tárgysorozatba vételt. 
(Szavazás.) Megállapítom, hogy 4 igen szavazat. Ki nem támogatja? (Szavazás.) 
Megállapítom, hogy 8 nem támogatja. 

A következő a korrupció ellenes ügyészségről szóló törvényjavaslat, amelynek a 
száma 9176. Kérdezem, ki támogatja e törvényjavaslat tárgysorozatba vételét. 
(Szavazás.) Megállapítom, hogy 4 igen szavazat. Ki van ellene? (Szavazás.) 
Megállapítom, hogy 8 van ellene.  

És jön a bejelentők védelméről és a közérdekvédelmi eljárásról szóló 
törvényjavaslat, melynek 9181. a száma. Kérdezem, hogy ki támogatja ezt a javaslatot. 
(Szavazás.) Megállapítom, hogy 4 igen szavazat. Ki van ellene? (Szavazás.) 
Megállapítom, hogy 8 ellenszavazat. 

d) A közhatalmat gyakorlók vagyonosodásának átláthatóságáról 
szóló H/8087. számú határozati javaslat 

Tisztelt Bizottság! Ezzel befejeztük az a), b), c) pontunkat. Következik a d) 
pont, végre egy vagyonnyilatkozattal kapcsolatos javaslat, amelynek a száma 8087. 
(Apáti István távozik.) Megadom a szót Szabó Timea képviselő asszonynak. 

Szabó Timea szóbeli kiegészítése 

SZABÓ TIMEA (független): Köszönöm a szót, elnök úr. Az elnök úr 
bevezetőjéből arra következtetek, hogy a kormánypártok is nagyon fontosnak tartják, 
hogy a vagyonnyilatkozatokat átláthatóbbá tegyük, és hogy olyan irányba vigyük el ezt 
az egész rendszert, amely a valóságot mutatja a jelenlegi állapottal szemben. Úgyhogy 
ezt a „végre” kifejezést öröm felkiáltásként értelmezem, és ezért nagyon remélem, 
hogy támogatja is majd az elnök úr ezt az előttünk fekvő javaslatot. 

A javaslat egyébként nem más, mint amit a három civil szervezet, a 
Transparency International, a K-Monitor és az Átlátszó terjesztettek be korábban, 
illetve javasoltak. Sajnos megint nagyon aktuális lett ez a téma. Látjuk, hogy nagyon 
sajnálatos elsősorban a kormánypártokra és a kormányra nézve az, hogy például nem 
tudjuk, a miniszterelnök úr vagy családja hogyan jutott hozzá ahhoz a 13 hektáros 
birtokhoz Alcsútdobozon. Nagyon jó lenne, ha szegény miniszterelnök úrra nem 
vetődnének ilyen árnyékok, hanem például e javaslat segítségével ő is tisztázhatná 
magát. 

A javaslatnak négy pillére van. A valódi nyilvánosság, a valódi tartalom, a 
valódi ellenőrzés és a valódi büntetés köré csoportosulnak a konkrét javaslatok. A 
valódi nyilvánossághoz tartozó három pont azt célozza, hogy valóban mindenki 
számára hozzáférhetőek legyenek a vagyonnyilatkozatok. A három konkrét pont azt 
tartalmazza, hogy például kézzel kitöltött vagyonnyilatkozat helyett legyen egy 
elektronikusan kitöltött olvasható nyilatkozat, hiszen nagyon sokszor az egyik fő 
probléma az, hogy olvashatatlan módon terjesztik be a képviselők a saját 
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vagyonnyilatkozatukat és ráadásul nem kereshető, nem összehasonlítható módon. 
Azt is javasoljuk ebben az előterjesztésben, hogy egységes elektronikus állami 
vagyonnyilatkozati adatbázis jöjjön létre, amelyben a tisztségviselő mandátuma alatt 
kitöltött minden vagyonnyilatkozat és azok módosítása is elérhető. Harmadik 
pontként pedig azt szeretnénk, ami visszatérő javaslat és többször is felmerült például 
a miniszterelnök úr esetében is, hogy a hozzátartozók vagyonnyilatkozata is legyen 
nyilvános és teljes körűen hozzáférhető a világhálón. 

A tartalomra vonatkozóan három javaslatunk van. A vagyonnyilatkozat 
tartalmazzon egy magyarázatot arra, hogy a tisztségviselő milyen forrásból tett szert 
az abban szereplő vagyontárgyaira, ez az egyik. A másik, hogy minden társadalmi és 
gazdasági szervezetben vállalt tisztségét is legyen köteles feltüntetni a 
vagyonnyilatkozatában még akkor is, ha ezért nem kap semmilyen javadalmat. 

A harmadik pont az, hogy a vagyonnyilatkozat nem nyilvános melléklete 
tartalmazza az abban szereplő ingatlanok, ingóságok azonosítására alkalmas 
adatokat, például helyrajzi számot vagy rendszámot, ami ugyan nem nyilvános, de a 
Mentelmi bizottságnál hozzáférhető. A valódi ellenőrzési pontnál van egy nagyon 
fontos javaslatunk: hogy a vagyonnyilatkozatokat az adóhatóság ellenőrizze. 
Ellenőrizze azt, hogy a vagyonnyilatkozatban szereplő ingatlan vagy ingóságok milyen 
forrásból származhatnak. Többször felmerült például Szijjártó Péter 200 millió 
forintos villája kapcsán, hogy sehogy sem jön ki a matek. A miniszter úr a saját 
fizetéséből biztosan nem tudott erre a villára szert tenni. Ebben az esetben, bizony, 
vizsgálódjon az adóhatóság. A második javaslatunk ezzel kapcsolatban, hogy a 
vagyonnyilatkozatok és a nyilatkozók adóbevallásának legyen valamiféle automatikus 
összevetése. Tehát legyen annak eredménye és nyilvánossága, hogy az adóhatóság 
ellenőrzi ezt a vagyonnyilatkozatot. 

Végül pedig a valódi büntetés kérdésköre, hiszen számos esetben született már 
feljelentés az elmúlt években vagyonnyilatkozatokkal kapcsolatban, mégis úgy látjuk, 
kicsit kapcsolódva az előző napirendi ponthoz is, hogy a nyomozó hatóságok a fülük 
botját sem mozgatták azzal kapcsolatban, hogy egyes képviselők vagy közszereplők, 
akiknek vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségük van, hogyan jutottak hozzá a 
vagyonnyilatkozatukban szereplő ingóságokhoz vagy ingatlanokhoz. Tehát a 
javaslatunk az, hogy a Btk. önálló bűncselekményként rendelje büntetni a 
vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség megsértését. Például Rogán Antal esetében 
láttuk, hogy minden héten kijavította a saját vagyonnyilatkozatát annak fényében, 
amit a sajtó éppen azon a héten nyilvánosságra hozott, mégsem lett ennek semmilyen 
jogi következménye.  

A másik két javaslatunk vagy pont is ehhez a valódi büntetéshez tartozik. 
Véleményünk szerint az is büntetendő kell hogy legyen, ha például gondatlanságból 
mulasztja el valaki a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségét, valamit kifelejt. Igenis a 
közszereplők, nyilván akikre ez vonatkozik, vegyék komolyan a vagyonnyilatkozat-
tételi kötelezettségüket, igenis számoljanak el a nyilvánosság előtt azzal, hogy miből 
és honnan szerezték a vagyontárgyaikat. Megint csak nem elsősorban az ellenzéki 
képviselőkre vonatkozóan tartom ezt fontosnak. Meggyőződésem, hogy a kormány 
munkájára is elég nagy árnyékot vet az, hogy folyamatosan kiderülnek akár 
kormánytagokról, akár kormánypárti képviselőkről, akár a kormányhoz közel álló 
különböző személyekről, hogy bizony, nem tudni, honnan szerezték a vagyonukat. 
Meggyőződésem, hogy szintén közös érdekünk, hogy ebben az egész társadalom 
tisztán lásson és visszaálljon a társadalom bizalma a képviselők, elsősorban a 
kormánypárti képviselők iránt ezzel kapcsolatban. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Vas Imre alelnök úrnak adok szót. 
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Hozzászólások 

DR. VAS IMRE (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen. Az 
előterjesztőtől azt szeretném kérdezni, hogy az alkotmányjogi berendezkedésünk 
szerint az Országgyűlés ellenőrzi a kormányt. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal minden 
országban egyébként nyilván a kormány alá van rendelve, nem mostantól, egészen a 
rendszerváltástól. Az egy kicsit furcsa, hogy az Országgyűlés ellenőrzi a kormányt, 
utána a kormány egyszerre meg majd ellenőrzi az országgyűlési képviselőt. Ez 
képviselőtársam szerint alkotmányjogilag hogy fér össze? Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Répássy képviselő úrnak adok szót. 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT (Fidesz): A javaslatnak azokról az elemeiről szeretnék 

beszélni, amelyek egyébként a jelenlegi vagyonnyilatkozati eljárásban is léteznek, 
csak azt mondjuk, hogy továbbfejlesztené a képviselő asszony. Tehát most is a 
vagyonnyilatkozati eljárásban, ezt elnök úr még nálam is jobban tudja, hiszen az 
illetékes bizottság elnöke volt, van egy egészen világos és egyszerű szabály. Aki állít 
valamit, legalább próbálja már valószínűsíteni azt, hogy nem valós a képviselő vagy a 
politikus vagyonnyilatkozata. 

Tehát olyan bejelentésekre, amihez semmilyen, a tényeket valószínűsítő 
bizonyítékot nem csatolnak, ne csodálkozzanak, ha arra nem indul eljárás. Én 
emlékszem rá, volt kormánypárti, ellenzéki képviselővel szemben is - meg az elmúlt 
években változtak is ezek a pozíciók -, elég sok képviselővel szemben volt már ilyen 
kezdeményezés. De egy kezemen meg tudom számolni azt, ahol legalább valami 
tényszerű állítás volt, hogy például az ingatlan-nyilvántartásban nem az szerepel, ami 
a képviselőnek a vagyonnyilatkozatában, és ezért kellett, egyébként jogszerűen és 
szankcióként a képviselőnek helyesbítenie, kijavítania a vagyonnyilatkozatát.  

Van tehát egy olyan feltételezés, ami abból indul ki, hogy valakire ráböknek, 
elővesznek egy újságcikket, és azt mondják, hogy akkor induljon vagyonnyilatkozati 
eljárás. Ez szerintem kevés. Mindannyiunk védelme érdekében azt gondolom, hogy 
azért annál többet kell állítani, mintsem hogy valakiről valamit írt egy újság. És ha 
ilyen bejelentés érkezik, amiben egy megalapozott állítás vagy legalábbis komolyan 
vehető állítás van, akkor azt a Mentelmi bizottság a képviselő elé tárja, a képviselő 
pedig összeveti a vagyonnyilatkozatát azzal, ami az állítás, és ha úgy gondolja, hogy 
helyesbíti a vagyonnyilatkozatát, akkor ezt megteheti.  

Szóval, szerintem enyhén szólva prekoncepciózus a képviselő asszony 
javaslata; abból indul ki, mintha itt soha semmi nem történt volna ezekkel a 
vagyonnyilatkozatokkal kapcsolatban. Én azt gondolom, hogy az elmúlt években 
nyilvánosságra került, nevezzük úgy, hogy anomáliák, pont a vagyonnyilatkozatok 
alapján történtek. Ha nem lettek volna ilyen vagyonnyilatkozatok, akkor ezekről 
sosem írt volna a sajtó, hogy kinek mekkora lakása van, mekkora ingatlana van; ez 
pont a vagyonnyilatkozat-tételnek a következménye.  

