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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 04 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. A bizottsági ülést 
megnyitom. Köszöntöm a munkatársakat és az érdeklődőket. 

Tisztelt Bizottság! Ismertetem az eddig rendelkezésre álló helyettesítéseket: 
Vas Imre alelnök úr helyettesíti Vigh László képviselő urat, én pedig Vitányi István 
alelnök urat helyettesítem. Ezzel a bizottság határozatképes. 

Tisztelt Bizottság! A napirenddel kapcsolatban van többfajta előadnivalóm. Az 
egyik, hogy az írásban beadott napirenddel kapcsolatban érkezett egy kérelem a 
Jobbik Magyarországért Mozgalom részéről, amelynek az a tárgya, hogy a 6. 
napirendi pontból, tehát az önálló indítványok tárgysorozatba vétele között a b) és c) 
alpontot a mai napról vegye le a bizottság, mert Hegedűs Lorántné képviselő asszony, 
aki előterjesztő, egészségi okokból a mai bizottsági ülésen nem tud megjelenni.  

Ezenkívül van előttem egy napirend-kiegészítési javaslat, amelyet Bárándy 
képviselő úr terjesztett elő. Ez arra vonatkozik, hogy a H/10284. számú országgyűlési 
határozati javaslatot a bizottság vegye tárgysorozatba. Ez a második, napirenddel 
kapcsolatos előadnivalóm. 

A harmadik pedig az, hogy van egy kérés, amelyet én szívesen teljesítek, ha a 
bizottság hozzájárul, miszerint a kiküldött sorrendtől eltérően a 3. napirendi ponttal 
kezdjünk - ez az állami tisztviselőkről szóló törvényjavaslat T/10267. számon -, és 
amikor ezzel végeztünk, az 1., 2. napirendi ponttal folytatjuk, és akkor már követjük 
az eredeti sorrendet.  

Kérdezem a bizottságot, van-e valakinek észrevétele, kérdése vagy indítványa a 
napirenddel kapcsolatban. (Nincs jelentkező.) Ilyet nem látok. 

A napirenddel kapcsolatban több szavazást kérek. Az egyik az, hogy a Jobbik 
képviselőcsoportjának kérését teljesíti-e a bizottság, miszerint levesszük a b) és c) 
alpontokat a napirendről. Aki ezt támogatja, kérem, kézfelemeléssel szavazzon! 
(Szavazás.) A bizottság egyhangúlag elfogadta. Köszönöm.  

A második az, hogy napirendre tűzi-e a bizottság a H/10284. számú határozati 
javaslatot, amely ki lett osztva. Ezzel kapcsolatban május 19-én jár le a határidőnk. 
Kérdezem a bizottságot, ki támogatja a napirendre való felvételt. (Szavazás.) Ez 4 
igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) Megállapítom, hogy 7 ellenszavazattal nem 
vettük napirendre.  

A harmadik módosítási javaslat sorrendcserét jelent, tehát hogy a 3. pont 
kerüljön az élre, és úgy következzen a továbbiak sorrendben. Aki ezt támogatja, 
kérem, kézfelemeléssel szavazzon! (Szavazás.) Megállapítom, hogy a bizottság 
egyhangúlag elfogadta. 

Tisztelt Bizottság! Ha további észrevétel, kérdés nincs - jelentkezőt nem látok -, 
akkor az így módosított napirendet teszem fel szavazásra. Aki elfogadja a módosított 
napirendet, kérem, kézfelemeléssel szavazzon! (Szavazás.) Ez 7 igen. Ki van ellene? 
(Szavazás.) Ez 3 nem. Ki tartózkodott? (Szavazás.) Megállapítom, hogy 1 tartózkodás 
mellett a bizottság a napirendet elfogadta. 
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Az állami tisztviselőkről szóló T/10267. számú törvényjavaslat  
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján) 

Tisztelettel köszöntöm Palich Etelka helyettes államtitkár asszonyt a 
Miniszterelnökségtől. Tisztelt Bizottság! Ezzel a kérdéskörrel kapcsolatban részletes 
vitát kell tartanunk. 

Van egy 17 pontos háttéranyag előttünk, először ezt kezdjük el tárgyalni. Azt 
kérem a kormány képviselőjétől, hogy először szíveskedjen csak azt közölni, hogy az 
adott pontot a kormány támogatja-e vagy sem. 

Az 1. pont Bárándy Gergely képviselő úr módosító indítványa, amely összefügg 
a 2. ponttal, tehát a kettőt együtt tárgyaljuk. Kérdezem a kormány képviselőjét, 
támogatja-e a kormány.  

 
PALICH ETELKA helyettes államtitkár (Miniszterelnökség): Tisztelt Elnök Úr! 

Tisztelt Bizottsági Tagok! Az előterjesztést nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Nem támogatja. Kérdezem, ki kíván hozzászólni. Bárándy képviselő 

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

Bizottság! Ez a háttéranyagban szereplő pont és egyébként több másik is egy témakör 
köré csoportosul, jelesül, hogy azoknak a munkavállalóknak, akik nem a Nemzeti 
Közszolgálati Egyetemet végezték el, legyen-e és lehet-e, kell-e kötelezően előírni azt, 
hogy a Nemzeti Közszolgálati Egyetem által szervezett, egyébként közigazgatási, 
államigazgatási, államtudományi irányú képzésen részt vegyenek ahhoz, hogy 
betölthessék a közszolgálati munkakört, illetve - hogy hívják most éppen? - állami 
szolgálati jogviszonyt létesíthessenek.  

Egy elég hosszú vita volt erről a plenáris ülésen, és akkor én érveltem amellett, 
és szeretném ezt most is annál egy kicsit rövidebben megtenni, ugyanis bizonyos 
esetekben én azt gondolom, még el is fogadható egy ilyen irányú változtatás, bár 
hozzáteszem, hogy én nem vagyok híve az ilyen képzések monopolizálásának, hiszen 
az, hogy a Közszolgálati Egyetem egyébként szervez ilyet, az rendben van, és ezzel 
nincs semmi probléma, de ugyanezek a típusú képzések a jogi egyetemi karokon is 
megvannak, legalábbis egyes vidéki karokon biztosan megvannak - Pécsett van ilyen 
képzés, ezt konkrétan tudom -, és én azt gondolom, színvonalában ezek is 
megfelelnének. Tehát az első, ami problémás számomra, és kérdezem a kormány 
képviselőit, mi az oka annak, hogy itt monopolizált helyzetbe kívánják hozni az NKE-
t. Ez az első probléma. 

A másik, ami sokkal inkább tartalmi probléma ezzel: még egyszer kezdem 
akkor úgy, hogy azt én megértem, hogy mondjuk, ha valaki egy agrárfőiskolával 
rendelkezik vagy akár közgazdasági képzésen vett részt, mondjuk, közép- vagy 
felsőfokon, vagy egészségügyi szakterületen kíván egy ilyen állást betölteni egy orvosi 
diplomával, ott érdemes és hasznos tud az lenni, hogy megkövetelik ezt az 
államigazgatási továbbképzést. Ugyanis sem az orvosi egyetemen, sem egy 
agráregyetemen nem tanítanak ilyen tárgyakat.  

A jogászképzésnél, én azt gondolom, más a helyzet. Nem szeretném azt a vitát 
felnyitni, illetve persze felnyithatjuk és vitatkozhatunk róla, hogy pár évvel ezelőtt 
kikerült a jogi egyetemi diplomák megnevezéséből az „államtudományi” megnevezés, 
és csak a „jogi” maradt. Ennek ellenére a képzés gyakorlatilag nem változott semmit. 
Magyarán, tanulnak államtudományi ismereteket - és ezt soroltam is akkor a plenáris 
ülésen - a jogi egyetemi karokon is. Azt sem vitatom, hogy lehet egy speciális 
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államtudományi képzés, ahol ennél többet tanítanak az államtudományból és egy 
kicsit kevesebbet a klasszikus jogtudományi tárgyakból. De én azt erősen vitatom, 
hogy tudna olyan képzést szervezni bárki, akár az NKE, ahol 2 félévben a jogi 
egyetemet 9 szemeszterben - államvizsgával együtt 10-ben - elvégzett hallgatóknak 2 
félév alatt olyan pluszt tud adni, ami valódi plusz, és nemcsak egy formalitás, hogy ezt 
elvégzik, úgy, hogy egyébként együtt végzik ezek az egyetemet végzett emberek ezt a 2 
vagy 3 szemesztert, mondjuk, egy agrárossal. Tehát az, ami alapismeretek egy olyan 
ember számára, akik sosem tanultak állam- és jogtudományt, és 2 félévben tanítják 
meg nekik ezt, illetve 2 félévben képzik őket tovább, vagy 3 félévben, ott, én azt 
gondolom, nem lehet olyan képzést nyújtani, ahol az a képzés számukra is megfelelő, 
és egy egyébként jogi kart elvégzett ember számára is ugyanez pluszt ad.  

Úgyhogy én azt gondolom, érdemes volna azon elgondolkodni, hogy ha már ezt 
a monopolizált képzést bevezetik - és én értem, tudom, ismerem annyiban a hátterét, 
legalábbis azt mondom, megismertem, volt szerencsém, hogy a közigazgatási 
szakvizsga rendszerét kívánják majd ezzel kiváltani -, de akkor lehet azt csinálni 
például, és erre volt már közös gondolkodás, hogy az a jogi egyetemet elvégzett 
szakember, aki nem kíván egy pluszdiplomát kapni - hiszen ez egy pluszdiplomát 
jelenti -, az tehesse meg azt, hogy csak vizsgát tesz. Aki meg szeretné, az végezze el. 
De kötelezően elvégeztetni 9-10 szemeszter jogi egyetem után egy ilyen továbbképzést 
jogászokkal fölösleges. És e tekintetben, azt gondolom, lehetne némi rugalmasságot 
mutatni.  

Én ezt azért mondom el ilyen hosszan, mert felteszem, a kormány 
képviselőinek itt nincs meg a felhatalmazásuk arra, hogy ezt a javaslatot elfogadják 
vagy bármi ilyesmit mondjanak. De a Törvényalkotási bizottság tart majd egy ülést 
most csütörtökön. Én úgy látom, hogy a napirenden ez nem szerepel, de még ha 
szerepel is, akkor is szerda délutánig van lehetőség arra, hogy ebben bizonyos 
módosításokat lehessen eszközölni. Én csak annyit kérnék a kormányzat 
képviselőitől, hogy beszéljenek még egyszer akár rektor úrral, az NKE rektorával, akár 
azzal, aki még illetékes ebben a kérdésben, és talán lesz nyitottság a változtatásra. 

S még egyszer szeretném hangsúlyozni, önmagában a monopolizált képzésen 
én már rég túlléptem. Ott van egy elvi vita köztünk, ezt értem, hogy én nem értek 
egyet vele, önök meg igen, ezt képviselik, elfogadtam. De ez itt egy kifejezett szakmai 
kérdés, és fölösleges egyébként az államnak pénzt is kiadni arra, hiszen ezeket a 
képzéseket nyilván támogatják, amíg a képzésen részt vesz a munkavállaló, addig nem 
végzi a munkáját ott, ahol dolgozik, s a többi, s a többi. Tehát teljesen fölösleges a jogi 
egyetemet elvégzettek számára ezt így kötelezővé tenni.  

Én ennek az átgondolását kérném szépen az összes hasonló pont 
vonatkozásában. És még egyszer mondom, azt én el tudom fogadni, hogy ha most 
nem adnak erre pozitív választ, de ennek az érdemi átgondolását nagyon kérem 
önöktől. Köszönöm szépen. 

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

hozzászólni. (Nincs jelentkező.) Jelentkezőt nem látom. Kérdezem az államtitkár 
asszonyt, kíván-e válaszolni erre.  

 
PALICH ETELKA helyettes államtitkár (Miniszterelnökség): Igen, szeretnék 

válaszolni rá, köszönöm. Egy kis történeti áttekintést szeretnék adni, hogy miért is 
került bele ebbe az állami tisztviselői karba ez az új típusú képzés.  

2011-ben, a kormányhivatalok megalakulásával köztudottan 17 szakmai ágazat 
került egy irányítás alá. 2011-ben a szakmai irányítás és a működtetési irányítás 
kettévált, ez 2015. április 1-jén került egy hatáskörbe, a kormánymegbízott 
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hatáskörébe. Egy olyan szervezeti struktúrában, olyan államigazgatási átszervezésnek 
a részeseként működik a kormányhivatal, ami speciális tudást, speciális ügyintézést 
igényel. Ahhoz, hogy az állampolgárok minél könnyebben tudják az ügyeiket intézni, 
szükség volt a bürokrácia csökkentésére és az állam szervezeti feladatai ellátásának 
átalakítására. Ennek színtere a járási hivatal, a 2013. január 1-jén megalakult járási 
hivatalok. Ott kerültek kialakításra azon feladatok és azon személyi összetétel, amiből 
látjuk és tudjuk, mi kell az államigazgatási feladatok hatékony ellátásához. Ezzel 
kapcsolatban már egy éve folyik az előkészítő munka a Nemzeti Közszolgálati 
Egyetemmel együtt, hogy milyen közigazgatási tudásra is van szükség a jelen 
közigazgatási helyzetben, illetve azt is figyelembe véve, hogy milyen gazdasági 
környezet veszi körül a közigazgatást.  

Ehhez képest alkottuk meg az állami tisztviselői karról szóló új jogi intézményt, 
egy új jogi szabályozást. Ennek kettős célja volt. Egyrészt, hogy a jelen helyzetben az 
államigazgatási feladatokban felkészült ügyintézők legyenek, másrészt meg tudjuk 
fizetni azokat a felkészült ügyintézőket, akik a feladataikkal az állampolgárokat 
szolgálják. 

Harmadrészt azt is szeretném megemlíteni, hogy ahhoz, hogy ezeket az 
összetett feladatokat, az átszervezések kapcsán kialakult államigazgatási összetett 
feladatokat el tudják látni a tisztviselők, egy új típusú képzésre van szükség. És 
nemcsak az ügyintézőknek, hiszen az ügyintézők jelen törvényben mentesülnek, ha 
megvan a szakigazgatási végzettségük, illetve megvan a jogi szakvizsgájuk. Itt csak a 
vezetőkről van szó. A vezetőket, akik egy új típusú államigazgatási szervezetet 
irányítanak, szükséges egy új típusú képzésben részesíteni, itt erről van szó. Ezért 
nem tudunk mentességet adni még a jogi szakvizsga meglétekor sem, mert egy 
teljesen új típusú képzést fognak kapni. Az alapvizsga és a szakvizsga - és ez 
kifejezetten az új belépőkre vonatkozik ügyintézői szinten, tehát az új belépőknek kell 
az államigazgatási szakképzettséget megszerezniük.  

Röviden ennyiben foglalnám össze a kérdésre adott válaszunkat. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Répássy képviselő úrnak adok szót.  
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT (Fidesz): Azért kérek szót, elnök úr, mert ha jól 

sejtem, akkor Bárándy Gergely módosító javaslata, pontosabban annak a lényege 
több módosító javaslatban is visszaköszön. Itt most csak az elsőt és a másodikat 
tárgyaljuk, de úgy látom, van még hasonló módosító indítvány. (Dr. Bárándy 
Gergely: A harmadik is, igen.)  

Azt szeretném megkérdezni, talán államtitkár asszonytól, de bárkitől, aki 
nekem ezt el tudja mondani, hogy én azt értem, hogy a jogi szakvizsga kevés ahhoz, 
hogy valaki, mondjuk, közigazgatási vezető legyen - de akkor a bírókat is például arra 
fogjuk kötelezni, hogy elvégezzék ezt a továbbképzést? (Dr. Staudt Gábor: Hát igen.) 
Hiszen a bírák fogják a törvényességét felügyelni a közigazgatásnak. Úgyhogy 
logikailag nekem nem kerek a történet. Én azt értem, hogy innentől kezdve ez egy 
magasabb szintű tudást, magasabb szintű közigazgatási tudást jelent, csak az a baj, 
hogy a közigazgatás fölött vannak még olyan állami szervek, amelyek a közigazgatást 
kontrollálják. Eminensen ilyen a közigazgatási bíróság. Ha ezt a logikát követnénk, 
akkor tulajdonképpen a közigazgatási bírót sem képesíti a jogi szakvizsga arra, hogy 
bíró legyen; ezzel a logikával akkor nekik is elő kellene írnunk, hogy mindazt a tudást 
megszerezzék, amit egyébként a közigazgatásban dolgozók.  

Tehát el lehet fogadni a kormánynak azt az álláspontját, hogy a közigazgatási 
felső vezetőknek magasabb legyen a képzettsége vagy végzettsége, tudása, mint a 
közigazgatásban általánosan, sőt, mint a jogászoknak, csak az a baj, hogy a 
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közigazgatást nem lehet kiragadni a többi állami szervnek a tevékenységéből. Számos 
olyan szerv van, amely kapcsolódik a közigazgatáshoz; ha jól emlékszem, még az 
ügyészségnek is van olyan felügyeleti joga, amely a közigazgatásra vonatkozik. Tehát 
én azt gondolom, akkor minimum be kellene indítani egy ilyen programot, ahol a 
többi államhatalmi ágnak azok a képviselői, akik a közigazgatással funkciójuknál 
fogva találkoznak, vagy ad absurdum kontrollálják a közigazgatást, azoknak is 
valamilyen többlettudást kellene szerezni. Most hogy egy példát mondjak a bíróknál: 
a fiatalkorúak bírája. Jelen pillanatban nem kötelező nekik, hogy a jogi végzettség és a 
jogi szakvizsga mellett pedagógus végzettségük legyen. Na de megfontolandó nyilván 
ez is, hogy fiatalkorúak bírája akár pedagógus végzettséget is szerezzen ahhoz, hogy 
ellássa ezt a feladatot.  

Tehát én azt gondolom, hogy ez a történet így nem kerek. Helyes, ha elindítjuk 
ezt a folyamatot, de végig kellene gondolnunk, hogy a közigazgatást kontrolláló 
szervezeteknél milyen elvárásaink vannak.  

Csak zárójelben jegyzem meg, hogy én személyesen azt az álláspontot 
képviselem, de ennek ebben a törvényben nyilván már nincs nyoma, hogy a francia 
modellt kellene itt követni. Franciaországban van külön magisztrátusképzés, és külön 
van az École Nationale d’Administration, tehát a közigazgatási felsőképzés, 
közigazgatási posztgraduális képzés, és tulajdonképpen ott a posztgraduális képzés 
azt jelenti, hogy akik ott végeztek, azok a közigazgatási felső vezetői pozícióira 
alkalmasak. Szerintem tehát az lenne a helyes, ha mindezt egy posztgraduális 
képzésben írnánk elő, és ebben az esetben a posztgraduális képzés nemcsak azoknak 
szerezhető meg, akik bent dolgoznak a közigazgatásban, hanem tulajdonképpen a 
közigazgatáson kívül is megszerezhető, és ez a képzés utána feljogosíthatja arra, hogy 
például a közigazgatással kapcsolatba kerülő állami szerveknél dolgozzon valaki. 
Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ez a vita jócskán meghaladja a napirendi 

kereteket. Bárándy képviselő úrnak adok szót. 
 
DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Nem akarok 

elnök úrral természetesen vitatkozni, de azt gondolom, itt valóban a módosító 
javaslatokról vitázunk. Itt egy olyan új rendszer kerül bevezetésre (Dr. Répássy 
Róbert: Így van.), amelynek az elhagyása az, vagy részbeni elhagyása, módosított 
bevezetése, amiről mi beszélünk. Úgyhogy gondolom, érdemes itt szót ejteni erről. 

Ha szabad, összekötöm továbbra is a 3. ponttal, amit mondok, mert azt 
gondolom, ahogy Répássy képviselő úr is egységesen beszélt róla és államtitkár 
asszony is, ezt valóban így érdemes tenni. Én hasonló állásponton vagyok ebben, mint 
Répássy képviselő úr, olyan szempontból, hogy nem tartom ördögtől valónak én sem 
azt, hogy gondolkodjunk azon, hogy ahogy volt államigazgatási főiskola is, legyen egy 
önálló államigazgatási képzés. Sőt, még annak sem vagyok ellenzője, hogy ezt 
egyetemi rangra emeljük olyan módon, hogy az államtudományok és a 
jogtudományok nagyobb szerepet játsszanak. De azt látni kell, hogy itt messze nem 
csak erről van szó. Ahogy egyébként Répássy képviselő úr is említette, például azt 
megtörjük, hogy az egységes jogi szakvizsga, ami ma tulajdonképpen ennek a 
területnek a csúcsát képezi, itt már nem fogja azt képezni. Mert ha a közigazgatási 
képzést, vizsgát erről leválasztjuk, és azt mondjuk, hogy vannak olyan munkakörök, 
amihez a jogi szakvizsga sem elég, mert az alapszintet kiváltja, de a vezetői szintet 
nem, csak kíváncsi vagyok, úgy mellesleg megkérdezem, hogy Lázár miniszter úr is 
leteszi majd ezt a vizsgát? (Dr. Répássy Róbert: Előbb a jogi szakvizsgát.) Mert ugye, 
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neki is, ha jól tudom, jogi szakvizsgája van… (Dr. Répássy Róbert: Nincs.) - akkor 
még szakvizsgája sincs, de jogi egyetemet végzett. 