Az meg, hogy ennek büntetőjogi következménye legyen: hát, azt azért úgy kell 
érteni nyilván, hogy ha valaki vétkesen, vagy mondjuk úgy, hogy szándékosan titkol el 
egy vagyontárgyat. Mert egyébként a képviselők egy részének - tényleg őszintén 
mondom, tapasztalatból, látva a vagyonnyilatkozatokat - egyszerűen fogalma sincs, 
hogy például a vagyonnyilatkozatában az ingatlanra vonatkozó adatokat az ingatlan-
nyilvántartás adataival egyezően kell kitölteni; ez egy lábjegyzetben szerepel. De soha 
nem kellett volna például Rogán Antalnak helyesbítenie kétszer a 
vagyonnyilatkozatát, ha az ingatlan-nyilvántartással egyezően töltötte volna ki a 
vagyonnyilatkozatát. Tehát ha valakinek van - miért ne lenne? - annyi ideje, meg szán 
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rá annyi fáradságot, előveszi a saját ingatlanának a tulajdoni lapját - ez most már a 
Takarnet programból elég egyszerűen lekereshető -, összeveti az ott írt adatokat, és 
azt az adatot írja be a vagyonnyilatkozatba. (Közbeszólások.) Én nem akarom ezt 
elviccelni, de szerintem a vagyonnyilatkozatokkal kapcsolatos híreknek a jelentős 
része abból adódik, hogy a vagyonnyilatkozatot kitöltő személy nem megfelelően 
készül fel erre a vagyonnyilatkozat-kitöltésre. Megint nem akarom elviccelni, de ha 
mást nem, forduljon valamilyen szakértőhöz, egy könyvelő vagy egy ügyvéd segít 
neki, hogy hogyan kell rendesen kitölteni egy vagyonnyilatkozatot; egyébként biztos, 
hogy van olyan, aki megkér erre egy szakértőt. Ki lehet azt úgy is tölteni, hogy abból 
aztán semmilyen anomália nem fog kiderülni, hacsak nem szándékosan valaki eltitkol 
egy vagyontárgyat. De hadd nyugtassam meg a képviselő asszonyt, hogy ez jelenleg is 
bűncselekmény (Szabó Timea: Csak nincs semmilyen következménye! - Dr. Staudt 
Gábor: Ráíratja a feleségére, és kész.), mert nyilvánvaló, hogy a hamis 
vagyonnyilatkozat-tétel, ugyan nem azon a jogcímen, amit önök javasolnak, de más 
jogcímen azért, ha az szándékosan történik, akkor az feljelentést von maga után. 
(Közbeszólások.)  

Tehát összefoglalva, már a korábbi vitában is azt mondtam a képviselő 
asszonynak, hogy szerintem arra lenne szükség, hogy a jelenlegi vagyonnyilatkozat-
tételi rendszert kellene megerősíteni. S hogy nem lehet hinni ezeknek a 
vagyonnyilatkozatoknak, az abból is adódik, hogy így kezeljük, ahogy önök állítják, 
hogy tulajdonképpen senkinek sem a valós adatokat tartalmazza a 
vagyonnyilatkozata. Ez egy könnyű vád; sokkal egyszerűbb lenne, ha ön azt mondaná, 
hogy én, országgyűlési képviselő ezt és ezt tudom Orbán Viktor országgyűlési 
képviselőről, fordulok a Mentelmi bizottsághoz, és azt mondom, hogy valótlan a 
vagyonnyilatkozata. Nyugodtan tegyék meg! Tehát ha bármelyik képviselővel 
szemben úgy gondolják, hogy valótlan adatokat tartalmaz a vagyonnyilatkozata, 
akkor legyen annyi bátorságuk, hogy előveszik a papírt, leírják a beadványt, a 
beadványt ki fogja vizsgálni a Mentelmi bizottság. Egyébként ha a Mentelmi 
bizottsághoz ilyen beadvány érkezik, akkor a képviselőt szintén a vagyonnyilatkozati 
eljárás alapján fel lehet arra szólítani, hogy az azonosító adatokat nyújtsa be, tehát 
nyújtsa be az ingatlanának, a gépkocsijának az azonosító adatait, azért, hogy le 
lehessen ellenőrizni a vagyonnyilatkozatát.  

S még egy utolsó mondat: a hozzátartozók vagyonnyilatkozata. Tisztelt 
Képviselő Asszony! Higgye el, hogy én a feleségemnek meg a két kiskorú 
gyermekemnek a vagyonnyilatkozatát bármikor nagyon szívesen nyilvánosságra 
hozom - nem rólam van szó. (Dr. Staudt Gábor: De azét szeretnénk tudni, akiről szó 
van!) De azért, mert valaki országgyűlési képviselő lesz, ne kelljen már az összes 
hozzátartozónak a vagyonát kirakni az ablakba! (Dr. Staudt Gábor: De!) A közvetlen 
hozzátartozók esetén van egy kötelezettség, meg is teszik ezt, zárt borítékban 
vagyonnyilatkozatot tesznek; tehát már így is egyébként elég necces a helyzet, mert 
nagyon kíváncsi vagyok, hogy ha valakinek azt mondja a házastársa, hogy ő bizony 
nem tesz vagyonnyilatkozatot, akkor mit fog csinálni az országgyűlési képviselő - 
esetleg lemond-e a mandátumáról, vagy mit fog csinálni? (Közbeszólás: Elválik. - 
Derültség.) De mondhatná azt a hozzátartozó, hogy köszönöm szépen, én nem vagyok 
országgyűlési képviselő, rám nem vonatkozik az országgyűlési törvény - mondhatja 
ezt a hozzátartozó -, annak a személyi hatálya alá csak az országgyűlési képviselők 
tartoznak. De hogy egyébként külön élő hozzátartozók esetén, testvér, távolabbi 
rokonok esetében, egy országgyűlési törvény vagy bármilyen törvény az országgyűlési 
képviselő tisztsége okán arra kötelezzen távolabbi hozzátartozókat, hogy azok is 
tegyenek nyilvános vagyonnyilatkozatot, hát, ha ez bármiféle jogelvvel meg 
alkotmányos elvvel igazolható, akkor én nagyon szívesen megszavaznám az ön 
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javaslatát. Én nem ismerek ilyen elveket, ami alapján például egy távoli 
hozzátartozónak, nem együtt élő, távoli hozzátartozónak a vagyonát nyilvánosságra 
kellene hozni. 

Szóval, értem én a szándékot, el is mondta szépen, hogy itt ki van a 
célkeresztben; ezt szépen elmondta, tehát értjük ezt a javaslatot, benne van az 
indoklásában is, hogy ki van a célkeresztben. De az az eszköz, az a jogi eszköz, 
amelyet választottak hozzá, egyszerűen alkalmatlan arra, hogy itt bárki komolyan 
vegye ezt a javaslatot.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Annyit szeretnék tájékoztatásul elmondani a 

bizottságnak, hogy az együttes ülésen dolgozik a két bizottságnak a vezetése, és április 
közepére megkapjuk azt az írásbeli szakértői anyagot, amelyet az eddigi beterjesztett 
javaslatok alapján összeállítanak, és arról fogunk szakvéleményt kapni, s meg fogjuk 
szervezni, hogy április közepén a két bizottság itt, ennek az anyagnak a birtokában 
tárgyalhasson. (Dr. Staudt Gábor: Ámen.) No, erről ennyit. Most pedig megadom a 
szót Bárándy képviselő úrnak. 

 
DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Tisztelt 

Bizottság! Támogatjuk ezt a javaslatot, de azért hozzáteszem, nem gondolnám azt, 
hogy a vagyonnyilatkozatok megfelelő, bármilyenféle szabályozásával, 
leszabályozásával lehetne az igazi célt elérni. Azért azt mindenki tudja, látja, hogy az 
igazi vagyonok, azok a milliárdok, tíz- és százmilliárdok, amiről az előző napirendi 
pont kapcsán a képviselő asszony is beszélt, valószínűleg nem a saját nevén 
szerepelnek, de még csak nem is a családtagjai nevén annak, aki azt elvitte. Ott 
különböző offshore cégek és más strómanok nevén találhatóak ezek meg. Tehát 
bármilyen vagyonnyilatkozati rendszert dolgozunk ki, azzal legfeljebb egyet tudunk 
elérni: hogy az ellopott pénzt sokkal nehezebb lesz felhasználni, hivatalossá tenni, 
nehezebb lesz belőle házat venni meg autót venni. Tehát körülbelül ennyi az értelme a 
vagyonnyilatkozatoknak, egyébként azt az állami korrupciót, ami ma megy, ezzel 
felszámolni biztos, hogy nem lehet, de még csak lassítani sem.  

Ettől függetlenül, mivel ez a javaslat egy korrupcióellenes javaslat, ezért 
támogatjuk. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem, a bizottság részéről ki kíván még 

hozzászólni. (Nincs ilyen jelzés.) Ilyet nem látok. Akkor megadom a szót Szabó Timea 
előterjesztő asszonynak a válaszadásra. 

Szabó Timea válasza 

SZABÓ TIMEA (független): Köszönöm a szót, elnök úr. Répássy 
képviselőtársamnak mondanám, hogy elméletben igaza van, vagy egyetértek önnel 
(Dr. Vas Imre nevet.), csak éppen - mielőtt itt halálra kacagja magát Vas 
képviselőtársam - az a helyzet, hogy a gyakorlatban nem működik a jogszabály. 
Márpedig egy jogalkotónak az a feladata, hogy ha megalkot egy jogszabályt, akkor 
utána figyelje azt, hogy a gyakorlatban az működik vagy nem. 

Valószínűleg jóhiszeműen indult ez a vagyonnyilatkozat-tételi rendszer, de 
kiderült róla évekkel később, hogy sajnos rengeteg kiskaput tartalmaz, rengetegen 
visszaélnek, vagy sorozatban ez most már tendenciózus, hogy egyre több olyan ügy lát 
napvilágot, hogy visszaélnek vele, és erre bizony a jogalkotónak reagálnia kell 
ilyenkor. Ez nem olyan kőbevésett, mint az önök gránitszilárdságú Alaptörvénye, 
amiről kiderült, hogy mégsem olyan szilárd - már ötször módosították -, nem látom, 
hogy itt akkor miért kellene azt gondolni egy vagyonnyilatkozat-tételi rendszerben, 
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hogy az évtizedekig megállja a helyét. Pontosan, sajnos, a hozzátartozókkal 
kapcsolatban derült az ki, hogy egyre többen használják azt a kiskaput, hogy akár 
gyerekükre, szüleikre íratnak dolgokat, amiről soha nem derül ki, hogy 
tulajdonképpen honnan származik az a vagyon.  

Vas Imre képviselőtársamnak mondanám, hogy most akkor a NAV ne 
ellenőrizze a képviselőt, egy kormánypártit, csak azért, mert a NAV a kormány alá 
rendelt szerv: igen, igen! Miért?! Ha Szijjártó Péter, akiről kiderült, hogy nem tudja 
bizonyítani, honnan van a háza, akkor nem kellene egy vizsgálatot indítani? Mert azt 
mondja képviselőtársam, hogy azért, mert egyébként a NAV a kormány alá rendelt 
szerv? Tehát ha kiderül egy kormánypárti képviselőről, a kormány egy tagjáról, hogy 
mondjuk, adóval kapcsolatos bűncselekményt követett el, akkor nem vizsgálódik, 
ugye, mert a kormány alá tartozik? Azért ilyen butaságokat szerintem ne mondjunk 
(Dr. Vas Imre: Ez nem butaság.), mert akkor erre nem is tudok most így hirtelen 
reagálni.  

És elhangzott az is, szintén Répássy képviselőtársam részéről, hogy ha 
valószínűsíthető egy állítás, hogy kellenek bizonyítékok… Hát, azért vannak 
bizonyítékok! Ott van a 13 hektáros földbirtok a kastély körül, amiről nem tudjuk… 
(Közbeszólások.) Miért? Hát az milliárdokba került! Kinek a havi fizetéséből jött az 
össze? És ezek nem újságcikkek alapján derülnek ki, hanem (Dr. Répássy Róbert: 
Egy kutyából vonták le ezt a következtetést! Egy kutya tartózkodási helyéből!) 
például ezeket utána… Hát, én nem hallottam azt, hogy ezt bárki cáfolta volna, az a 
helyzet, Répássy képviselőtársam! Azt sem cáfolta Rogán Antal egyébként, hogy 
valóban plusz, nem tudom, száz négyzetméteres teremgarázsa van, amit elfelejtett 
beírni, vagy Szijjártó Péter… (Dr. Répássy Róbert: Ez komoly bizonyíték!) És hogy ez 
most valóban figyelmetlenség vagy nem, hogy elfelejtik beírni, hogy van egy balatoni 
nyaralójuk… - akkor teljesen komolytalan az egész rendszer! Akkor miért van a 
vagyonnyilatkozat? Akkor majd én is elfelejtem beírni legközelebb bármi 
ingóságomat vagy ingatlanomat; biztos vagyok benne, hogy egyébként velem 
szemben azonnal indítanak eljárást, csak hát úgy látszik, sajnos ebben is működik a 
„kivéve a gyevi bírót” dolog.  