A másik, amiről szintén Répássy képviselő úr beszélt, és hogy picit 
hazabeszéljek a javaslat kezdeményezői felé, amennyire én Patyi rektor úr 
munkásságát ismerem, ő például rendkívüli módon kiáll a közigazgatási bíráskodás 
és a közigazgatási bíróságok mellett. Ott viszont olyan bírók teljesítenek szolgálatot, 
amiről ma szintén szó volt, akik nem fognak ilyen vizsgával rendelkezni, hanem jogi 
szakvizsgával fognak bírni; legalábbis én még nem hallottam olyanról, hogy a bírói 
pályán is egy ilyen jellegű képzést kötelezővé lehetne tenni. Ez nyilván túlmegy már az 
előterjesztők szándékán is.  

S a harmadik megjegyzésem még arra, amit államtitkár asszony mondott: szó 
nincs arról, hogy itt csak a vezetői beosztásúakról van szó. Én az állami szolgálati 
jogviszonynak a létesítéséről beszélek, és ez valóban a 3. pontban szerepel. Ott 
mondom én azt, hogy még a vezetői szinten, egy magas vezetői szinten az ember 
nyilván elnézőbb, és azt mondja, hogy igen, ott lehet követelni további képzettséget. 
De amiről én szót ejtettem - és a 3. pontban szerepel, az az 5. § (2) bekezdését kívánná 
elhagyni; erre mondtam egyébként azt, hogy lehet árnyalni, most az elhagyásra 
tettem javaslatot, de árnyalni lehet -, hogy egy jogász, aki kikerül az egyetemről, és 
bármiféle állami szolgálati jogviszonyt létesít, nem vezetőit, akármilyen állami 
szolgálati jogviszonyt, annál már megkövetelik a több szemeszteres képzésben való 
részvételt. Ez az, amit én elsődlegesen problémának látok, és erre végül is államtitkár 
asszony, vagy elkerülte a figyelmem, vagy talán nem válaszolt, hogy itt miért kell egy 
jogi egyetemet végzett, 9-10 szemesztert elvégzett - és egyébként, zárójelben: 
minimum 3 félévet közigazgatási jogot tanult - személytől elvárni azt, hogy ezt 
elvégezze. Ugyanis a jogi egyetemeken ugyanúgy a hatályos jogot kell tanítani. 
Bárkinek bármi a véleménye arról, hogy jó-e, hogy kormányhivatalokhoz meg járási 
hivatalokhoz került az önkormányzati hatáskörökből a legtöbb, ettől függetlenül a jogi 
egyetemeken ezt a tételes joganyagot fogják megtanítani. Tehát aki most kikerül a jogi 
egyetemről, az ezt a tételes jogi tudást fogja bírni, közigazgatási jogi szempontból is. 
Ugyanúgy, ahogy bárkinek bármi a véleménye az Alaptörvényről, ma az 
alkotmányjogi tanszékek az Alaptörvényről tanítanak, és azt fogják számonkérni. 
Tehát azt a, ha úgy tetszik, aktuális tudást, ami a most átalakított közigazgatással 
kapcsolatos, ezt a képzést ugyanúgy megkapják.  

Nekem tehát a legnagyobb problémám itt, az alapesetben van, ahol bármiféle 
állami szolgálati jogviszonynak a létesítését ilyen feltételekhez kötik. És csak utalok 
arra, amit elmondtam - és ezt kifelejtettem - a plenáris ülésen is ezzel kapcsolatban: 
az meg jól hangzik, hogy ha valaki a PhD-t birtokolja, akkor nem kell ilyen képzést 
végeznie. Csak mondja meg nekem valaki azt - és már nem tudom, ott milyen 
példával éltem, teljesen mindegy; itt is lehet egy hasonlót mondani -, hogy ha valaki 
az erdészeti felsőoktatási intézmény elvégzése után a szarvasokról ír egy PhD-t, ami 
nyilvánvalóan egy komoly és szép téma, az miért ért jobban a közigazgatás 
rendszeréhez, mint az, aki nem írta meg a szarvasokról a PhD-jét? Azt gondolom, 
hogy ha már megköveteljük, akkor követeljük meg attól is, aki tudományos fokozattal 
rendelkezik. 

Persze, értem én ennek a logikáját: nyilván, aki rendelkezik egy ilyennel, az egy 
tekintélyes szakembernek számít, akit nehezebb rávenni arra, vagy egyáltalán 
nehezebb tőle elvárni és megkövetelni, hogy részt vegyen egy valójában szinte az 
alapfok és a felsőfok közti - tartalmában mondom - hierarchiában elhelyezkedő 
képzési rendszerben. Ezt én értem. De attól ő még semmivel nem ért ám jobban hozzá 
szerintem. Köszönöm szépen.  
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Vas Imre alelnök úrnak adok szót. 
 
DR. VAS IMRE (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen a szót. 

Szerintem rossz helyen kezdtünk el erről vitatkozni, mert a törvényben két paragrafus 
szól és két különböző képzésről. Az egyik a 4. §, most ott tartunk (Dr. Bárándy 
Gergely: Meg az ötödik.), a másik pedig a 11. §. A 4. és az 5. egyben van. A 4. § a 
beosztott állami tisztviselőről szól; a törvény előírja, hogy akár a közigazgatási 
szakvizsga, akár a jogi szakvizsga mentesít a 4-5. §-ban írt képzés alól. Tehát itt 
szerintem feleslegesen vitatkozunk.  

Ahol lehet vitatkozni - mert ott nem mentesítene, ha nem fogadunk el egyetlen 
módosító indítványt sem -, az a 11. §. Míg a 4-5. §-nál, amikor valaki állami tisztviselői 
jogviszonyt létesít, ott két éven belül kell megszerezni; a 11. §-ban írt képzésnél pedig, 
ha vezető - ez, mondjuk, osztályvezető-helyettestől kezdődik -, ott pedig a 
kinevezéstől, tehát mondjuk, osztályvezetői vagy -helyettesi kinevezéstől számított öt 
éven belül; ott nem mentesít a jogi szakvizsga. Úgyhogy szerintem itt most 
lefolytattuk ezt a vitát, de igazából rossz helyen, mert a 11. §-hoz kapcsolódóan kellett 
volna szerintem erről vitatkoznunk.  

Azt javaslom, hogy ezt az 1. és 2. pontot, Bárándy képviselő úr indítványait ne 
támogassuk, mert itt a jogi szakvizsga - meg egyébként a közigazgatási szakvizsga is - 
ez alól a képzés alól mentesít. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Répássy Róbert képviselő úrnak adok szót. 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT (Fidesz): Tisztelt Bizottság! Én egy dolgot nem 

egészen értek ebben a részében a törvénynek - más részeiről inkább nem szólnék. 
Egyrészt nem értem, hogy és azt miért zárjuk ki, hogy a jogi szakvizsga úgy átalakul, 
hogy annak lesz egy közigazgatási szakirányú formája. Hiszen egyébként korábban, 
amikor… (Dr. Bárándy Gergely: Most is része.) Így van; erről nem is akartam 
beszélni, egyébként most is közigazgatási jogból tesznek vizsgát a jogi szakvizsgázók. 
(Dr. Vas Imre: Alkotmányjogból.) Alkotmány- és közigazgatási jogból tesznek. De 
nem tartom kizártnak azt, hogy az Igazságügyi Minisztérium úgy alakítja át a jogi 
szakvizsgát, amit régóta tervez, hogy lehetőség van az egységes jogi szakvizsga vagy 
akár szakirányú szakvizsga letételére. Gondoljunk csak az állami nyelvvizsgák 
formájára: ott is vannak szaknyelvi állami nyelvvizsgák. Tehát pontosan ennek a 
mintájára meg lehet csinálni, hogy a jogi szakvizsga is lehet szakirányú. És akkor azt 
elő lehet írni egyébként, hogy annak a szakirányú szakvizsgának a letételét milyen 
oktatók ellenőrizhetik.  

Szóval, én nem egészen értem, hogy a jogi szakvizsgában rejlő lehetőséget 
miért nem használjuk ki arra, hogy akkor már itt a közigazgatási továbbképzés vagy 
közigazgatási felsőfokú képzés helyzetét javítsuk.  

Még egy apróság: azért a jogi szakvizsgánál az egy alapszabály, hogy az 
vizsgáztathat, tehát az mondhatja ki másokról, hogy érettek a jogi szakma 
gyakorlására, akik maguk is rendelkeznek jogi szakvizsgával. Én most nem merem 
megkérdezni, hogy vajon azok, akik majd mások közigazgatási tudását lemérik, 
rendelkeznek-e azzal a végzettséggel, amit elvárnak azoktól, akik most állami 
tisztviselők lehetnek. Azzal nincs semmi baj egyébként, hogy valaki speciális 
szaktudással rendelkezik, és ezt a speciális szaktudást utána megköveteli másoktól, 
csak előbb azt a speciális szaktudást is kellene valamivel igazolni.  

Most én azt olvastam a törvényben, hogy közigazgatási tanulmányok 
szakirányú szakképzettséggel rendelkezik - tehát szó szerint így van, hogy 
közigazgatási tanulmányok szakirányú szakképzettség. Ezek szerint ők fogják a 
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vizsgákat is szervezni? Tehát gyakorlatilag az, amit én a jogi szakvizsgánál 
feltételeztem, hogy a jogi szakvizsgával rendelkezők vizsgáztatnak, itt közigazgatási 
tanulmányok szakirányú szakképzettséggel rendelkeznek? Akkor most már csak egyet 
szeretnék megkérdezni: melyek pontosan ezek a szakképzettségek? Nehogy véletlenül 
a jogász is beletartozzon, mert a végén lehet, hogy a jogász is közigazgatási 
tanulmányok szakirányú szakképzettséggel rendelkezik, és akkor kiderül, hogy 
jogászok fogják vizsgáztatni azokat, akiktől többet várunk el, mint a jogászoktól. Ez 
szerintem egy kicsit, hát, hogy mondjam…, billeg. De lehet, hogy csak én nem tudom, 
hogy mit jelent a közigazgatási tanulmányok szakirányú szakképzettség. Én azt 
gondolom, hogy ha eddig a jogi szakvizsga egyenértékű volt a közigazgatási 
szakvizsgával, akkor valószínű, hogy ez beleértendő a közigazgatási tanulmányok 
szakirányú szakképzettségbe. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem, van-e még hozzászóló. (Nincs 

jelentkező.) Nincs. Tekintettel arra, hogy szerintem az összes módosító indítványt 
megvitattuk itt szépen közben (Derültség.), elég az hozzá, hogy most határozathozatal 
következik.  

Az 1. és 2. pontokról egyszerre döntünk. Kérdezem a bizottságot, ki támogatja 
az 1., 2. pontokat. (Szavazás.) Ez 4 igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) Ez 6 nem. Ki 
tartózkodott? (Szavazás.) Megállapítom, hogy 1 tartózkodás mellett a bizottság nem 
támogatta. 

A 3. pont következik, amely összefügg a 14-essel. Először is a kormány 
képviselőjét kérdezem, támogatják-e vagy sem. 

 
PALICH ETELKA helyettes államtitkár (Miniszterelnökség): Az előterjesztő 

nem támogatja. 
 
ELNÖK: Nem támogatja, köszönöm szépen. Kíván-e valaki hozzászólni? 

(Nincs ilyen jelzés.) Jelentkezőt nem látok. 
A 3. és a 14. pontról egyszerre döntünk. Kérdezem, ki támogatja ezeknek a 

pontoknak az elfogadását. (Szavazás.) Ez 4 igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) 
Megállapítom, hogy 7 nem szavazattal a bizottság nem fogadta el. 

Tisztelt Bizottság! Következik Staudt Gábor és Gyüre Csaba képviselő urak 
módosító indítványa a 4. pontban, mely szerint a 9. § (2), (4) és (8) bekezdésének 
elhagyását indítványozzák. Kérdezem a kormány képviselőjét, támogatják-e vagy sem. 

 
PALICH ETELKA helyettes államtitkár (Miniszterelnökség): Az előterjesztő 

nem támogatja. 
 
ELNÖK: Nem támogatja, köszönöm. Ki kíván hozzászólni? (Dr. Staudt Gábor: 

Hallgatva a vitát, nem hiszem, hogy érvekkel lehetne…) Akkor határozathozatal 
következik. Kérdezem, ki támogatja a 4. pontban foglaltakat. (Szavazás.) Ez 4 igen. Ki 
nem támogatja? (Szavazás.) Megállapítom, hogy 7 nem szavazattal a bizottság nem 
támogatta. 

Az 5. pontban szintén Gyüre Csaba és Staudt Gábor képviselők a 9. § (7) 
bekezdésének elhagyását indítványozzák. Kérdezem a kormány képviselőjét. 

 
PALICH ETELKA helyettes államtitkár (Miniszterelnökség): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a bizottságot, kíván-e valaki 

hozzászólni. (Nincs jelentkező.) Jelentkezőt nem látok. Ki támogatja az 5. pontban 
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foglaltakat? (Szavazás.) Ez 4 igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) Megállapítom, 
hogy 7 nem szavazattal a bizottság nem támogatta. 

A 6. pontban Vas Imre alelnök úr terjesztett elő módosító indítványt. 
Kérdezem a kormány képviselőjét. 

 
PALICH ETELKA helyettes államtitkár (Miniszterelnökség): Az előterjesztő 

nem támogatja. 
 
ELNÖK: Nem támogatja. Répássy képviselő úrnak adok szót. 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT (Fidesz): Elnök úr, akkor most szeretném 

megkérdezni az előterjesztő képviselőitől, amit az előbb tisztázni szerettem volna, 
hogy pontosan akkor mit is jelent a közigazgatási tanulmányok szakirányú 
szakképzettség, és ehhez képest mi a közigazgatási szakvizsga. Aki közigazgatási 
szakvizsgával rendelkezik, az közigazgatási tanulmányok szakirányú 
szakképzettséggel nem rendelkezik ezek szerint? Tehát mi a kettőnek a viszonya, 
szeretném ezt tudni. 

 
PALICH ETELKA helyettes államtitkár (Miniszterelnökség): Ügyintézők 

esetében egyenértékű, teljes mértékben.  
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT (Fidesz): Tehát a közigazgatási szakvizsga és ez a 

bizonyos szakirányú szakképzettség egyenértékű ügyintéző esetén. (Palich Etelka: 
Igen.) Ez még különösebb érdekességet vet föl, hogy az lehet felső vezető, aki az 
ügyintézőével egyenértékű vizsgát tett le. (Dr. Vas Imre: Nem.) Hát, ha az ügyintéző 
esetén a szakirányú szakképzettség egy közigazgatási szakvizsgával letudható - igaz?, 
mert erre tetszett mondani, hogy egyenértékű (Palich Etelka: Igen.) -, akkor 
tulajdonképpen tényleg kíváncsi vagyok, hogy mitől lesz ez magasabb, mint a jogi 
szakvizsga. (Palich Etelka: Más.) Én tehát most azt akarom tisztázni, hogy jogi 
szakvizsga, közigazgatási szakvizsga, szakirányú szakképzettség, ezek hogyan 
viszonyulnak egymáshoz.  

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

hozzászólni. Bárándy képviselő úrnak adok szót. 
 
DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Tényleg nem 

az ismétlés miatt, de hát azért azt kérem, tessenek már átgondolni egy picit azt, hogy 
hol mit kérnek számon. Jogi szakvizsgával lehet valaki ügyintéző az állami 
jogviszonyban. (Dr. Répássy Róbert: És bíró.) Ugyanezen jogi szakvizsga nélkül 
bírósági titkárként ilyen döntéseket felülbírál. Ez van! Illetve bocsánat, a bírósági 
titkárnak van, de bírósági fogalmazóként elhelyezkedhet; bírósági titkárnak vagy 
bírónak kinevezik szakvizsgával, és ezeket a döntéseket bírálja fölül. Nem tudom… Ez 
számomra tökéletesen elfogadhatatlan, mondom, még egyszer ismételve azt, hogy a 
jogi szakvizsga része a közigazgatási szakvizsga, a mai napig kiváltja. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Engedtessék meg egy mondat. Azért, mert esetleg a bírák nem 

készültek föl erre, a törvényjavaslatból nem vonnám ki ezt a vizsgakötelezettséget. 
Arról lehet szó, hogy esetleg lépéseket tesz az Igazságügyi bizottság az irányba, hogy a 
bírák is rendelkezzenek ilyen szakvizsgával, akik ebben a témakörben fognak 
tevékenykedni. (Dr. Staudt Gábor: Semmi értelme nincs.)  
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No, ezek után kérdezem az államtitkár asszonyt, kíván-e válaszolni a 
kérdésekre. 

 
PALICH ETELKA helyettes államtitkár (Miniszterelnökség): Igen, 

mindenféleképpen szeretnék válaszolni. Ez egy új jogrendszer, egy új típusú 
jogviszony. Az új típusú jogviszonyban egy új típusú képzettséghez kötött jogviszonyt 
kívánunk megteremteni. Általánosan a kormánytisztviselői és a tisztviselői kar 
amikor megalakult, ahhoz is alapvizsga, szakvizsga kellett, sőt volt olyan idő, amikor 
versenyvizsgát is elő lehetett írni magához a jogviszonyba kerüléshez.  

Én azt gondolom, hogy az új típusú jogviszony egy kultúraváltást kíván 
megteremteni a közigazgatásban az államigazgatási feladatokkal foglalkozók körében, 
és ehhez egy új típusú oktatást is kíván nyújtani az itt dolgozók részére. Ennyiben 
foglalnám ezt össze. És valóban, az ügyintézők esetében a szakvizsga és ez az új típusú 
közigazgatási szakképesítés egyenértékű lehet, egészen addig, amíg a szakvizsgát, 
alapvizsgát teljes mértékben ki nem váltja ez a képzés. (Dr. Staudt Gábor: Vagy amíg 
miniszter nem lesz az ember. - Derültség.)  

 
ELNÖK: Egy pillanat türelmet! Répássy képviselő úrnak adok szót. 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT (Fidesz): Ezt én értem, köszönöm szépen, helyettes 

államtitkár asszony. Akkor most már csak egy kérdésem van: és az Igazságügyi 
Minisztériumban sem elég a jogi szakvizsga? Tehát az Igazságügyi Minisztériumban is 
kell egy új típusú közigazgatási képzés ahhoz, hogy valaki jogszabályokat írjon, 
bírósági végrehajtókat felügyeljen és kizárólag az igazságszolgáltatással összefüggő 
tevékenységet végezzen? Azért mondom, mert azt megbeszéltük, hogy a bírókra, 
igazságügyi alkalmazottakra ez a törvény nem vonatkozik - de az Igazságügyi 
Minisztériumra vonatkozik. Tehát az Igazságügyi Minisztériumban sem lehet akkor 
felső vezető az, akinek nincs meg ez a közigazgatási végzettsége. Tehát hiába 
rendelkezik esetleg húszéves bírói szakmai tapasztalattal, beosztott bíró, vagy nem 
tudom, micsoda, neki le kell tennie ezt a közigazgatási vizsgát. A minisztériumban 
vannak egyébként beosztott bírók, beosztott ügyészek - azokkal mi lesz? Velük is 
letetetjük ezt a vizsgát? Van, aki nyolc-tíz éve dolgozik az Igazságügyi 
Minisztériumban bíróként vagy ügyészként. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Államtitkár asszony kíván válaszolni? 
 
PALICH ETELKA helyettes államtitkár (Miniszterelnökség): Igen, kívánok 

válaszolni. Egyrészt az egyik válaszom az, hogy az Igazságügyi Minisztériummal 
közösen dolgoztuk ki ezt a törvényjavaslatot, természetesen az egyetemet bevonva és 
a képzések lehetőségeiről tájékozódva. Gyakorlatilag 2018-ra teszi a törvény azt, hogy 
a minisztériumokra kiterjeszthető legyen az állami tisztviselői karról szóló jogszabály, 
természetesen a képzési rész, amely kormányrendeletben lesz részleteiben 
szabályozva, ahhoz igazodóan fogja a kivételeket szabályozni. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Határozathozatal következik. Kérdezem a 

bizottságot, hogy a 6. pontban foglalt módosító indítványt ki támogatja. 
Hangsúlyozom, hogy a kormány nem támogatja. (Szavazás.) A módosító javaslatot a 
bizottság egyhangúlag támogatta. 

A 7. pontban szintén Vas Imre alelnök úr terjesztett elő módosító indítványt. 
Mielőtt megadom neki a szót, megkérdezem a kormány képviselőjét. 
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PALICH ETELKA helyettes államtitkár (Miniszterelnökség): Az előterjesztő 
nem támogatja. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Vas Imre alelnök úr? 
 
DR. VAS IMRE (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen. Miután a 6. 

és 7. pont alternatívái egymásnak, ezért ezt nem fogom én sem támogatni, de csak és 
kizárólag ezért, mert a 6. pontot már támogatta a bizottság. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Ennek ellenére, mivel a képviselő úr fenntartotta a módosító 

indítványt, határozathozatal következik. Ki támogatja a 7. pontban foglaltakat? 
(Szavazás.) Nem kapott szavazatot.  

A 8. pontban Gyüre Csaba és Staudt Gábor képviselő urak terjesztettek elő 
módosító indítványt. Összefüggés nincs, de van egy olyan megjegyzés, hogy a 
módosító indítvány elfogadása esetén további jogtechnikai pontosítás szükséges. 
Annyi a módosítás, hogy elfogadása esetén a c) és a d) pontban szögletes zárójelben 
van egy 1-es, és ha az nem „1.”, hanem csak „a melléklet”, akkor az „az” helyett „a” 
szerepel. Ez az a módosítás, amelyet a módosító indítvány elfogadása indokol. 

Először kérdezem a kormányt, hogy mit mond a 8. pontban lévő módosító 
indítványra. 

 
PALICH ETELKA helyettes államtitkár (Miniszterelnökség): Nem támogatjuk. 