Mindenesetre akkor várjuk, hogy április közepére - vagy nem tudom, mit 
mondott, április közepére vagy végére - valamilyen koncepcióval előáll a két bizottság. 
De hogy a jogalkotónak reagálni kell erre a nem működő gyakorlatra, az 
nyilvánvalóan a két bizottság munkájából is kiderül. Köszönöm. (Dr. Répássy 
Róbert: Bocsánat, elnök úr!)  

Határozathozatal 

ELNÖK: Elnézést, már nem adok szót, most már határozathozatal következik. 
Kérdezem a bizottságot, hogy a H/8087. számú határozati javaslatot tárgysorozatba 
veszi-e. Aki támogatja a tárgysorozatba vételt, kérem, szavazzon! (Szavazás.) Ez 3 
igen. Ki van ellene? (Szavazás.) Megállapítom, hogy 8 nem szavazat mellett a 
bizottság nem vette tárgysorozatba. 

A vita után annyit szeretnék elmondani, már arra hivatkozva, amit Répássy 
Róbert is mondott, hogy jómagam négy évig voltam az akkori mentelmi bizottságnak 
az elnöke, számtalan bejelentést kaptunk, és 90 százalékban alaptalan bejelentéseket 
kaptunk. Az alaptalan bejelentést minden esetben közöltem a bejelentővel, 
megnyilatkoztattam az érintett képviselőt, mondta, hogy egy szó nem igaz - soha 
senki nem válaszolt ezekben a kérdésekben. Olyan bejelentések érkeznek, hogy van 
egy üres lakása, azt nyilvánvalóan bérbe adja, mert nem lehet olyan hülye, hogy ne 
adja bérbe. Mondta a képviselő, hogy ő nem adja bérbe, mert azért van az az üres 
lakás, mert kéthetente vagy havonta oda bemegy. Na, ilyen bejelentéseket tettek. 
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Annál nagyobb fegyelmező eszközt, mint a nyilvánosság, nem tudok elképzelni. 
Mert az összes jóakaró, az összes szomszéd, mindenki a vagyonnyilatkozat közzététele 
után jöhet; hozzáteszem, hogy a sajtó sportot űz abból, hogy ha valakinek van 
valamilyen bevétele vagy valamilyen gyarapodása, akkor mondjuk meg, hogy miből. 
Jómagam is levezettem egypár olyan eljárást, amikor banki átutalásokkal igazoltak 
pénzt, hogy honnan, kitől, mennyi időre kapták. Ezekkel szemben nem lehet 
semmilyenfajta panaszt emelni. A négyéves ciklusom alatt egyetlenegy ember volt, aki 
nem tudott elszámolni a bevételével - nem kívánom nevesíteni, ezt mindenki tudja.  

Úgyhogy én várom, és abban reménykedem, hogy ahelyett, hogy itt kapjuk 
ruháskosár mennyiségben a vagyonnyilatkozati eljárással kapcsolatos javaslatokat, 
egyszer egy olyan vitanapot tartunk, ahova meg fogom hívni a két bizottságon kívül, 
hogy aki akar képviselő, jöjjön el, a bizottság hozzájárul, hogy szót adjunk neki, és 
reménykedem, hogy legalább ritkítjuk ezeket az alaptalan vagyonnyilatkozati 
előterjesztéseket. No, ennyit képtelen voltam magamban tartani, ezért elnézést kérek. 

e) Február 23-a nemzeti gyásznappá nyilvánításáról szóló H/9287. 
számú határozati javaslat 

Tisztelt Bizottság! Következik az e) pontban a február 23-a nemzeti gyásznappá 
nyilvánításáról szóló határozati javaslat, melynek száma 9287-es. Szintén Szabó 
Timea képviselő asszony az előterjesztő. Ha kívánja kiegészíteni, megadom a szót. 

Szabó Timea szóbeli kiegészítése 

SZABÓ TIMEA (független): Köszönöm a szót, elnök úr. Én ezt egy évvel ezelőtt 
benyújtottam, és tárgyalta a bizottság ugyanezt. Akkor kormánypárti 
képviselőtársaim tartózkodtak, és azt mondták, hogy átgondolják ezt a tervezetet, 
mert valóban fontosnak tartják. Én egy évet vártam, hogy akkor hátha kapunk erre 
vonatkozóan valamiféle javaslatot. Miután nem kaptunk, gondoltam, hogy akkor újra 
megpróbálkozom, hátha legalább valamiféle párbeszéd elindul azzal kapcsolatban, 
hogy közösen nyilvánítsuk ki részvétünket a tatárszentgyörgyi tragédia emlékének. 
Hét éve történt most már ez a tragédia, ahol egy roma származású férfit és egy kisfiút 
megöltek. Ez a borzalmas bűncselekmény az egész magyar társadalomra nézve egy 
tragédia és szégyen, amiről nem feledkezhetünk meg.  

Mielőtt belemennénk abba, hogy egyesével elkezdjük sorolni a különböző 
tragédiákat és sérelmeket, a mi javaslatunk az, hogy ezt a február 23-át szimbolikusan 
tegyük meg nemzeti gyásznappá, pontosan azzal, hogy kifejezzük azt, hogy a magyar 
társadalom egységes és összetartó, közös a szolidaritás bennünk, és nem hagyjuk azt, 
hogy bárkit származása, vallása, nemzeti összetartozása és egyebek alapján 
kirekesztünk ebből a közös otthonunkból.  

Úgyhogy továbbra is fenntartanám ezt a javaslatomat, és ha ehhez esetleg 
érkeznek módosító javaslatok, akkor azt szintén örömmel fogadjuk. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ki kíván hozzászólni? Vas Imre alelnök úrnak 

adok szót, utána pedig Teleki László képviselő úrnak.  

Hozzászólások 

DR. VAS IMRE (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen. Én sem 
tudom magamban tartani, hogy Szabó Timea képviselőtársam azt mondta, hogy nem 
tudjuk, kié az ingatlan - még az előző napirendi ponthoz. Minden ingatlanról tudjuk, 
hogy kié… 
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ELNÖK: Elnézést, képviselő úr, az előző napirendi pontot lezártuk. Ehhez a 
napirendi ponthoz tessék hozzászólni! 

 
DR. VAS IMRE (Fidesz), a bizottság alelnöke: Igen. Tehát a földhivatal ebben 

tud mindenkinek tájékoztatást adni… 
 
ELNÖK: Képviselő úr, ezt ne csinálja! Nagyon szépen kérem! Ha nem a 

napirendi ponthoz kíván hozzászólni, akkor mellőzzük, jó?  
 
DR. VAS IMRE (Fidesz), a bizottság alelnöke: Az előterjesztéssel kapcsolatban 

szeretném felhívni a figyelmet, hogy ha jól emlékszem, az Országgyűlés október 6-át 
nyilvánította nemzeti gyásznappá. Természetesen minden értelmetlenül meghalt 
ember tekintetében nagyon nehéz az embernek kifejezni, hogy most akkor melyik 
napot nyilvánítsa gyásznappá, de az Országgyűlés az október 6-áról jóval korábban 
döntött. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ha jól emlékszem, Teleki képviselő úr következik. 
 
TELEKI LÁSZLÓ (MSZP): Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Bizottság! 

Fontosnak tartom az előterjesztést azért is, mert nem régiben voltunk egy 
megemlékezésen, ahol Szabó Timea is jelen volt és civil szervezetek elég nagy 
számban vettek részt azon a megemlékezésen éppen ez oknál kifolyólag és ott is 
megfogalmazódott, hogy fontos lenne, hogy nemzeti gyásznap legyen. Ebből adódóan 
azt gondolom, hogy nemcsak a képviselőtársamnak igénye ez vagy éppen jogos 
elvárása, hanem az ott megjelent civil szervezeteknek is elvárása, hogy ez egy 
gyásznap legyen. Nem beszélve arról, hogy több esetben is találkozhattam az 
áldozatok hozzátartozóival, akik szintén nagyon nagy megnyugvással vennék, ha ilyen 
gyásznap lenne és a tatárszentgyörgyi gyilkosságokhoz igazodna, tehát 23-ához. Ezért 
a Magyar Szocialista Párt támogatni kívánja ezt az előterjesztést, ebben az esetben 
pedig ketten itt, a bizottságban. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Répássy képviselő úr jelentkezett. 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT (Fidesz): Tisztelt Bizottság! Tisztelt Képviselő 

Asszony! Abban nincs vita közöttünk, hogy e súlyos tragédia emlékezetét és nyilván az 
arra való emlékezést, hogy elutasítjuk az ilyen rasszista bűncselekményeket, 
mindenképpen fenn kellene tartani. Azonban nem tartom jó eszköznek erre a nemzeti 
gyásznap hirdetését, pontosan azért nem, mert van egy történelmi hagyomány, amely 
szerint október 6-a a nemzeti gyásznap. Nyilván akár lehetne több nemzeti gyásznap 
is, de kicsit devalválná ezt, ha több lenne belőle, mert nyilván, ahogy ön is mondta, 
felmerülhetnek más igények is arra, hogy milyen napokat nyilvánítsanak nemzeti 
gyásznappá. 

Egyébként van egy kormányrendelet, amely úgy tudom, még hatályos, ez a 
237/2001-es a nemzeti gyásznapról. Ez meg ráadásul egy harmadik eset, egy olyan 
eset, amikor ad hoc gyásznappá nyilvánít a kormány egy napot. Ilyen volt például, ha 
jól emlékszem, amikor a párizsi merénylet után nyilvánította a kormány gyásznappá 
azt a napot. Tehát keverednek a fogalmak. Az október 6-ai gyásznap, mondjuk úgy, 
inkább hagyomány miatt nemzeti gyásznap. Tehát azt javaslom, hogy valamilyen más 
módon emlékezzen meg az Országgyűlés. Nem emlékszem, de mintha az 
Országgyűlés elfogadott volna már egy országgyűlési határozatot a tatárszentgyörgyi 
gyilkosságról, de ha nem, akkor például ez a megfelelő módja lenne annak, hogy az 
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Országgyűlés erről megemlékezzen. Mondom még egyszer, a forma miatt nem 
támogatom. Egyébként az teljesen természetes, hogy megemlékezünk azokról az 
áldozatokról, akiket megöltek azon a napon és egyfajta rasszizmus vagy gyűlölet-
bűncselekmények elleni napként is megemlékezünk erre. 

Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a bizottság tagjait, kíván-e még valaki 
hozzászólni. (Senki sem jelentkezik.) Akkor megadom a szót… (Szabó Timea nemet 
int.) Nem kíván válaszolni. Akkor, tisztelt bizottság, döntenünk kell arról, hogy 
tárgysorozatba vesszük-e a 9287. számú országgyűlési határozati javaslatot a nemzeti 
gyásznappá nyilvánításról. Aki támogatja, kérem, kézfelemeléssel szavazzon! 
(Szavazás.) Két igen szavazat. Ki nem támogatja? (Szavazás.) Ilyen nincs. Ki 
tartózkodott? (Szavazás.) Kilenc tartózkodás mellett a bizottság nem vette 
tárgysorozatba a határozati javaslatot. Köszönöm szépen a képviselő asszony 
jelenlétét. 

f) Az állatkínzókkal szembeni hatékony fellépés megteremtése 
érdekében a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 
módosításáról szóló T/9189. számú törvényjavaslat 

Tisztelt Bizottság! Az állatkínzókkal szembeni hatékony fellépés megteremtése 
érdekében a Btk. módosításról szóló törvényjavaslat tárgysorozatba vételéről kell 
döntenünk. Egyed Zoltán képviselő úr… (Dr. Staudt Gábor: Zsolt!) Bocsánat! Egyed 
Zsolt képviselő úr önálló indítványa. Tessék középen helyet foglalni! Megadom a szót 
a képviselő úrnak. 

Egyed Zsolt szóbeli kiegészítése 

EGYED ZSOLT (Jobbik): Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt 
Bizottság! Mindannyian tájékozódhattunk az elmúlt időszakban sajtóból, médiából, 
hogy rendkívüli módon elszaporodtak az állatkínzásos esetek. Ez az okos telefonok 
világában még gyorsabban nyilvánosságra kerül. Hogy egy-két ilyen esetet említsek, 
ilyen például a deteki eset, amikor agyonvertek egy kiskutyát, vagy Kazincbarcika, 
ahol kilövöldözték a kutyákat, de mivel számos állatvédelmi szervezettel vagyok napi 
kapcsolatban, ömlenek hozzám az ilyen bejelentések. Sajnos bebizonyosodik a 90 
százalékáról, hogy valóság alapja van, ezek a szörnyű cselekmények tényleg 
megtörténnek. E probléma kicsúcsosodásának lehet nevezni talán azt a február 20-ai 
állatvédelmi tüntetést és felvonulást, amikor itt, a Kossuth téren mintegy 8000 ember 
összegyűlt és követelte a döntéshozóktól azt, hogy végre legyen egy olyan ítélkezés 
ezekben az ügyekben, amely méltó büntetéssel sújtja az ilyen gyalázatos esetek 
elkövetőit. 

Tudni kell hozzá azt, és aki utánanézett, láthatta is, hogy ezeknek az ügyeknek 
több mint 90 százaléka felfüggesztett börtönbüntetéssel zárul. Az állatvédő 
társadalomnak és olyan szervezeteknek is egyébként, akiknek évtizedes múltjuk van 
az állatvédelem területén, egyöntetűen az a kérésük és a döntéshozók felé azt a 
véleményt fogalmazták meg, hogy az ilyen esetek kapcsán az lenne a megfelelő 
visszatartó erő, ha büntetést szabna ki a bíróság. Ha nyilvánosságra kerül egy ilyen 
eset és a rendőrségi nyomozás során kiderül, hogy az elkövető valóban elkövette azt a 
bűncselekményt, ezekben az esetekben ne legyen a bíróságnak lehetősége a büntetés 
felfüggesztésére. Tehát mindenképpen az lenne leghatékonyabb a prevenció céljából 
is, ha ezek az elkövetők minden esetben letöltendő börtönbüntetéssel lennének 
sújtva. 
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Előzetesen ennyit szerettem volna elmondani és még azt szeretném a végén 
leszögezni, hogy úgy gondolom, ez igazából nem is politikai kérdés, sőt ez egyáltalán 
nem politikai kérdés. Ez gyakorlatilag a társadalom egy jelentős részének a kérése, 
akarata, ha úgy fogalmazzuk. Azért hoztam a tisztelt Ház elé, mert úgy gondolom, 
évtizedes lemaradásaink vannak az állatvédelem területén Európával, Nyugat-
Európával szemben, és ez lehet egy lépcsőfok ahhoz, hogy közelebb kerüljünk az 
állattartási kultúra normális mederbe tereléséhez. Ennyit szerettem volna mondani. 
Köszönöm szépen, hogy meghallgattak.  

Hozzászólások 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Vas Imre alelnök úrnak adok szót. 
 
DR. VAS IMRE (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen. Szerintem 

már egy másik javaslat kapcsán mondtam, hogy a célokkal nyilván mindannyian 
egyetértünk, de azt javaslom a képviselőtársamnak, hogy várjuk meg az Igazságügyi 
Minisztériumban folyó egyeztetés, illetve előkészítés eredményét. Nyilvánvalóan az 
Igazságügyi bizottság elé fog kerülni és azt a konszenzusos javaslatot fogadjuk majd 
el. Köszönöm szépen. De a célokban egyébként egyetértünk, szerintem sem múltkor, 
sem most ebben nincs közöttünk vita. Köszönöm szépen. 

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

Bizottság! Tisztelt Képviselő Úr! Azt gondlom, hogy az állatvédelem kapcsán nálunk 
biztosan nyitott kapukat dönget, hiszen emlékszem, hogy a demonstráción is együtt 
voltunk, egymás mellett álltunk. Itt valóban nem pártpolitikáról van szó, hanem 
minden olyan ember, akinek ez a téma fontos, jó, ha kiáll érte és főleg nekünk, 
törvényhozóknak különös felelősségünk van abban, hogy az állatkínzás 
megfelelőképpen szankcionálásra kerüljön. Oly annyira, hogy picit a saját 
gyermekemnek érzem ezt a törvényi tényállást, mert az alaptényállás 
megfogalmazásában még nem képviselőként, de szakértőként a kodifikációban 
közreműködtem. A (2) bekezdés a) pontja Csiha Judit és az én javaslatomra került 
bele a törvénybe. A b) pont pedig annak a bizottsági ülésnek az eredménye, amelyiket 
jó magam hívtam össze, egy ellenőrző albizottsági ülés volt. Tehát abszolút 
egyetértünk a célokban. 

Két dolgot tennék csak hozzá, a mellett, hogy egyébként természetesen a 
tárgysorozatba vételét ennek a javaslatnak támogatni fogjuk. 

Az egyik, hogy a büntetőjog belső arányosságára azért figyelni kell, tehát itt 
bizonyosan valahol módosításra szorul a dolog, vagy egyik, vagy másik tényállásnál, 
de az nem jó, hogy ha egy állatnak maradandó egészségkárosodást okoznak, az 
súlyosabban büntetendő, mint ha ugyanezt az embernek okozzák. Tehát egy ilyenfajta 
fokozatosságot azért be kell tartani; vagy egyik, vagy másik tényállásban, de ezt 
módosítani kell, mert itt öttől tíz évig tervezi büntetni, és jelen pillanatban kettőtől 
nyolc év az embernél ugyanezen tényállás. Tehát ez biztos, hogy nem arányos. 

A másik egyébként, és itt most meglepő módon egyetértek Vas Imre képviselő 
úrral (Derültség.), azért, mert itt nem időhúzásról van szó, hanem tényleg tudjuk azt, 
hogy az Igazságügyi Minisztériumban folyik egy kodifikációs munka. Mi a mai napon 
fogjuk postázni a minisztérium számára azokat a javaslatokat, amelyeket 
állatvédelem tárgyában, akár a büntetőjog területén, akár máshol módosítani 
szándékozunk, és mi is állatvédő szervezetekkel konzultálva tettük meg, részben az ő 
javaslatukat tolmácsolva, részben a sajátunkat előterjesztve. Azt reméljük és várjuk, 
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hogy az Igazságügyi Minisztériumban konstruktív egyeztetés zajlik majd az 
állatvédelemmel kapcsolatban, és a minisztérium apparátusa, illetve vezetői is úgy 
állnak hozzá, hogy ez nem pártpolitikai, hanem egy közös ügy. A magam részéről a 
legjobban annak örülnék, ha egy ötpárti előterjesztésként tudnánk majd benyújtani 
azt a kodifikációs munkát, amelyet a mi részvételünkkel az Igazságügyi Minisztérium 
kodifikációs szakemberei elvégeznek. Tehát inkább azt mondom, hogy egy elvi 
támogatás, amit tennénk most képviselő úr felé, hogy ezt a témát, igen, napirenden 
kell tartani, gondozni kell. Nem lehetünk elégedettek, valóban, a mostani 
joggyakorlattal sem, és valóban, a törvényi szabályozással sem teljes mértékben.  

Úgyhogy támogatjuk, de képviselő urat is arra biztatom, amit mi is teszünk, 
hogy menjünk el együtt az Igazságügyi Minisztérium egyeztetésére, és próbáljunk ott 
egy konszenzusos javaslatot létrehozni. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Tisztelt Bizottság! Staudt Gábor képviselő úrnak 

adok szót. 
 
DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik): Köszönöm, elnök úr, csak röviden. 

Természetesen támogatjuk a javaslatot, támogatom jómagam is. Fontosak az 
egyeztetések, de attól még, ha napirendre kerül ez a javaslat, az egyeztetések még 
futhatnak, és úgy gondolom, ez talán az egyeztetések számára is egy gyorsított ütemet 
jelentene, ha az Országgyűlés előtt már megjelenne ez a javaslat.  

Valóban igaz, hogy lehet, hogy akkor az emberek irányában elkövetett 
cselekményeket is súlyosbítani kell; valószínűleg egyébként ez a megoldás. De most 
maradva az állatoknál, az a gyakorlat nem tartható, hogy jelen pillanatban 
gyakorlatilag, kevés kivételtől eltekintve, lehet korlátlanul bántalmazni azokat az érző 
állatokat, gerinces állatokat, amelyek az emberek környezetében élnek, és tehetik ezt 
úgy, hogy komoly következményre vagy akár letöltendő börtönbüntetésre csak akkor 
lehet számítani, ha valaki ezt nagyon sokszor bizonyíthatóan elkövette, tehát 
visszaesőnek tekinthető, pedig vannak olyan esetek, amelyek önmagukban is 
megalapoznák azt, hogy mondjuk, az elkövető börtönbe kerüljön.  

Ezért támogatom tehát jómagam is a javaslatot, és remélem, hogy az 
Országgyűlés elé tud kerülni. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Répássy Róbert képviselő úré a szó. 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT (Fidesz): Tisztelt Bizottság! Előrebocsátom, hogy nem 

akarok a dolog érdemében állást foglalni, mármint úgy értem, hogy a javaslat 
ügyében állást foglalni, mert azon az állásponton vagyok, amit Vas Imre mondott, 
hogy az Igazságügyi Minisztériumban folyó egyeztetéseket meg kellene várni. De 
azért az érdekes, hogy amikor néhány évvel ezelőtt a kormány és a kormánypártok azt 
javasolták, hogy a bírói ítéletkiszabási gyakorlat, tehát a bírói ítélkezési gyakorlat 
megváltoztatása érdekében szigorítsuk a törvényeket, és ha például azt tapasztaljuk, 
hogy a bírák túlságosan enyhe ítéleteket szabnak ki, akkor vezessük be a 
középmértéket és emeljük a büntetési tételeket, akkor a jelen lévő ellenzéki pártok 
tiltakoztak a legjobban az ellen, hogy úgy befolyásoljuk a bírói mozgásteret, a bírói 
ítélkezési szabadságot, hogy… (Dr. Staudt Gábor: Mi biztos, hogy nem tiltakoztunk.) 
Jó, akkor majd biztosan elmondja Bárándy Gergely, hogy ő hogyan tiltakozott az 
ellen, hogy a középmértékes büntetést bevezessük. Ugyanis mi a helyzet? Csak mert 
érdemes azért elemezni, hogy mi a helyzet ennél a bűncselekménynél: az a helyzet, 
hogy a büntetési tétel alsó harmadában szabnak ki büntetéseket, és ráadásul még azt 
is felfüggesztik. Nagyjából ez a helyzet. Tehát nem merítik ki a bírók a büntetésitétel-
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keretet, és gyakran élnek a végrehajtandó szabadságvesztés helyett a felfüggesztett 
szabadságvesztés kiszabásával. Tehát pont az a jelenség, amit egyébként más, 
általános összefüggésekben a kormány büntetőpolitikájának megalkotása során mi 
tapasztaltunk; ezért vezettük be a középmértékes büntetést, ezért vezettük be azt, 
hogy bizonyos esetekben kizárt a végrehajtás felfüggesztése, vagy kizárt, mondjuk, 
valamilyen enyhítő szakasz alkalmazása. Ezeket a büntetőpolitikai lépéseket akkor 
nagyon sokszor, jó, akkor lehet, hogy nem a Jobbik, de szerintem a Jobbik is kritizálta 
ezt mint a bírói büntetéskiszabás szabadságának az elvonását. (Dr. Staudt Gábor: Á! 
Hol élsz? - Derültség.)  