Az IM-mel egyeztettük, és a 6/2009-es IRM-rendelet szerint mi úgy véljük, hogy ez 
helyes, ahogy mi az 1. számú mellékletet megalkottuk.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ki kíván hozzászólni? (Nincs jelentkező.) 

Jelentkezőt nem látok. Ki támogatja a 8. pontban foglaltakat? (Szavazás.) Egyetlen 
támogató van. Ki nem támogatja? (Szavazás.) Ez 7 nem. Ki tartózkodott? (Szavazás.) 
Megállapítom, hogy 3 tartózkodás mellett a 8. pontot a bizottság nem fogadta el.  

A 9. pont szerint Gyüre Csaba és Staudt Gábor a 15. § (1) bekezdésének 
módosítását indítványozza. Kérdezem a kormány képviselőjét. 

 
PALICH ETELKA helyettes államtitkár (Miniszterelnökség): Az előterjesztő 

nem támogatja. 
 
ELNÖK: Nem támogatja. Kérdezem a bizottságot, kíván-e valaki hozzászólni. 

(Nincs jelentkező.) Ilyet nem látok. Kérdezem a bizottságot, ki támogatja a 9. pontban 
foglaltakat. (Szavazás.) Ez 4 igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) Megállapítom, 
hogy 7 nem szavazattal a bizottság nem fogadta el. 

A 10. pontban szintén Gyüre Csaba és Staudt Gábor képviselő urak 
módosítanák a 19. § (1) bekezdését. Kérdezem a kormány képviselőjét. 

 
PALICH ETELKA helyettes államtitkár (Miniszterelnökség): Az előterjesztő 

nem támogatja. 
 
ELNÖK: Nem támogatja. Kérdezem a bizottságot, kíván-e valaki hozzászólni. 

(Nincs jelentkező.) Jelentkezőt nem látok. Ki támogatja a 10. pontot? (Szavazás.) Ez 
4 igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) Megállapítom, hogy 7 nem szavazattal a 
bizottság nem fogadta el. 

A 11. pontban lévő módosító indítványt Bárándy Gergely képviselő úr jegyzi, a 
19. § (2) bekezdés elhagyását indítványozza. Kérdezem az előterjesztőt. 
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PALICH ETELKA helyettes államtitkár (Miniszterelnökség): Az előterjesztő 

nem támogatja.  
 
ELNÖK: Nem támogatja. Kérdezem a bizottságot, kíván-e valaki hozzászólni. 

(Nincs jelentkező.) Hozzászólót nem látok. Kérdezem a bizottságot, ki támogatja a 11. 
pontot. (Szavazás.) Ez 4 igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) Megállapítom, hogy 7 
nem szavazattal a bizottság nem támogatta. 

A 12. pont Gyüre Csaba és Staudt Gábor képviselő urak módosító indítványa. 
Kérdezem az előterjesztőt. 

 
PALICH ETELKA helyettes államtitkár (Miniszterelnökség): Az előterjesztő 

támogatja. 
 
ELNÖK: A 12-est az előterjesztő támogatja. Kérdezem a bizottságot, kíván-e 

valaki hozzászólni. (Nincs jelentkező.) Jelentkezőt nem látok. Kérdezem a bizottságot, 
ki támogatja. (Szavazás.) A bizottság egyhangúlag támogatta. 

A 13. pontban Bárándy Gergely képviselő úr kiegészítené a 28. §-t egy 
bekezdéssel. Kérdezem az előterjesztőt. 

 
PALICH ETELKA helyettes államtitkár (Miniszterelnökség): Az előterjesztő 

nem támogatja. 
 
ELNÖK: Nem támogatja. Kérdezem a bizottságot, kíván-e valaki hozzászólni. 

(Nincs jelentkező.) Jelentkezőt nem látok. Kérdezem a bizottságot, ki támogatja a 13. 
pontot. (Szavazás.) Ez 4 igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) Megállapítom, hogy 7 
nem szavazattal a bizottság nem támogatta. 

A 14. ponton túl vagyunk. 
A 15. pontban Józsa István, Gúr Nándor, Teleki László, Horváth Imre, 

Heringes Anita képviselők a 36. § elhagyását indítványozzák, ez összefügg a 16. 
ponttal, amelynek ugyancsak ők az előterjesztői, és a 37. § elhagyását is kérik. 
Kérdezem az előterjesztőt. 

 
PALICH ETELKA helyettes államtitkár (Miniszterelnökség): Az előterjesztő 

nem támogatja.  
 
ELNÖK: Nem támogatja. Kérdezem a bizottságot, kíván-e valaki hozzászólni. 

Bárándy képviselő úrnak adok szót; együtt tárgyaljuk a 15. és 16. pontot. 
 
DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP): Igen, elnök úr, köszönöm szépen, csak egy 

nagyon rövid indoklást szeretnék fűzni ezekhez, és ugyanez a megelőzőkre is igaz, 
csak nem szerettem volna, ha mindenféle indokolás nélkül marad. 

Valójában ezek a módosító javaslatok azt célozzák, hogy egyrészt az a fajta 
kiszolgáltatottság, illetve kiszolgáltatott helyzet, amelyet ez a törvény teremtene a 
munkavállalók vonatkozásában, enyhüljön, illetve a bérükkel kapcsolatos 
szabályozást is a munkát vállalók javára mozdítanák el ezek az előterjesztések. Ezek 
tehát mind erről szólnak, ezért szeretnénk a támogatást kérni. Köszönöm szépen. 

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

Államtitkár asszony, kíván-e válaszolni? 
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PALICH ETELKA helyettes államtitkár (Miniszterelnökség): Erre nem, 
köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a bizottságot, hogy a 15. és 16. pontokat 

az összevont vitájuk után ki támogatja. (Szavazás.) Ez 4 igen. Ki nem támogatja? 
(Szavazás.) Megállapítom, hogy 7 nem szavazattal a bizottság nem támogatta. 

A 17. pontban a melléklet elhagyását javasolja Bárándy képviselő úr. Kérdezem 
az előterjesztőt. 

 
PALICH ETELKA helyettes államtitkár (Miniszterelnökség): Nem támogatja az 

előterjesztő. 
 
ELNÖK: Nem támogatja. Kíván-e valaki hozzászólni? (Nincs jelentkező.) Nem. 

Ki támogatja a 17. pontot? (Szavazás.) Ez 4 igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) 
Megállapítom, hogy 7 nem szavazattal a bizottság nem támogatta. 

Ezzel a háttéranyag megtárgyalásával végeztünk.  
Tisztelt Bizottság! A Miniszterelnökségtől kaptunk egy 24 pontból álló 

módosító indítványt, azzal, hogy ezt a bizottság terjessze elő. Ez kiosztásra került, 
tegnap megkapták a képviselő urak. Kérdezem az államtitkár asszonyt, kíván-e 
magyarázatot fűzni hozzá. Tessék parancsolni! 

 
PALICH ETELKA helyettes államtitkár (Miniszterelnökség): Igen, szeretnék 

egy rövid magyarázatot adni. Általánosságban elmondhatom, hogy technikai, illetve 
kodifikációs módosítások vannak benne többségében.  

Egyetlen érdemi módosítás van benne, amelyben a középfokú végzettségűek 
képzettségére vonatkozó előírásnak a pontosítását, illetve módosítását tettük meg, 
annak érdekében, hogy tényleg csak egy alapképzésen kelljen a középfokúaknak 
átesniük, és ne legyen egy emeltszintű képzésük, első körben ne kerüljön 
megvalósulásra. Ezért pontosítottunk a képzettségek és végzettségeknél, tehát csak a 
felsőfokú végzettségűeknek írtuk elő azt az államigazgatási szakképzettséget, amelyet 
kötelezően el kell majd végezniük. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Tetszik segíteni nekünk, hogy melyik pont ez? 
 
PALICH ETELKA helyettes államtitkár (Miniszterelnökség): A 8. pont. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Megnyitom a vitát. Kíván-e valaki hozzászólni? Répássy 

képviselő úr! 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT (Fidesz): A 20. pontban megint az egyenértékűség a 

kérdés, hogy mi mivel egyenértékű. Az előbb, ha jól emlékszem, azt tetszett mondani, 
hogy ez egy új képzés. (Palich Etelka: Így van.) Tehát ez a bizonyos közigazgatási 
tanulmányok szakirányú szakképzettség egy új képzés, vagy a kormányzati 
tanulmányok szakirányú szakképzettség. (Palich Etelka: Így van.) Ez azt jelenti, hogy 
ez levelező rendszerben, tehát munka mellett is elvégezhető? Tehát aki éppen még 
nem rendelkezik a közigazgatási szakvizsgával, de már közigazgatási szervnél 
dolgozik, akkor ő ezt el tudja végezni? 

 
PALICH ETELKA helyettes államtitkár (Miniszterelnökség): Így van, felmenő 

rendszerben. 
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DR. RÉPÁSSY RÓBERT (Fidesz): Felmenő rendszerben; illetve van olyan, aki 
még úgy is el tudja végezni, hogy még nem is dolgozik a közigazgatásban. 

 
PALICH ETELKA helyettes államtitkár (Miniszterelnökség): Azt nem tudom, 

az egyetem hogyan kezeli majd ezeket a szakokat, hogy nyitott szakok lesznek-e. 
Egyelőre elsődleges képzést az állami tisztviselőknek fognak nyújtani, tehát azok a 
helyek az állami tisztviselőknek állnak majd rendelkezésre.  

 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT (Fidesz): Nekem az ellen ellenérzésem van, hogy 

valaki úgy fog lényegében szakvizsgával azonos értékű képzettséget szerezni, hogy 
egyébként meg lehet, hogy nem is látott közigazgatási szervet. Csak úgy zárójelben 
jegyzem meg, hogy ez akkor azt jelenti, hogy tulajdonképpen, amit mondtam, 
elvégezhető ez iskolarendszerű oktatásban is - ha majd indít ilyet az NKE, ha azt 
tetszik mondani, hogy majd lesz.  

 
PALICH ETELKA helyettes államtitkár (Miniszterelnökség): A közigazgatási 

szakvizsga amíg létezik, addig közigazgatási szakvizsgát kell tenni, amit föl fog váltani 
ez a szakképzettségi képzés és hozzákapcsolódó vizsga. Tehát van egy átmeneti 
időszak, azért is van átmeneti felmentés is ez alól a képzettség alól.  

Úgyhogy amiről ön beszél, az az új belépők esetében mindenféleképpen feltétel 
lesz, hiszen most is feltétel, mint ahogy már mondtam az előzőekben is, hogy 
közigazgatási szakképzettséggel valamelyest rendelkezzen, aki bekerül. Tehát a 
közigazgatásban most is előírunk bizonyos képzettségeket; ez sem fog változni, csak 
maga a képzés lesz más, mint az eddigi képzés.  