Lám-lám, itt van egy eset, amikor azt látjuk, hogy a bírák nem a törvényhozó 
által elvárt vagy nem a törvényhozó által indokoltnak tartott mértékű büntetéseket 
szabnak ki, és kiderül, hogy nem lehet másként befolyásolni a bírói ítélethozatalt, 
csak úgy, ha magát a büntetési tételt vagy a büntetéskiszabásra vonatkozó szabályokat 
változtatja meg az Országgyűlés. El lehet dönteni, hogy ebben az esetben is kell-e ezt 
alkalmazni. Én azt gondolom, inkább azt kellene elemezni, hogy miért ilyen alacsony 
büntetéseket szabnak ki a bírák; egyáltalán igaz-e ez az állítás, hogy alacsony 
büntetéseket szabnak ki a bírák? Én azt gondolom, folyamatosan erősödtek ezek az 
ítéletek, folyamatosan súlyosbodtak, ahogyan jöttek a hírek. Mondjuk, néhány évvel 
ezelőtt még nagyon ritka volt a végrehajtandó szabadságvesztés, ma már nem lehet 
ritkának nevezni. Általánosnak még nem nevezhető a végrehajtandó 
szabadságvesztés, de egyre több végrehajtandó szabadságvesztést szabnak ki ilyen 
esetekben. Tehát szerintem a bírói büntetéskiszabás kereteit a törvény megfelelően 
tartalmazza, csak a bírák eddig nem éltek a súlyosabb büntetések lehetőségével.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Bárándy képviselő úr! 
 
DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Igyekszem 

rövid lenni, de amit Répássy képviselő úr elmondott, azt muszáj kicsit árnyalni.  
Szóval, amikor arról beszélünk, hogy a törvényalkotó, amikor egy bírósági 

gyakorlat nem tetszik neki, módosíthat törvényt, ezt soha senki nem vitatta. Közülünk 
sem, én magam sem. Ha ilyet talál Répássy képviselő úr, akkor meghívom egy sörre 
szívesen. (Dr. Répássy Róbert: A középmérték!) Én azt mondtam, és a 
középmértéket valóban ellenzem, igen, mert ott azt mondtam, hogy nem lehet az 
büntetőpolitikai cél, hogy a határjelrongálástól az emberölésen keresztül a 
sikkasztásig, az állatkínzásig, s a többi, sorolhatnám a bűncselekményeket, mindent 
egységesen akarunk szigorítani. Ilyen nincs! Én azt mondtam, hogy vannak olyan 
esetek, amikor indokolt a szigorítás, vannak olyan esetek, amikor indokolt a 
differenciálás, vannak olyan esetek, amikor indokolt az egyszerűsítés, és ezzel 
bizonyos büntetőpolitikai célokat el lehet érni. Ma az a büntetőpolitikai cél, hogy az 
állatkínzás esetén több letöltendő börtönbüntetést szabjanak ki a bíróságok, mint 
amennyit jelen pillanatban tesznek. Bár megjegyzem, azzal a tendenciával, amiről 
Répássy képviselő úr beszélt, egyetértek, és ez nagyon helyes, hogy amikor bekerült ez 
a Btk.-ba, akkor gyakorlatilag nem volt még letöltendő szabadságvesztés-kiszabás, 
nem került sor rá, most már egyre gyakrabban történik ez meg, de kétségkívül ezt a 
folyamatot indokolt gyorsítani.  

Itt azonban arról van szó, és ez a nagy különbség a középmértékes 
büntetéskiszabás támogatása vagy elvetése és e között a módosító között, hogy itt egy 
konkrét tényállásra fókuszálva azt a büntetőpolitikai célt kívánjuk elérni, hogy az 
állatkínzást szigorúbban büntessék meg a bíróságok, nem pedig generálisan, minden 
bűncselekmény esetén egy ilyen szigorító módosító rendelkezést vezetünk be. Ez az 
egyik. 
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A másik, amit bíráltam, képviselő úr, az tudja, hogy mi volt? (Dr. Répássy 
Róbert: Azt miért nem?) Az volt, hogy olyan szabályokat írok elő bírónak, amelyek 
alapján ilyen esetben nem dönthet másként. Olyan szabályt írok elő, hogy kötelező 
neki tényleges életfogytig tartó szabadságvesztést kiszabni. Ez volt, azt hiszem, az az 
ominózus rendelkezés, amin annak idején vitáztunk. Azt mondom, hogy ez valóban 
csorbítja, méghozzá meg nem engedhető módon csorbítja a bírói ítélkezési 
függetlenséget. Nyilvánvalóan csorbítja az is, amikor törvényt alkotunk bizonyos 
irányadó tényállások vonatkozásában például, hogy mit lehet felfüggeszteni és mit 
nem, vagy hol van helye próbára bocsátásnak, hol nincs, de azt látni kell, hogy itt is 
van egy szűkebb körű mérlegelési joga a bírónak. Amikor nincs mérlegelési joga, zéró 
a mérlegelési jog, az az, amit én kritizálok. Itt erről szó nincs. Itt ugyanígy 
büntetésitétel-kereteket határoznánk meg. Vagy a javaslatunkban, ami lesz, 
differenciálnánk a tényállást és a különböző differenciált tényállásokhoz csatlakozó új 
büntetésitétel-keretek között a bíró szabadon mérlegelhet. Az, hogy egyébként a 
jogalkotó valóban egy más irányú ítélkezési gyakorlatnak a megalapozását szeretné 
elérni, az egy legitim történet. Soha nem mondtam mást! 

Azért is szeretném ezt ide tenni, mert szó nincs arról, hogy pont az állatok vagy 
az állatkínzás vonatkozásában gondolkodnánk csak így. Nem! Szó nincs erről. Én 
például a magam részéről az egyik legnagyobb problémának tartottam az új büntető 
törvénykönyvben és ezt most is mondom, hogy nem választotta el nagyon markánsan 
egy nagyon erős cezúrával a személy elleni erőszakos bűncselekményeket minden 
más bűncselekménytől. Én például disszonánsnak tartom azt, hogy van olyan vagyon 
elleni bűncselekmény, amelynek azonos a büntetésitétel-kerete az emberöléssel, vagy 
a halált okozó testi sértéssel. Tehát ahol személy elleni erőszakos bűncselekményekről 
van szó, bőven feljebb vittem volna, az összes többinél pedig gondolkodtam volna 
adott esetben akár annak a lejjebb vitelénél is. Tehát nagyon markáns cezúrát húztam 
volna.  

Vannak ilyen viták és én helyesnek tartom ezt, hiszen ez a dolgunk, hogy a 
jogalkotó befolyásolja a bíróságok ítélkezési gyakorlatát. Csak azt tudom mondani, 
hogy nem a bírói mérlegelési jogkör elvonásával, hanem a bírói mérlegelési jogkör, 
mondjuk úgy, terelésével. Ez a kettő egészen más. 

Azért pedig elnézést kérek, hogy a választ nem tudom megvárni, de el kell 
hoznom a kislányom az óvodából. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Staudt Gábor képviselő úrnak adok szót. 
 
DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik): Köszönöm. A jegyzőkönyv kedvéért 

mondanám, hogy a Jobbik a túl szigorú törvények bevezetését soha nem kérte 
számon a kormánytól és a középmérték alkalmazása ellen sem érveltünk. A 
történelmi hűség kedvéért mondom. Olyan volt, hogy a túl enyhe törvényeket számon 
kértük és szigorításokat javasoltunk. Ez persze lehet, hogy az egyéb ellenzéki pártokra 
igaz, de mindenképpen fontos, hogy a jegyzőkönyv ezt tartalmazza. (Dr. Répássy 
Róbert: Elnézést, összekevertem az ellenzéket!) Köszönöm szépen. Répássy Róbert 
elnézéskérését elfogadom és a jövőben ezt így tartjuk számon. (Dr. Répássy Róbert: 
Már annyiban elnézést, hogy összekevertem!) 

 
ELNÖK: Köszönöm. Vas Imre alelnök úrnak adok szót. (Dr. Bárándy Gergely 

távozik.) 
 
DR. VAS IMRE (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen. Arra hívnám 

fel a képviselőtársaim figyelmét, hogy az elején nagyon enyhe ítéletek születtek ugyan, 



44 

de ez alapvetően a bűnügyi nyilvántartás rendszeréből is következik. Tekintve, hogy 
aki más jellegű bűncselekményeket nem követett el, nem volt benne a 
nyilvántartásban. Nem emlékszem, talán 2003-2005 körül került bele a büntető 
törvénykönyvbe. Tehát amikor a büntetőeljárás során akár a nyomozati, akár a 
bírósági szakban az illető bűnügyi előtörténetét lehúzták, akkor még nem lehetett 
benne ilyen jellegű bűncselekmény. Ez később a törvény hatályba lépése után 
kerülhetett be, ráadásul először a bírók nagyon sok esetben csak pénzbüntetést 
szabtak ki, az meg egyébként, miután befizette a büntetést, ha jól emlékszem, öt év 
után törlődik, büntetlen előéletű lesz, de a bűnügyi nyilvántartásnak a nem 
bűntettesek nyilvántartásában még öt évig szerepel. A felfüggesztett 
szabadságvesztés, ha jól emlékszem, a büntetés, vagyis a felfüggesztés kitöltése után 
12 vagy 15 évig szerepel, most nem emlékszem pontosan. Tehát később jelentek meg a 
bűnügyi nyilvántartásban egyébként az ilyen jellegű bűncselekmények. Ezért is volt 
várható, hogy miután a törvényt módosítottuk vagy emeltük a büntetési tételt, és a 
bűnügyi nyilvántartásból majd kiderülnek az ilyen jellegű korábbi cselekmények, a 
bírák ezt figyelembe veszik a büntetőeljárás során. Erre semmiféle statisztikai adatom 
nincs, de könnyen lehet, hogy így van, ettől függetlenül mondom azt, hogy szerintem 
várjuk meg az Igazságügyi Minisztériumban folyó munka eredményét. Köszönöm 
szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem, ki kíván még hozzászólni. (Senki sem 

jelentkezik.) Egyed Zsolt képviselő úrnak adok szót válaszadásra. 

Egyed Zsolt válasza 

EGYED ZSOLT (Jobbik): Köszönöm szépen. Pár dologra szeretnék reagálni. 
Répássy képviselő úr és Bárándy képviselő úr is elmondta, hogy egyre szigorodnak a 
kiszabott büntetések. Annyira szigorodnak, utánanéztem, hogy az elmúlt időszakban 
a büntetések 92 százaléka felfüggesztett börtönbüntetés lett, ez lett az ítélet. Úgyhogy 
ebben ez a tendencia nem érzékelhető. 

Másrészt azzal kapcsolatban, amit a javaslatomban leírtam büntetési tételként. 
felvetette Bárándy képviselő úr, hogy súlyosnak tartja, mivel a személy ellen 
elkövetett erőszakos bűncselekményeknek nincs ilyen büntetési tétele. Én úgy 
gondolom, hogy nem ez az erős, amit én leírtam. Utánanéztem és a nemzetközi 
gyakorlatból merítettem. Úgy gondolom, hogy a személy ellen elkövetett 
bűncselekmények büntetési tétele alacsony jelenleg Magyarországon. Tehát úgy 
gondolom, akkor lenne meg az egyensúly, ha azok a büntetési tételek is a helyükre 
kerülnének, de jelenleg nem erről beszélünk, nem ez a napirend.  

Viszont azt szeretném elmondani, hogy beszéltem sok állatvédő szervezettel és 
nagyon jónak tartom egyébként, hogy az Igazságügyi Minisztérium elkezdte az 
egyeztetést, csak sajnos azt le kell szögeznem, hogy nem azokkal a szervezetekkel 
kezdte el az egyeztetést az Igazságügyi Minisztérium, amelyek a valódi érdemi 
munkát végzik. Borsod megyei képviselő vagyok, így most a MÁSA-t tudom felhozni 
példaként, amely 22 éves múltra tekint vissza, őket sem hívták meg erre az 
egyeztetésre. Azokat az állatvédőket sem hívták meg, akik nap mint nap mentik az 
utcáról az elkóborolt, bajba került állatokat. Kicsit tehát, úgy gondolom, ez az 
egyeztetés nem abban a mederben folyik jelen pillanatban, amelyben folynia kellene. 
De természetesen, ha meghívást kapok erre, nagyon szívesen részt veszek benne. 
Viszont csatlakoznék Staudt Gábor képviselőtársam felszólalásához, egyáltalán nem 
látok összefüggést, nem látom, hogy az egyeztetés és a törvényjavaslat tárgysorozatba 
vétele bármilyen ellentmondásban lenne egymással. Így, úgy gondolom, ha most 



45 

mindenki tényleg félretéve a pártpolitikát a jó érzésére hallgat, akkor ezt a 
törvényjavaslatot már csak emberségből is támogatja. Köszönöm szépen. 

Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Határozathozatal következik. Kérdezem a 
bizottság tagjait, ki támogatja a tárgysorozatba vételt. (Szavazás.) Két igen szavazat. 
Ki van ellene? (Szavazás.) Ilyet nem látok. Ki tartózkodott? (Szavazás.) Nyolc 
tartózkodással a bizottság nem vette tárgysorozatba.  

Nagyon szépen köszönöm a képviselő úr megjelenését. 

g) A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 
módosításáról szóló T/9188. számú törvényjavaslat 

Most a g) pont következik, 9188. számon, szintén Btk.-módosítás, Staudt 
Gábor és Z. Kárpát Dániel képviselő urak nyújtották be. Staudt Gábor fogja az 
előterjesztői feladatot ellátni. Megkérdezem, hogy kíván-e az előterjesztésen kívül 
bármit elmondani.  

Dr. Staudt Gábor szóbeli kiegészítése 

DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik): Igen, köszönöm. Azt hiszem, könnyen 
belátható és nagyon egyértelmű az a cél, amely minket ezen javaslat benyújtására 
sarkallt. Az önkényes beköltözést szeretnénk a szabálysértési tényállásból a Btk.-ba 
beemelni. Ennek az az indoka, hogy az elmúlt időszakban is, egyébként ez nem egy 
mai keletű probléma, azt láthattuk, hogy gyakorlatilag úgy önkormányzati, mint 
magánlakásokat érintő önkényes beköltözés, lakásfoglalás esetén a szabálysértési jog 
teljesen eszköztelen volt. Pénzbüntetést lehetett kiszabni olyan emberekre, akik 
javarészt munkával nem rendelkeztek, akiknek javarészt behajtható vagyonuk nem 
volt, hiszen általában pont ezért költöztek be másnak a lakásába vagy az 
önkormányzati ingatlanokba. 

Ez viszont semmiféle elrettentő erővel nem bír. Sok esetben egyébként a 
polgári jogi úton való eltávolításuk is nagyon hosszú folyamat volt, és jelenleg is, ha 
ezt valaki megpróbálja végigvinni, akkor nagyon sok nehézségbe ütközik. Úgy 
gondoljuk, hogy emiatt a Btk.-ban helye van az önkényes beköltözés tényállásának, és 
azt kell hogy mondjam, ez egy első lépés lehet ahhoz, hogy ezeket a cselekedeteket 
meggátoljuk, megelőzzük, illetve ha ilyet elkövetnek, akkor a törvény megfelelő 
szigorával le tudjunk sújtani. Úgyhogy ezért kérem, hogy ez a javaslat kerülhessen az 
Országgyűlés elé. Köszönöm. 

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

(Nincs jelentkező.) Hozzászólót nem látok; így nincs mire válaszolni, képviselő úr. 

Határozathozatal 

Kérdezem a bizottságot, ki támogatja a T/9188. számú, Btk.-módosításról 
szóló törvényjavaslat tárgysorozatba vételét. (Dr. Staudt Gábor: Itt a szigorítás, 
Robi, támogathatod! - Szavazás.) Ez 2 igen. Ki van ellene? (Szavazás.) Ez 6 nem; és 
2 tartózkodás mellett a bizottság nem vette tárgysorozatba. 

h) Magyarország Alaptörvényének hatodik módosításáról szóló 
T/9256. számú törvényjavaslat 

Tisztelt Bizottság! Most következik az Alaptörvény hatodik módosításáról szóló 
T/9256. számú törvényjavaslat. Az előterjesztők Vona Gábor, Apáti István és Z. 
Kárpát Dániel jobbikos képviselőtársaink.  
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Köszöntöm Z. Kárpát Dániel képviselő urat. Kérdezem, kíván-e szóban 
nyilatkozni a bizottság előtt. (Jelzésre:) Igen, akkor megadom a szót. Tessék, 
parancsoljon! 

Z. Kárpát Dániel szóbeli kiegészítése 

Z. KÁRPÁT DÁNIEL (Jobbik): Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt 
Bizottsági Tagok! Kedves Vendégek! Így, egy háromórányira nyúlt ülés végén vagyok 
kénytelen egy stratégiai fontosságú témát behozni és ebben támogató szavazatokat 
kérni. Hiszen azt látjuk, hogy a Jobbik által beterjesztett alaptörvény-módosítás 
egyértelmű előfeltétele lenne annak, hogy egy tisztességes országos népszavazást 
tartsunk egy olyan kérdéskörben, amely a mai katasztrofális, tragikus események 
tükrében talán súlyosabb, mint eddig valaha.  

Elmondhatjuk, hogy egy megfelelő alaptörvény-módosítás egy olyan országos 
népszavazás előfeltétele lehet, amely egyértelműen lehetővé teszi, hogy ne csak a 
kötelező kvóta tekintetében tudjunk lefolytatni különféle jogi aggályok nélkül egy 
megfelelő referendumot, hanem a későbbiekben kiterjesztve ezt a kérdést, ne csak a 
kötelező kvótáról, hanem annak mindenféle mutációjáról is beszéljünk, beleértve 
egyébként a visszatoloncolásokat is, hiszen a statisztikai adatok makacs dolgok: a 
tavalyi évben 178 ezer olyan regisztrált személyt ismerünk, aki Magyarországon 
szignált, és ide elvileg még bármikor visszalökhetik. Éppen ezért a Jobbik fő célja, 
hogy egy olyan biztonságos jogi környezetet alakítson ki, amely esetében kizárható az 
az idézőjeles „kötözködés”, ami akár egy országos népszavazás, akár csak egy kötelező 
betelepítési mechanizmusról szóló országos népszavazás ellen felmerülhetne. S ami 
miatt a Jobbik nagyon fontosnak tartaná, hogy létrejöjjön az alaptörvény-módosítás 
mellett egy biztonságos környezetben megtartott referendum, az az, hogy nem lesz 
örökké Fidesz-KDNP-kormány, a mi feltett szándékunk és célunk pedig az, hogy az 
összes következő kormány cselekvési terét is egy olyan, a választók akaratának 
megfelelő mederbe tereljük, ami egyértelműen lehetővé teszi azt, hogy ha a magyar 
társadalom akaratnyilvánítása megszületik, miszerint nem kíván migránsokkal, 
hívatlan idegenekkel egy fedél alatt, egy országban élni, akkor ez legyen 
tulajdonképpen kötelező erejű a teljes politikum számára, ne csak most, hanem a 
közeljövőre nézve is.  

Ebben kérjük tehát támogató szavazatukat, és belátásukat a tekintetben, hogy 
Európában egy invázió zajlik, tudatos lakosságcsere szándéka merül fel, és egy 
nemzetállamnak, egy magára valamit adó nemzetállamnak kutya kötelessége a 
legkeményebb eszközökkel fellépni ez ellen. Köszönöm a figyelmet. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a bizottság tagjait, ki kíván hozzászólni. 

(Jelzésre:) Először Vas Imre alelnök úrnak adok szót, utána pedig Staudt Gábornak. 
Parancsoljon, alelnök úr! 

Hozzászólások 

DR. VAS IMRE (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen. Abban 
egyetértünk, hogy nyilván a kötelező betelepítés ellen vagyunk, szerintem a teremben 
túlnyomó többségben képviselők. Tehát a cél teljesen rendben van, mi sem 
szeretnénk kötelező betelepítést. Viszont szerintem a törvényjavaslat azért nem jó, 
mert itt nemzetközi jogról ír az Alaptörvény 8. cikk (3) bekezdés d) pontja, mármint 
hogy miről nem lehet népszavazást tartani. És nincs ilyen nemzetközi jog, ami ezt 
előírná, mert ahhoz az Országgyűlésnek valamilyen nemzetközi szerződést el kellett 
volna fogadnia. Tehát az Országgyűlés elfogadta az Európai Unióról, az Európai Unió 
működéséről, a különböző országok csatlakozásáról szóló szerződéseket, ez 
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nemzetközi jogi kötelezettség. De ezekben ilyen kötelező betelepítésre vonatkozó 
utalás álláspontunk szerint nincs.  

Az Európai Unió szervei által, tehát Tanács, Parlament, Bizottság által 
meghozott rendeletek, irányelvek viszont nem részei a nemzetközi jognak, hanem az a 
belső joghoz tartozik. Így álláspontunk szerint ez a fajta módosítás erre a problémára, 
amiben tehát magában, még egyszer hangsúlyozom, egyetértünk, nem alkalmazható, 
nem megfelelő. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Staudt Gábor képviselő úrnak adok szót. 
 
DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik): Köszönöm szépen. Kibontakozóban van itt egy 

alapvető jogi vita, amelyben, érdekes, hogy az önök álláspontját az üléspontja 
határozza meg. Mert tavaly Kósa Lajos még pont az ellenkezőjét mondta. És nem 
tudom egyébként, hogy Vas Imre ezt mire alapozza, hogy az uniós aktusok, attól 
függetlenül, hogy közvetlen hatályuk van, a belső jog részét képezik - tehát akkor azok 
a magyar belső jog részét képezik önök szerint. Ez nem így van, hiszen nemzetközi 
szerződések azok, amelyek megalapozzák azt, hogy az Unióban ezek a döntések 
megszülethetnek, és az alapszerződések alapján, amelyek nemzetközi 
szerződésekként jönnek létre, működhet az egész történet. És az igaz, hogy az Európai 
Uniónak a jogrendszerét egy különálló jogrendszerként is szokás emlegetni, mint ami 
gyakorlatilag a klasszikus nemzetközi jog és a belső állami jog közé beékelődik, de 
ettől még a magyar Alaptörvénynek a szellemiségéből és szabályaiból levezetve 
nemzetközi jognak számít. Tehát ha van a magyar Alaptörvényben olyan passzus, ami 
szerint ez nem így van, akkor lehet, hogy az elkerülte a figyelmemet. De egyébként én 
idéznék azért egy határozatból, felhívnám Vas Imre figyelmét egy tavalyi kúriai 
határozatra - ez a 37-359/2015. számú határozat, ezt a Kúria hozta -, amelyben arról 
kellett döntenie, egy kicsit ellenkező előjellel, hogy lehet-e népszavazást 
kezdeményezni - a Választási Bizottságtól hozzá került az ügy - abban a kérdésben, 
hogy az Országgyűlés előírhat-e, határozatban kötelezheti-e a kormányt arra, hogy 
egy bizonyos támogató - jelen esetben a kezdeményezőknek ez volt a célja - véleményt 
fogalmazzon meg a kormány az Európai Unió Tanácsában, illetve az Európai 
Tanácsban az európai uniós ügyészség létrehozása során. Ezt úgy tartotta a Kúria és a 
Választási Bizottság is, hogy ebben nem lehet népszavazást tartani, merthogy ez 
nemzetközi jogi kötelezettséget érint. És ez egyébként a jelenlegi helyzethez képest, 
amit akkor a Kúria kimondott, egy sokkal billegősebb helyzet volt, mert nem biztos, 
hogy én száz százalékig egyetértek azzal, hogy az Országgyűlés határozata, amelyben a 
kormányt egy bizonyos vélemény és szavazat kifejtésére kötelezi egy uniós eljárásban, 
az a nemzetközi jognak a része vagy nem. Nem vagyok benne biztos; a Kúria szerint 
igen. Márpedig ha a Kúria ezt akkor így eldöntötte, akkor ez, amit önök 
beterjesztettek, igenis sokkal egyértelműbben a nemzetközi jog része. De nem 
vagyunk ellendrukkerek, tehát jó, ha ebben ki lehet írni egy népszavazást, ennek 
örülünk. Csak ne legyünk annyira szemellenzősök, hogy itt félévről félévre a Fidesz 
változtatja a véleményét, a Fidesz vezető politikusai ahhoz képest, hogy éppen, 
mondjuk, a Fidesz-elnökségi ülésen három és fél perc alatt milyen döntést hoz; lehet, 
hogy volt az tíz perc is vagy fél óra, ezt nem tudom, nem voltam ott. De a lényeg az, 
hogy kényszerre, mert teljesen jól lehetett látni, hogy kényszerre reagált arra az ügyre, 
ami a Nemzeti Választási Bizottságnál történt, Orbán Viktor egy bejelentéssel, és 
valószínűleg a nemzetközi jogi aspektusok nem merültek fel ezen a Fidesz elnökségi 
ülésen. Hogy miért, megint csak nem tudjuk, azt kellene megkérdezni, aki ott volt. 
Viszont az teljesen egyértelmű - és megint nem csak a jogászok véleménye alapján, 
tanulmányokat lehetne hozni, és a Kúria döntését is figyelembe véve, ami irányadó e 
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tekintetben -, hogy ebben a hatályos szabályok alapján nem lehetne népszavazást 
tartani. Persze örülünk neki, ha lehet, de ehhez ez az Alaptörvény-módosítás kell, 
annál is inkább, mert ahogy ezt Z. Kárpát Dániel képviselőtársam elmondta, nem 
örökké fognak fennállni a jelen állapotok, bár bízom benne, hogy Magyarország 
mindenkori kormánya és parlamenti többsége a betelepítések és a kvóták ellen lesz. 
Ez lenne a kívánatos cél, de ha esetleg ez nem így lenne és megváltozna a helyzet, 
akkor sem kellene jogi vitákba bocsátkozni, hogy most lehet tartani népszavazást vagy 
nem.  

Ha most ez végig is megy és meg is lehet tartani, amit a hatályos jogszabályok 
alapján nem lehetne, akkor higgyék el, hogy egy erőviszony-változás esetén, mint a 
bélyeget úgy nyomják le az önök jogi érveit. Tehát ha nem mindenhol a fideszes 
emberkék lennének minden döntéshozatali folyamat meghatározó résztvevői, akkor 
ez a Nemzeti Választási Bizottság ülésén sem kellett volna hogy átmenjen. Átment. 
Bár, mondjuk, ő a kopaszok jelenlétét sem tartotta problémásnak. Úgyhogy kérem, 
öntsünk tiszta vizet a pohárba! A céljaink ugyanazok, de azt szeretném, ha hosszú 
távon rendeznénk ezt a helyzetet és nem ilyen jogi fabrikálással és mindenféle 
nyakatekert érveléssel, hanem valós jogszabályi alapokon. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Répássy Róbertnek adok szót. 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT (Fidesz): Történelmi pillanat volt, hogy a Jobbik 

képviselője a kopaszokat kifogásolta itt, a parlamentben. De mindegy, menjünk 
tovább! Most nem Z. Kárpát Dánielre gondoltam (Z. Kárpát Dániel: Persze, persze! - 
Derültség.), hanem általában a kopaszokra. 

Tisztelt Bizottság! A Jobbik javaslata szerintem egy alkalmatlan eszközzel 
elkövetett kísérlet, mert a kormány által javasolt népszavazásnak és elvileg a Jobbik 
javaslatának is ugyanaz a célja, hogy a kvóta ügyében lehessen népszavazást tartani. 
Az első praktikus javaslatom, hogy várjuk meg, míg a kormány javaslatát elbírálják az 
arra illetékes szervek, a Kúria és később, ha az Országgyűlés kiírja a népszavazást, 
még az Alkotmánybíróság elé is kerülhet a kérdés. (Z. Kárpát Dániel: Ráérünk!) 
Tehát rövidesen meg fogjuk tudni, hogy elfogadható-e abban a formában, ahogy a 
kormány javasolta, tudniillik, hogy az Országgyűlés jóváhagyásához kell kötni az ilyen 
kvótáról szóló döntéseket és az Országgyűlés jóváhagyása nélkül nem kényszeríthetik 
ránk, ebben a formában a kormány és a kormánypártok álláspontja szerint most is 
alkotmányosan kiírható egy népszavazás. Tehát az Országgyűlés hozzájárulásához 
kötnénk.  

Amit a Jobbik javasol, az az, hogy az Országgyűlés hozzájárulása nélkül 
lehessen általában a nemzetközi szerződések tárgyáról népszavazást tartani. Azért 
mondom, hogy ez alkalmatlan eszköz (Dr. Staudt Gábor: Bevándorlási esetben!), 
mert ha az Országgyűlés hatáskörébe tartozik a döntés, akkor erről most is lehet 
népszavazást tartani. Tehát szerintem a kormány áll helyes jogi és nyilván politikailag 
is helyes állásponton, de jogi értelemben is helyes állásponton van, mert a kormány 
azt javasolja, hogy az Országgyűlés megkérdezése nélkül ne lehessen jogi erővel ránk 
kényszeríteni semmilyen döntést, hívják azt uniós jognak, vagy hívják nemzetközi 
szerződésnek. Mindegy ebből a szempontból, hogy minek hívják, az a lényeg, hogy az 
Országgyűlés hozzájárulása szükséges. 

Nem mennék bele abba a fejtegetésbe, hogy az uniós jog a nemzetközi jog része 
vagy sem, egy biztos: az Alaptörvény a nemzetközi jogról és az uniós jogról eltérő 
mondatokat, eltérő rendelkezéseket tartalmaz. A nemzetközi szerződésnél azt 
mondja, hogy Magyarország elismeri a nemzetközi jog általánosan elfogadott 
szabályait. Ez az egyik állítás. A másik, hogy a nemzetközi jog egyéb szabályait pedig 
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csak kihirdetés útján fogadja el Magyarország magára nézve. Tehát tulajdonképpen 
kettéválasztja a nemzetközi jogot. Vannak olyanok, amelyek közvetlenül kihirdetés 
nélkül érvényesülnek és vannak olyanok, amelyeket csak kihirdetés útján fogad el 
Magyarország. Ebből a szempontból, még egyszer mondom, nem annak van 
jelentősége, hogy az uniós jog minek minősül, hanem annak van jelentősége, hogy ne 
lehessen közvetlenül ránk kényszeríteni egy ilyen döntést. Ahhoz mindenképpen a 
magyar törvényhozás döntése legyen szükséges. Ezért javaslom a Jobbiknak, hogy 
támogassák a kormány népszavazási kezdeményezését, mert az még jogilag is 
helyesen (Z. Kárpát Dániel közbeszólása.) fogalmazza meg a kérdést. Tehát önök 
csak közvetetten tudnának eljutni ahhoz a célhoz, hogy a kvótáról legyen népszavazás, 
ellenben a kormány azáltal, hogy az Országgyűlés hatásköréhez köti ezt a kérdést, 
közvetlenül népszavazást tud kiírni, vagy pontosabban az Országgyűléstől kérheti a 
népszavazás kiírását. Ezért nem támogatom a javaslatodat. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Staudt Gábor képviselő úrnak adok 

szót. 
 
DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik): Répássy képviselőtársam, részben két 

különböző dologról beszélünk. Egy hosszú távú megoldás az, hogy az emberek 
bármikor, bármely kormánnyal szemben kifejezhessék a véleményüket, ha 
nemzetközi jogi szerződésből eredő kötelezettség abba az irányba mutat, hogy a 
bevándorlási politikán változtassanak. Ez egy Gyurcsány-kormány esetén, bár 
bízzunk benne, hogy ez a történelem magunk mögött hagyott lapjain marad, vagy egy 
hasonló kormányzat esetén ki tudják fejezni az emberek a véleményüket és a 
kormányt akár egy bizonyos eljárásra az Országgyűlésen keresztül rá tudják 
kényszeríteni. 

Az, amit ön mond, azért problémás, mert bármilyen magyar döntés mit számít, 
ha az uniós bíróság nem fogadja el azt a határozat ellenében, amit a kötelező 
kvótákról meghoztak az Unióban. Ezt nagyon helyesen egyébként a luxemburgi 
bíróság előtt megtámadta Magyarország, illetve bízom benne, hogy meg is történt, 
nemcsak a bejelentés, de a szlovákok biztosan megtámadták. Ha azonban mégis 
elbukik a luxemburgi bíróság előtt - bízzunk benne, hogy nem így lesz, szerintem is 
billegő lábakon áll az a határozat, amit az Unióban meghoztak, ebben nincs vita 
köztünk -, ha az uniós bíróság nem fogadja el a magyar és szlovák érveket, és nem 
tudom, még kik csatlakoztak hozzá, akkor államtitkár úr azt kérdezem, hogy a magyar 
Országgyűlés döntése vagy bármilyen magyar döntés mit számít. Semmit! Mert egy 
meghozott döntés egyébként most is végrehajtható, felfüggesztő hatálya nincs. Az 
égvilágon semmit nem fog tudni a kormány, az Országgyűlés, a magyar választók, 
senki sem csinálni. Tehát a Fidesznek az egész népszavazásos kis purparléja abban az 
esetben, ha ez elbukik az uniós bíróság előtt, tulajdonképpen értelmét veszítette. 
Hiába szavaznak az emberek önök szerint jogosan, mert végignyomják és tényleg 
szavazhatnak arról, hogy az Országgyűlés nélkül nem lehet dönteni. Nem is kell. 
Nagyon jól elvan az Unió a saját hatásköreivel, ha ezt a határozatot meg tudja védeni 
az uniós bíróság előtt. Tehát a probléma jóval nagyobb, mint ami az önök szavaiból 
kiderült. Akkor egyébként brutálisabb dolgokra kell felkészülni az Unió ellenében. Ez 
egy másik kör, ezt most nem szeretném megnyitni, hogy mi van akkor, ha ez elbukik, 
szavazhatunk, dönthetünk, két lábra vagy egy lábra állhatunk, teljesen mindegy, nem 
fogja őket érdekelni és elkezdik betelepíteni a különböző gazdasági bevándorlókat. 
Nos, ebben az esetben komolyabb lépésekre lesz szükség. De ebbe most nem mennék 
bele, a lényeg az, hogy teljesen irreleváns, hogy ez a kérdés Magyarországon kvázi 
hogy sül el. Sajnos, tudja ön is államtitkár úr, hogy ha ez a határozat megáll, akkor 
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nem fogja érdekelni őket a közvetlen hatálya miatt, hogy mit akarunk. Erre a 
helyzetre is fel kell készülni. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Teleki képviselő úrnak adok szót. 
 
TELEKI LÁSZLÓ (MSZP): Köszönöm szépen. Csak egy mondat! Tisztelt Elnök 

Úr! Tisztelt Bizottság! A Magyar Szocialista Párt támogatja, hogy tárgysorozatba 
legyen véve és lehessen vitatkozni a parlamenten belül erről a kérdésről, mert azt 
gondolom, hogy nagyon fajsúlyos kérdés. És az nem lehet számomra releváns, hogy 
egy ilyen kérdést, amely minden nap feszíti a közvéleményt, a társadalmat, az 
országot, ne egy olyan széles spektrumban tárgyaljuk, mint az Országgyűlés. 

Ezért tehát nagyon fontosnak tartanám azt, hogy most kerüljön tárgysorozatba 
vételre, és utána pedig akár a kormánynak, akár pedig az NVI-nek, akár pedig 
bárkinek ha van véleménye, az el tudja mondani a vita közben, és a vita alatt kijöhet 
egy olyan koncepció, amely alapján azt lehet mondani, hogy egy közös, akár ötpárti 
előterjesztést is el tud fogadni a parlament. Mert fontosnak tartom, hogy ezt a kérdést 
ilyen súllyal próbáljuk meg támogatni. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Répássy képviselő úrnak adok szót. 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT (Fidesz): Köszönöm szépen. Csak szeretnék segíteni 

az MSZP-nek: a kormány népszavazási kezdeményezését is tárgyalni fogja a 
parlament, hiszen amennyiben a jogorvoslatok elhárulnak, utána az Országgyűlésnek 
kell kiírnia a népszavazást. Tehát a konkrét népszavazási javaslatról lehet majd 
tárgyalni az Országgyűlésben. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e még a bizottság részéről hozzászólás? 