 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT (Fidesz): Én próbálom - még egyszer mondom - a 

rendszert megfejteni abból, ami szövegek ide le vannak írva. (Derültség.) És az én 
értelmezésemben ez azt jelenti, hogy valaki ezt a képzettséget megszerezheti majd 
állami tisztviselőként is, meg anélkül is, hogy állami tisztviselő lenne.  

Azt értem, amit tetszik mondani, hogy aki új belépőként belép az állami 
tisztviselői karba, annak egy határidővel elő fogják írni, hogy vagy közigazgatási 
szakvizsgát tegyen - attól függ, hogy mikortól vonatkozik rá -, vagy pedig ezt a 
szakirányú képzettséget szerezze meg. A szakvizsgánál - hogy visszalépjek a jelenlegi 
rendszerhez - az teheti le a szakvizsgát, aki közigazgatási dolgozóként dolgozik. 
Elvileg ez viszont így nem zárja ki azt, hogy valaki a ma még közigazgatási 
szakvizsgának nevezett tudásanyagból letegye úgy a vizsgát, hogy ő egyébként soha 
nem látott közigazgatási szervet. Elvileg ez így lehetséges, hiszen ez egy külső pályázó, 
illetve külső oktatási rendszerben részt vevő szereplő számára is lehetséges. 

Mondom, próbálom megérteni a rendszert, mert akkor ebben az esetben még 
jobban felmerül bennem, hogy vajon a jogi szakvizsgával miért bánunk ilyen 
mostohán, amikor tulajdonképpen a jogi szakvizsga még a közigazgatásban is 
megszerezhető, tehát a közigazgatási dolgozó, állami tisztviselő vagy közszolgálati 
tisztviselő is megszerezheti a közigazgatási szakvizsgát. Most jelenleg úgy szól a 
közigazgatási szakvizsgáról szóló jogszabály, hogy ez joggyakorlatnak minősül, és 
elfogadható a szakvizsgára jogosító joggyakorlatnak. Tehát miközben jogi 
szakvizsgához, közigazgatási szakvizsgához kifejezetten szakirányú szakmai gyakorlat 
a feltétel, közben előfordulhat az, hogy valaki ilyen szakmai gyakorlat, tapasztalat 
nélkül fog szakirányú végzettséget szerezni, és azonnal, mondjuk, felső vezetői 
képesítéssel rendelkezik. Szerintem ez nem jó így. Lehet, hogy ez még nincs ideírva 
ebbe a törvénybe, de ebbe az irányba nem szabad elmenni, hogy olyan képességeket 
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követelünk meg, amelyek látszólag a közigazgatás felső vezetőit jogosítják arra, hogy 
felső vezetők legyenek, viszont semmilyen közigazgatási gyakorlattal nem párosul. 

Szerintem itt az a baj, hogy nincs tisztába téve, mi a közigazgatási gyakorlat, 
joggyakorlat, az egyik mire jogosít, a másik mire jogosít, ki az, aki vezető lehet. 
Szerintem szét kellene szedni ezeket. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Bárándy képviselő úr kért szót. 
 
DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Akkor 

jelentkeztem, amikor Répássy képviselőtársam még nem mondta el minden 
gondolatát, úgyhogy ebben rövidebb tudok most lenni, de pontosan ugyanezek a 
felvetéseim. Összekeveri a jogszabály az államvizsgát meg a szakvizsgát. Elnézést 
kérek, de itt gyakorlatilag arról van szó, hogy van egy kétszemeszteres gyorstalpaló, 
ami után egy államvizsgaszerű vizsgát tud letenni valaki, egy záróvizsgát, ugye? A 
szakvizsgának pontosan az volt a lényege az államvizsgához képest, hogy míg az 
államvizsga az egyetemen megtanult elméleti tudásanyag alapján került 
összeállításra, addig a szakvizsga kifejezetten a gyakorlati időben eltöltött 
tapasztalatot kéri számon. Szerintem többen is vagyunk ebben a körben, akik 
szakvizsgáztatunk, és megmondom őszintén, egészen másképp kérdezünk 
államvizsgán, és másképp kérdezünk szakvizsgán. Államvizsgán az ember az 
elméletet kérdezi attól, aki odajön; szakvizsgán meg, főleg, ha sikerül kideríteni a 
vizsgázónál, hogy hol töltötte a szakmai idejét, akkor főleg abból a tárgyból az ember 
alapvetően a gyakorlatra fókuszál. És szerintem pontosan ez a lényege a 
szakvizsgának. 

Ha tehát itt egy két-három szemeszteres tanfolyamhoz kötött elméleti képzés 
utáni - hadd fogalmazzak így - államvizsgával váltom ki a közigazgatási szakvizsgát, 
akkor nem teszek jót. Mert akkor pontosan a gyakorlati időszakból nem kérek semmit 
számon. Tehát pontosan a szakvizsgának a lényege vész el, pontosan a lényege!  

Valóban arról van szó, és itt a rövid vita során bontakozik ki, hogy valószínűleg 
mennyire előkészítetlen ez a szabályozási forma. Mert azzal önmagában nincs gond, 
hogy bizonyos munkakörökhöz előírnak bizonyos pluszképesítéseket, plusz képzési 
feltételeket állítanak. Egyébként ilyen irányú képzések vannak, mondjuk, a 
bíróságifogalmazó-képzésben vagy az ügyészségifogalmazó-képzésben; ezzel nincs 
gond. Csak azt mondom, hogy a kettőt összekeverni nem jó.  

És az, amiről Répássy képviselő úr is beszélt, és államtitkár asszony valójában, 
ahogy látom, egy bizonytalan választ adott egyelőre, hogy itt ez egy nyitott képzési 
formában is elvégezhető-e vagy nem: ha igen, és nem arról van szó, hogy egyébként 
végzi a munkáját a köztisztviselő, aközben végzi ezt a tanfolyamot, és utána tud 
letenni egy ilyen vizsgát, akkor valójában a szakvizsga a rendszerből, a közigazgatási 
rendszerből kikerül. Ez valóban nem tűnik szerencsés dolognak, ha már itt tartunk. 
Tehát érdemes lenne egy picit jobban átgondolni ezt a dolgot.  

Azt már csak úgy hozzáteszem - miután az ember valóban gondolkodik, ahogy 
halad előre az idő a bizottsági ülésen -, hogy az azért meglehetősen furcsán hat, hogy 
míg mondjuk, a járási hivatalnál, illetve a kormányhivatalnál egy vezetőtől 
megkövetelem ezt az új képzést, addig mondjuk, azoknál a szerveknél, amelyik ezt 
felügyeli, például egy igazságügyi minisztériumi vezetőtől pedig egyelőre nem 
követelem meg ezt a képzést. Köszönöm szépen. 

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

hozzászólni. (Nincs jelentkező.) Nem látok jelentkezőt. Államtitkár asszony, nem 
tudom, kíván-e válaszolni? 
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PALICH ETELKA helyettes államtitkár (Miniszterelnökség): Köszönöm, nem 

kívánok. Elmondtam, amit el lehetett mondani. Köszönöm. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Tisztelt Bizottság! Kérdezem, tudunk-e egyben 

szavazni, vagy valaki ki akar venni valamely pontot az előterjesztésből. (Nincs ilyen 
jelzés.)  

A kérdés tehát azt, hogy ezt az egész csomagot, így egyben, bizottsági módosító 
indítványként az Igazságügyi bizottság előterjeszti-e. Aki az előterjesztés mellett van, 
kérem, kézfelemeléssel szavazzon! (Szavazás.) Ez 6 igen. Ki van ellene? (Szavazás.) 
Megállapítom, hogy 4 ellenszavazat mellett a bizottság úgy döntött, hogy ezt 
előterjeszti. 

Most még egy kérdés van. Államtitkár asszony, azt szeretném megkérdezni, 
hogy az eredeti előterjesztés a határozati házszabály 44-45. §-a szerint megfelelő-e, 
tehát nem ütközik Alaptörvénybe és további jogszabályokba.  

 
PALICH ETELKA helyettes államtitkár (Miniszterelnökség): Igen, megfelel. 
 
ELNÖK: Az előterjesztő szerint megfelel. Ebben a kérdésben nyitom meg a 

vitát. (Nincs jelentkező.) Jelentkezőt nem látok. Kérdezem, ki fogadja el azt, hogy ez 
az előterjesztés a házszabályunknak megfelel. (Szavazás.) Ez 6 igen. Ki van ellene? 
(Szavazás.) Ilyet nem látok. Ki tartózkodott? (Szavazás.) Megállapítom, hogy 4 
tartózkodás mellett a bizottság elfogadta.  

Tisztelt Bizottság! Bizottsági módosító indítványként a 6. és az elfogadott 12. 
pontot, illetve a Miniszterelnökség által adott önálló bizottsági módosító indítványt 
kell előterjesztenünk összegző módosító indítványként. Aki ennek a bizottsági 
módosító indítványnak az előterjesztését támogatja, kérem, szavazzon! (Szavazás.) 
Ez 6 igen. Ki van ellene? (Szavazás.) Ilyet nem látok. Ki tartózkodott? (Szavazás.) 
Megállapítom, hogy 4 tartózkodás mellett a bizottság ezt támogatta. 

Ezzel a részletes vitát lezárom, a napirendi pont tárgyalását befejeztük. Nagyon 
szépen köszönöm a jelenlétet. (Palich Etelka távozik az ülésről.)  

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény módosításáról szóló T/10306. számú törvényjavaslat  
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján) 

Tisztelt Bizottság! Soron következik a T/10306. számú törvényjavaslat a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
módosításáról. Tisztelettel köszöntöm Dukai Miklós helyettes államtitkár urat az 
előterjesztő képviseletében.  

Itt is részletes vitát kell lefolytatnunk, meg kell tárgyalnunk a háttéranyagot, 
valamint döntenünk kell a megfelelőségről. További módosító indítvány nem 
érkezett. Kérem az előterjesztőtől, hogy ahogy mondom a módosító indítványok 
számát, nyilatkozzon, hogy támogatják vagy nem támogatják. 

Az 1. pontban Staudt Gábor és Gyüre Csaba képviselő urak terjesztettek elő 
módosító indítványt. Kérdezem az előterjesztőt. 

 
DR. DUKAI MIKLÓS helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): Az 

előterjesztő nem támogatja. 
 
ELNÖK: Nem támogatja. Kérdezem, ki kíván hozzászólni. (Nincs jelentkező.) 

Jelentkezőt nem látok. Ki támogatja az 1. pontban lévő módosító indítványt? 
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(Szavazás.) Ez 4 igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) Megállapítom, hogy 7 nem 
szavazattal a bizottság nem fogadta el.  

A 2. pontban Gyüre Csaba képviselő úr módosítaná a 3. §-t. Kérdezem az 
előterjesztő képviselőjét. 

 
DR. DUKAI MIKLÓS helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): Nem 

támogatjuk.  
 
ELNÖK: Az előterjesztő nem támogatja. Kérdezem a bizottságot, kíván-e valaki 

hozzászólni. Staudt képviselő úr! 
 
DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik): Indoklást szeretnék kérni, elnök úr, mert ez a 

kétharmadosságra vonatkozik. 
 
ELNÖK: Értem. Tehát Staudt képviselő úr azt szeretné, ha a kormány 

megindokolná a 2. ponttal kapcsolatos nemleges álláspontját. Megadom a szót, 
parancsoljon! 

 
DR. DUKAI MIKLÓS helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): Köszönöm 

szépen, elnök úr. Tisztelt Bizottság! A kormánynak, illetve az előterjesztőnek az az 
álláspontja, hogy mivel az eredeti sem sarkalatos, ezért a módosítás sem érinti 
sarkalatosan, és ezért nem sarkalatos. 

 
ELNÖK: Tekintettel arra, hogy erről már több helyen volt vita, ezt az 

álláspontot már ismerjük. Most jön az ellenálláspont. Tessék parancsolni! Staudt 
képviselő úrnak adok szót. 

 
DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik): Köszönöm. Csak annyi, hogy ez új 

rendelkezés, ezért úgy értelmezzük, hogy ez nem feltétlenül kielégítő válasz. 
Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem, további észrevétel vagy kérdés, 

hozzászólás van-e. (Nincs jelentkező.) Nincs. Kérdezem, ki támogatja a 2. pontot. 
(Szavazás.) Ez 4 igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) Megállapítom, hogy 7 nem 
szavazattal a bizottság nem támogatta. 

A 3. pontban Vas Imre képviselő úr módosítaná szintén a 3. §-t; ez egy 
másfajta módosítás. Kérdezem az előterjesztőt.  

 
DR. DUKAI MIKLÓS helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): Ez 

nyelvhelyességi módosítás, úgyhogy be tudjuk fogadni, támogatjuk. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kíván-e valaki hozzászólni? (Nincs jelentkező.) 

Jelentkezőt nem látok. Ki támogatja a 3. pontot? (Szavazás.) Ez 9 igen. Ki nem 
támogatja? (Szavazás.) Ilyen nincs. Ki tartózkodott? (Szavazás.) Megállapítom, hogy 
2 tartózkodás mellett a bizottság elfogadta. 

A 4. pontban szintén Vas Imre képviselő úr terjesztett elő módosító indítványt. 
Kérdezem az előterjesztőt. 

 
DR. DUKAI MIKLÓS helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): Támogatjuk. 
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ELNÖK: Az előterjesztő támogatja. Hozzászólás van-e? (Nincs.) Ki támogatja? 
(Szavazás.) Ez 8 igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) Ilyen nincs. Ki tartózkodott? 
(Szavazás.) Megállapítom, hogy 3 tartózkodás mellett a bizottság elfogadta. 

Döntenünk kell arról, hogy az elfogadott módosító indítványokat, a 
háttéranyag 3. és 4. pontját mint bizottsági módosító indítványt terjesszük tovább. 
Aki ezt támogatja, kérem, kézfelemeléssel szavazzon! (Szavazás.) Ez 7 igen. Ki van 
ellene? (Szavazás.) Ez 3 nem. Ki tartózkodott? (Szavazás.) Megállapítom, hogy 1 
tartózkodás mellett a bizottság ezt a döntést meghozta.  

Most még arról kell megkérdeznem tisztelt államtitkár urat, hogy az eredetileg 
előterjesztett törvényjavaslat megfelel-e a házszabály 44-45. §-ának. Kérem, 
szíveskedjen nyilatkozni. 

 
DR. DUKAI MIKLÓS helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): Igen, 

megfelel. 
 
ELNÖK: Megfelel. Kérdezem, ezzel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel, 

hozzászólás. (Nincs ilyen jelzés.) Ilyet nem látok. Akkor most arról kell döntenünk, 
hogy a bizottság ezt elfogadja-e, hogy megfelel. (Szavazás.) Ez 7 igen. Ki van ellene? 
(Szavazás.) Ez 3 nem. Ki tartózkodott? (Szavazás.) Megállapítom, hogy 1 tartózkodás 
mellett a bizottság a megfelelőséget megállapította. 

Ezzel a részletes vitát lezárom, a napirendi pont tárgyalását befejeztük. 
Köszönöm szépen, államtitkár úr.  

A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény, valamint az 
elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános 
szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény módosításáról szóló 
T/10308. számú törvényjavaslat  
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján) 

Tisztelt Bizottság! Következik a T/10308. számon benyújtott, a polgári 
perrendtartásról szóló törvényjavaslat részletes vitája. Tisztelettel köszöntöm 
Magyariné dr. Nagy Edit helyettes államtitkár asszonyt.  

Van egy háttéranyagunk, amelynek egyetlen pontja van. Kérem államtitkár 
asszonyt, nyilatkozzon, hogy ezt az egyetlen pontot támogatja-e mint az előterjesztő 
képviselője vagy sem. 

 
DR. MAGYARINÉ DR. NAGY EDIT helyettes államtitkár 

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

 
ELNÖK: A tárca támogatja, köszönöm szépen. Kíván-e valaki hozzászólni? 

(Nincs jelentkező.) Ilyet nem látok, határozathozatal következik. Ki támogatja Vas 
Imre módosító indítványát? (Szavazás.) Ez 8 igen. Ki van ellene? (Szavazás.) Ilyen 
nincs. Ki tartózkodott? (Szavazás.) Megállapítom, hogy 3 tartózkodás mellett a 
bizottság elfogadta. 

Megkérdezem államtitkár asszonyt, hogy az eredeti előterjesztés megfelel-e a 
házszabályi rendelkezéseknek a határozati házszabály 44-45. §-a alapján.  

 
DR. MAGYARINÉ DR. NAGY EDIT helyettes államtitkár 

(Belügyminisztérium): Igen, megfelel. (Dr. Staudt Gábor kimegy a teremből.)  
 



25 

ELNÖK: A bizottságnak döntenie kell arról, hogy ez az előterjesztés megfelel-e 
az előírásoknak. Aki ezt támogatja? (Szavazás.) Ez 7 igen. Aki nem támogatja? 
(Szavazás.) Ilyen nincs. Ki tartózkodott? (Szavazás.) Megállapítom, hogy 3 
tartózkodás mellett a bizottság úgy döntött, hogy megfelel.  

Az egyetlen módosító indítványt, amelyet a bizottság el is fogadott, a bizottság 
előterjeszti-e összegző módosító indítványként? Aki ezt támogatja, kérem, szavazzon! 
(Szavazás.) Megállapítom, hogy a bizottság 7 igen szavazattal úgy döntött, hogy 
előterjeszti. 

Ezzel a részletes vitát lezárom, a napirendi pont tárgyalását befejeztük. 
Köszönöm szépen a részvételt. 

Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló T/10377. 
számú törvényjavaslat  
(Döntés a részletes vitában megtárgyalandó szerkezeti egységekről 
a HHSZ 92. § (4) bekezdés alapján) 

Tisztelt Bizottság! A 4. napirendi pont a költségvetéssel kapcsolatos kérdéskör, 
miszerint nyilatkozhatunk arról, hogy mely fejezetek megtárgyalásában kíván a 
bizottság részt venni. Az az előterjesztési javaslat, hogy az egész törvényjavaslatot 
kérjük, és így korlátlan lehetőségünk van arra, hogy azt tárgyaljuk meg, amit akarunk. 
Kérdezem a bizottságot, kíván-e ezzel kapcsolatban hozzászólni valaki. (Nincs 
jelentkező.) Nem. 

Kérdezem, ki támogatja ezt az elképzelést. (Szavazás.) Megállapítom, hogy a 
bizottság egyhangúlag elfogadta, hogy a teljes költségvetés megtárgyalásában részt 
kíván venni az Igazságügyi bizottság.  

Köszönöm szépen, a napirendi pontot lezárom.  

a) Beszámoló az alapvető jogok biztosának és helyetteseinek 
tevékenységéről 2015 (B/9278. szám)  
(Beszámoló megvitatása a HHSZ 84. § (1) bekezdése alapján)  
b) Az alapvető jogok biztosának és helyetteseinek 2015. évi 
tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról címmel benyújtott 
határozati javaslat (H/… szám)  
(Döntés bizottsági önálló indítvány benyújtásáról) 

Kérem tisztelettel, nagy csúszással, de eljutottunk odáig, hogy megkezdjük 5. 
napirendi pontunk megtárgyalását. Nagy tisztelettel köszöntöm professzor urat, az 
alapvető jogok biztosát, valamint helyetteseit és munkatársait.  

Tisztelt Bizottság! Elképzelésem szerint két körben tartjuk meg a vitát. 
Meghallgatjuk biztos úr beszámolóját, utána azzal kapcsolatban lehet kérdéseket 
feltenni, majd véleményeket megfogalmazni; után pedig jönnek a helyettesek 
beszámolói.  

Tisztelettel megadom a szót professzor úrnak. 

Dr. Székely László szóbeli kiegészítése 

DR. SZÉKELY LÁSZLÓ, az alapvető jogok biztosa: Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt 
Bizottság! Nagyon köszönjük a lehetőséget, hogy egy év elteltével ismét eljöhettünk és 
beszámolhatunk egyéves működésünk tapasztalatairól.  

Amikor egy évvel ezelőtt itt voltam, azt mondtam, hogy a hivatal, 
tulajdonképpen azóta, amióta én megválasztásra kerültem, egyfolytában az átalakulás 
állapotában van. Most ennek a számszerű és statisztikailag is igazolható lenyomatát 
látják ebben a 2015. évi beszámolómban.  
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Ha mondhatok globális számokat önöknek, 8240 panasz érkezett hozzánk 
2015-ben. Mondjuk, lehetnék szomorú is emiatt, akkor azt mondanám, hogy több 
mint 8 ezer ember panaszkodott különböző alapjogi jogsérelmekre hivatkozva; 
másrészről igazából örülnünk kell, mert azt mondhatjuk, hogy van bizalom, van 
bizalom a hivatal és a munkatársai iránt. Ez a szám ilyen értelemben mindenképpen 
imponáló. Ez egyébként nagyjából másfélszerese a 2014-ben érkezett panaszoknak. 
Azt azért rögtön hadd tegyem hozzá, hogy ezt nagyrészt az Amnesty Internationalnek 
köszönhetjük, amely egy nemzetközi program keretében egy számítógéppel generált 
panasznak, nagyjából egyenpanasznak a benyújtására adott lehetőséget, és rengeteg 
külföldi megkeresés érkezett hozzánk. Értelemszerűen ez az elmúlt év legnagyobb, 
mondjuk így, társadalmi közérdeklődésre számot tartó ügyében, a menekültügyben 
vagy migránsügyben érkezett, és nagyjából az volt a kérés, hogy én az 
Alkotmánybíróságnál kérjem a felülvizsgálatát ezeknek a hazai jogszabályoknak.  