(Nincs jelentkező.) Nem látok ilyet. Megadom a szót képviselő úrnak a válaszadásra. 

Z. Kárpát Dániel válasza 

Z. KÁRPÁT DÁNIEL (Jobbik): Köszönöm a reagálás lehetőségét, elnök úr. A 
Jobbik alelnökeként igyekszem nem reagálni arra a felvetésre, hogy a kopaszok a 
belpolitikai életben milyen hullámokat vernek, hiszen sokkal komolyabb kérdésről 
van itt szó.  

Teljesen természetes, hogy a Jobbik támogatja egy országos népszavazás 
kiírását, hiszen a saját ötletéről van szó. Szégyen lenne és elképesztő, ha nem 
támogatnánk ezt. Emlékeim szerint ebben a bizottságban tárgyaltuk annak idején a 
Jobbiknak a saját ilyen irányú elképzeléseit, ahol Vas Imre egyébként, akkor még 
helyesen megjegyezte, hogy egy bonyolult és hosszadalmas eljárásról lehet szó. Más 
fideszes képviselők megint csak más indokokkal hárították el egy országos 
népszavazás, migránsügyi népszavazás felvetését. Nagyon örülünk annak, hogy azóta 
változtak ezek az álláspontok, és egyértelműen szabadnak látszik az út az előtt, ahol 
már tényleg csak jogi aggályok merülhetnek fel egy népszavazás kapcsán. E jogi 
aggályokat szeretnénk eloszlatni, és valóban, Vas képviselőtársam sem volt meggyőző 
a tekintetben, hogy az összes jogi ellenérvet le tudta volna söpörni az asztalról. Itt 
lenne egy alaptörvény-módosítás, ami arra alkalmas, hogy miközben Európát szó 
szerint ledarálják, miközben invázió zajlik, ne szakjogászi tötymörgéssel menjenek el 
további hónapok. Magunkhoz kell térni! Nincs erre idő, hölgyeim és uraim! Az a 
helyzet, hogy miközben Európát ledarálják, szó szerint, Magyarországon sem kellene 
több hónapot elpazarolni különféle szakjogászi vitákra - cselekedni kellene!  
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S el kell hogy mondjam, számomra figyelmeztető az is, ami az úgynevezett 
önkéntes kvóta és mechanizmus körül zajlik, hiszen megint, a mai hírek alapján is 
felmerül a gyanúja, hogy több tízezer hívatlan idegent próbálnak szétteríteni a 
kontinensen, jellemzően átszűrhetetlen hátterű idegenekről van szó, ahol ha csak a 
szakértői becslések szerinti 1-2 százaléknyi kiképzett terrorista arányt feltételezzük a 
teljes érkezők létszáma tekintetében, akkor is elképesztően veszélyes a helyzet. A 
brüsszeli események pedig azt bizonyítják, hogy további tötymörgésre nincs idő és 
lehetőség. Éppen ezért én arra kérem a kormányzatot, hogy pörgesse fel ezt az 
eseménysorozatot; addig se Körmenden és Szentgotthárdon migránstanyákat építsen, 
addig se azzal legyen elfoglalva, hogy még többen érkezhessenek ide, hanem 
mondjuk, egy önálló határőrség felállításával szavatolja a határ biztonságát. A 
szakjogászi aggályok elhárításával pedig, amihez kell ez az alaptörvény-módosítás, 
tegye lehetővé, hogy a lehető leghamarabb kiírhassa az Országgyűlés azt az országos 
népszavazást, amelyet természetes, hogy támogatunk, de minden alkalommal 
hozzátesszük, hogy amellett, hogy ez mederbe szorítaná a későbbi kormányok 
cselekvési tervét, nagyon fontos lenne ezt a kérdést kiterjeszteni, hiszen önmagában a 
kötelező kvóta elleni védekezés csak egypár százalékát eliminálja a valódi 
veszélyforrásoknak, hiszen számtalan mutációja jön létre a kvótának. Az önkéntest is 
életveszélyesnek tartom jelen formájában, hiszen több tízezer, jórészt azonosítatlan 
hátterű idegen árasztja el Európát; a végeredmény a mai napon is ismertté vált. És el 
kell hogy mondjuk azt is, hogy a visszatoloncolások tekintetében, a különböző 
relokációs mechanizmusok tekintetében át fogják még nevezni ezt a gyereket nagyon 
sokféleképpen. Havonta különböző csúcsokon, tanácsokon, brüsszeli 
boszorkánykonyhákban fogják kitalálni azt, hogy hogyan árasszák el Európát. 
Magyarországnak pedig meg kell védenie magát ettől, mindenféle eszközzel. 
Köszönöm a lehetőséget. 

Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Tisztelt Bizottság! Most arról kell döntenie a 
bizottságnak, hogy tárgysorozatba veszi-e a T/9256. számú alaptörvény-módosítást. 
Aki a tárgysorozatba vételt támogatja, kérem, szavazzon! (Szavazás.) Ez 2 igen. Ki 
van ellene? (Szavazás.) Ilyen nincs. Ki tartózkodott? (Szavazás.) Megállapítom, hogy 
8 tartózkodás mellett a bizottság nem vette tárgysorozatba az indítványt. 

Képviselő úr, nagyon szépen köszönjük a megjelenést. 

Döntés a bizottság 2016. február 29-i jegyzőkönyvének 
kiigazításának tárgyában  
(A bizottság eljárása a HHSZ 134. § (3) bekezdés a) pontja alapján) 

Az elnök előterjesztése 

Tisztelt Bizottság! A február 29-i ülésen, amikor a százhetvenharmadik 
vagyonnyilatkozati törvényjavaslatról tárgyaltunk (Derültség.), az elnök azt a 
felelőtlen kijelentést tette, hogy „közös ülést” kezdeményezett a Mentelmi 
bizottsággal. Volt közbeszólás, amire én azonnal elfogadtam a módosítást, hogy 
„együttes ülés” legyen ebben a témakörben. 

Tisztelettel, most már csak a következő probléma van, hogy ezt a 
kezdeményezést, ezt a jegyzőkönyv-kiigazítást Novák Előd képviselő úr 
kezdeményezte, és azt kéri tőlem, állapítsuk meg, hogy az ő kezdeményezésére 
módosítottam én az elszólásomat. Ezzel kapcsolatban a problémám a következő. 
Lehallgattuk a magnószalagot (Dr. Répássy Róbert: Visszahallgattuk. - Derültség. - 
Dr. Staudt Gábor: Az más, elnök úr! - Derültség. - Dr. Staudt Gábor: Ezt én 
helyesbítem.) Bocsánat, visszahallgattuk a magnószalagot; ez a következő módosítás - 
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ki szólt közbe? (Derültség.) Jó… A hangfelvételen tehát az van, hogy Vas Imre alelnök 
úr hangját lehet hallani mint ezt a közbeszólást, Novák Előd képviselő úr hangja nem 
hallható. Aminek egyszerű technikai magyarázata van: ez az egy mikrofon volt 
bekapcsolva, innen beszéltem én, Vas Imre itt ül mellettem, az ő hangja 
behallatszhatott; ha jól emlékszem, Novák Előd képviselő úr ott ült a terem túlsó 
végében. 

Úgyhogy ezért én most azt javasolom, hogy állapítsa meg a bizottság a 
javaslatnak megfelelően, hogy „együttes ülés”… (Dr. Répássy Róbert: Ez bekerül a 
Heti Hetesbe, az biztos! - Derültség.) Mit csináljak? Van egy ilyen kérés, és van egy 
ilyen kötelező eljárása a bizottságnak. Nekem az az indítványom, hogy a bizottság 
állapítsa meg azt, hogy „együttes ülés”, az ezen túli javítási kérelmeket pedig utasítsa 
el. 

Staudt Gábor képviselő úrnak adok szót. 

Hozzászólások 

DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik): Köszönöm szépen. Én úgy gondolom, hogy ha 
Novák képviselőtársunk ezt beterjesztette, akkor nyilvánvalóan… (Dr. Répássy 
Róbert: Fontos. Ismerjük. - Derültség.) emlékszik rá és fontos pontként emlékszik rá, 
hogy ezt ő fogalmazta meg. Tehát kvázi a megjegyzéseknél zárójelben fel lehetne 
tüntetni Novák Elődöt; ha ez a kérése, szerintem ennek a bizottság eleget tud tenni. 
Túl nagy hibát nem követünk el, ha ez így kerül a jegyzőkönyvbe.  

Ennyit szerettem volna mondani, köszönöm. 
 
ELNÖK: Az a probléma, hogy itt van a hangfelvétel, meg lehet hallgatni, 

képviselő úr: Novák Előd hangja nem hallható rajta. Vas Imre hangja hallható rajta. 
Én nem kívánom rögzíteni azt, hogy Novák Előd kérését utasítsuk el - állapítsuk meg, 
hogy ki van javítva a jegyzőkönyv, a kérésnek megfelelően. Pont. Minden további 
kezdeményezést elutasítok. Beírathatnám, mert én nem emlékszem az ő 
közbeszólására; biztos, hogy lehetett, lehet, hogy volt - ezen is lehetne vitatkozni, 
hogy az előbbi „lehallgatás” című megjegyzésem és a „meghallgatás” kapcsán ki 
tiltakozott először. De olyat nem vetethetek a jegyzőkönyvbe, amiről nem tudunk 
biztosan. Vagy azt kéri jegyzőkönyvbe vetetni, hogy Novák Előd azt kérte, hogy írjuk 
oda, hogy ezt ő mondta? Mert ennyi a bizonyíték, egyéb bizonyíték nem áll 
rendelkezésemre. A hangfelvétel áll rendelkezésemre és a jegyzőkönyv, amelyet a 
hölgyek vezetnek, abból egyikből sem derül ki Novák Előd megjegyzése. 

 
DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik): Csak röviden, elnök úr: én szolidáris lennék 

Novák Előddel. Ha neki ez fontos, akkor én ezt támogatni fogom. Nyilván a bizottság 
ezt eldönti - nem húznám tovább az időt ezzel. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Tisztelettel, a tényt elfogadom, jegyzőkönyvbe vesszük. Az a kérésem, 

hogy a bizottság fogadja el a jegyzőkönyv korrigálását úgy, ahogy előterjesztettük. 
(Dr. Staudt Gábor: Az én indítványomról szavazhatunk?) Igen.  

Határozathozatal 

Először szavazzunk arról, hogy a Novák Előd-féle kérést megjegyzésként 
beleírjuk-e a jegyzőkönyvbe. Aki ezt támogatja, kérem, szavazzon! (Szavazás.) 
Egyetlen ilyen van.  

Ki fogadja el azt a jegyzőkönyv-korrigálást, amit mindenki megkapott? Aki ezt 
támogatja, kérem, kézfelemeléssel szavazzon! (Szavazás.) Hét igen szavazat. Ki van 
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ellene? (Senki sem jelentkezik.) Ki tartózkodott? (Szavazás.) Három tartózkodás 
mellett elfogadta a bizottság. 

Tisztelt Bizottság! Ezzel a mai bizottsági ülés napirendjének végére értünk. 
Nekem nincs az „egyebek” kategóriában semmi előadnivalóm. A bizottság részéről 
van ilyen? (Senki sem jelentkezik.) Jelentkezőt nem látok.  

Az ülés berekesztése 

A bizottsági ülést berekesztem, azzal a szolgálati közleménnyel, hogy nagy 
valószínűséggel a következő ülésünk április 4-én lesz. A lényeg az, hogy a jövő héten 
valószínűleg nem lesz bizottsági ülés. Köszönöm mindenkinek a közreműködését. 
Viszontlátásra! Az ülést berekesztem. 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 16 óra 22 perc)  

 

 

Dr. Rubovszky György 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezetők: Prin Andrea és dr. Lestár Éva 
 