Mindenesetre a többi ügycsoportban is jelentős, szignifikáns növekedés 
mutatkozott a panaszokban. Ennek egyenes következménye az lett, hogy míg 2014-ről 
2015-re mindössze 886 ügyünk húzódott át, tehát a befejezések igen imponálóak 
voltak, ehhez képest 2015-re ugyan befejeztünk 5440 ügyet, viszont 3686 ügy volt 
még folyamatban januárban, amelyek az előző évről húzódtak át. Ez egy jelentős 
növekedés, és mielőtt még azt mondanák, hogy ez a hivatalnak a lustaságával vagy 
restségével függene össze, hadd mondjam azt, hogy a számok mögött ez a permanens 
átalakulás van; egyrészről az, hogy 2015. január 1-jétől kezdtük el az OPCAT - tehát a 
kínzás és más megalázó, embertelen bánásmód elleni nemzetközi egyezmény - 
kiegészítő jegyzőkönyve szerinti nemzeti megelőzési mechanizmus 
monitoringtevékenységét. Tudják, ez azt jelenti, hogy négyezer fogvatartási helyen 
kell nekünk munkatársaimmal véletlenszerűen, bármikor, bejelentés nélkül 
megjelennünk, és ezek az ország különböző részein helyezkednek el. Ezek a 
monitoringvizsgálatok esetenként többnapos vidéki kiszállást jelentenek, egy önálló 
főosztály foglalkozik ennek a lebonyolításával; összesen nyolc munkatársunk - sőt, azt 
hiszem, most már csak heten vannak -, akik hadra foghatóak ebben a nemzeti 
megelőzési mechanizmus programban, és ez egy drága folyamat. Drága a 
szállásköltség, drága a tolmács, a szakértők igénybevétele, tehát ez jelentős forrásokat 
vont el a hivatal alaptevékenységétől. Mindent összevetve azt kell mondanom, hogy a 
következő, 2017. évre nagyon jelentős és nagyon komolyan vehető ígéretet kaptunk 
arra, hogy egy utólagos forráskiegészítéssel mintegy pótolják az elmúlt évek 
megnövekedett feladatai miatti forráselvonást az alaptevékenységünktől. Ez 
nagyjából százmillió forintot fog jelenteni - ha hihetünk az ígéretnek - a következő 
évre. 

A másik pozitívum, amiről szeretném a bizottságot tájékoztatni, az, hogy úgy 
néz ki, egy tizenöt éve húzódó, teljesen bizonytalan székházhasználati ügyünk 
rendeződni fog a közeli jövőben, aminek az az áldásos hatása meglesz, hogy nem esik 
a járókelők fejére a cserép az épület tetejéről, mert nagyjából ilyen állapotok 
uralkodnak a Nádor utca 22.-ben. Tehát úgy néz ki, hogy ez mindkettő elintézést nyer 
a közeli jövőben, és kérem, erre majd figyeljenek oda önök is, tehát tartsák rajta a 
szemüket. (Dr. Staudt Gábor visszatér a terembe.) 

Visszatérve: a nemzeti mechanizmus működtetése volt szerintem a 2015. év 
legnagyobb és nyilvánvalóan, én úgy érzékelem, a közvélemény előtt is jelentőséggel 
bíró újdonsága. Összesen 15 ilyen monitoringvizsgálatot folytattunk le, a debreceni 
menekültügyi őrzött befogadóközpontban, a debreceni Terápiás Házban, a 
Reménysugár Gyermekotthonban szintén Debrecenben; erős visszhangja volt a 
Merényi Gusztáv Kórház pszichiátriai osztályának zárt részlegén tett 
látogatásunknak; hasonlóképpen a fiatalkorúak büntetés-végrehajtási intézetében 
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lefolytatott kiszállásnak; láttuk a tököli büntetés-végrehajtás központi kórházát; 
továbbá egy gyerekotthont és egy speciális gyerekotthont Kaposváron. Ebből a 15 
esetből még csak 8-ban készült el a jelentés. Ez azért van, mert ezt is tanulnunk kell; 
itt egy nagyon szigorú nemzetközi protokollnak a szabályait kell betartanunk, de hát 
igyekszünk.  

A másik fontos terület, amely az alaptevékenységünk mellett újonnan 
jelentkező funkciónk volt, ez a közérdekű bejelentések elektronikus nyilvántartása, 
illetve ezeknek a felülvizsgálata. 358 közérdekű bejelentés érkezett hozzánk 2015-ben, 
és ezekből 346 egyébként elektronikusan, tehát úgy néz ki, hogy ennek a rendszernek 
a megteremtése és fenntartása igenis okos lépés volt, mert használják a bejelentők az 
online elérhetőségünket. Ezeknek a bejelentőknek a 80 százaléka kérte azt, hogy 
kezeljük anonim a bejelentő személyét. A legfontosabb ügyek: fogyasztóvédelmi, 
környezetvédelmi, közlekedési, a rendőrség eljárását, adócsalást, közbeszerzési 
eljárást kifogásoló, illetve néhány esetben kifejezetten korrupciós jellegű bejelentések 
érkeztek hozzánk. Ezeknek a bejelentéseknek körülbelül az 50 százaléka alapos volt, 
és az érintett szervek figyelmének a fölhívásával megoldásra is kerültek. Körülbelül 16 
olyan eset volt, ahol alapjogi visszásságot feltártunk, és 6 ügyben azt kellett 
megállapítani, hogy a hatóság eljárása nem felelt meg mindenben a közérdekű 
bejelentésekre vonatkozó jogi előírásoknak.  

Ugyancsak fontos terület volt 2015-ben - ahogy ez az ombudsman funkciójából 
már a kezdetektől következik - a jogszabálytervezetek véleményezése. Ez 257 esetet 
jelentett az elmúlt évben. Ezeknek az egyharmadában mondtunk érdemi véleményt. A 
megoszlása pedig ezeknek alapvetően gyermekjogi, környezetvédelmi, illetve 
nemzetiségi jogi szabályozáshoz kapcsolódott. Itt csak jelezném, de végül is már 
megszoktuk, hogy nagyon rövid időt kapunk általában a jogszabályok 
véleményezésére (Dr. Staudt Gábor: Mi is.), olyan 24-48 órát, ami néha, esetleg több 
száz paragrafusból álló jogszabályok esetén szinte formálissá teszi a 
véleménynyilvánításunkat. Ilyenkor később szoktuk megküldeni. Szerintem ez fontos, 
mert nagyon sok esetben fogadják el az észrevételünket, és a kodifikációnak, illetve a 
jogalkotásnak a színvonalát növeli az, hogy bizonyos ellentmondásokra rámutatunk, 
és akkor ezeket még időben kijavítják.  

Statisztikával nagyon nem akarom untatni önöket, de azért egypár szót kell 
róla mondanom, hiszen ez jól jellemzi a hivatal működését. Körülbelül 1500 panasz 
érkezett hozzánk, ami közigazgatási, rendészeti vagy büntetőeljárással kapcsolatos 
visszásságokra hívta föl a figyelmet. Nagyjából 1060 körüli polgári üggyel kapcsolatos 
bejelentés érkezett. Szociális jellegű ügyekben 893. Azt tudom mondani - de itt 
vannak a helyettesek, ők részletesen beszámolnak róla szívesen -, hogy alapvetően 
környezetvédelmi kérdésekben 179 volt a panaszok száma, míg 200 ügyben a 
nemzetiségi jogokat érintette a beadvány. 

Szerintem a legfontosabb mutató - ezt hadd osszam meg önökkel, mert ez 
számomra nagyon fontos -, én úgy ítélem meg, hogy az intézményt övező bizonyos 
értelemben vett bizalmi légkörnek egy nagyon jó mutatója az, hogy 140 
jelentésünkben megfogalmazott 274 ajánlásból a címzettek 158-at fogadtak el, és 
összesen 36 esetben voltak elutasítóak. 80 ügyben még folyamatban vannak az 
egyeztetések, tehát ezek áthúzódtak a 2015. évről. Ez egy jó kétharmados vagy 
kétharmadnál nagyobb arány, ami szerintem elég jó mutató. 

Alkotmánybírósági beadványokkal kapcsolatban, utólagos normakontroll. Itt 
egyrészt az elmúlt évben történt részemről az előzetes letartóztatás négyéves felső 
időhatárának eltörlésével kapcsolatos aggály kifejezése. Ennek a vizsgálata 
folyamatban van az Alkotmánybíróságon, majd meglátjuk a kimenetelét. Volt 
önkormányzati rendelet, amely a vállalkozás szabadságát érintette, lehetetlenné tette 
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egy bizonyos városban a taxiszolgáltatók működését; egy ezzel kapcsolatos beadvány 
folyamatban van. Azt hiszem, amióta erre lehetőség van, először fordult elő, hogy az 
alapvető jogok biztosa alkotmányértelmezést kérjen az Alkotmánybíróságtól; ez 
szintén folyamatban van. S végül adódott egy, az év folyamán nyilvánvalóvá vált 
probléma, amire fölhívnám a figyelmüket. Nevezetesen számos esetben, illetve 
többször előfordult - inkább így fogalmaznék -, hogy jogszabályok hiányosságai 
okoznak alapjogi visszásságot, viszont az ombudsmannak nincs olyan jogköre, hogy 
mulasztásos alkotmánysértés esetén az Alkotmánybíróság beavatkozását kérje. Itt 
tehát a megsemmisítéssel nem jutunk semmire, mert nincs mit megsemmisíteni, 
hiszen pontosan hiányosságok miatt áll elő visszásság. Ezt esetleg megfontolásra 
javaslom, hogy az ombudsman a jövőben esetleg a jogkörének a bővítésével erre is 
lehetőséget kapjon.  

Mindent összevetve, nagyon köszönöm a bizalmat, azt, hogy ismét lehetőségem 
van arra, hogy a jelentést itt az önök plénuma előtt, aztán később az Országgyűlés 
általános és részletes vitájában is megvédjük. Nekünk ez nagyon fontos visszajelzés, 
tehát örülünk neki, ha bármilyen észrevételt kapunk.  

Ha megengedik, még egy, teljesen szubjektív élményemet hadd osszam meg 
önökkel. A közelmúltban - ez nem 2015, ez már 2016 - volt egy olyan jelentésünk, 
amely nagyon nagy visszhangot váltott ki; nem véletlen, mert eléggé, ha szabad így 
fogalmaznom, horrortörténetnek a végére tett bizonyos értelemben pontot. Annak az 
egészségügyi intézménynek az igazgatója, amikor a jelentés megjelent, két nappal 
később fölhívott, és megköszönte a jelentés korrektségét, azt, hogy olyan alaposan és 
minden oldalról járta körül a hivatal ezt a problémakört. Csak hogy értsék: egy 
pszichiátriai osztályon egy terhes nő kényszerintézkedés közben szült meg, és a 
gyermek bár életképesen jött a világra, megfulladt. Tehát egy elég komoly visszhangot 
kiváltó ügyben maga az igazgató hívott föl, és mondta azt, hogy köszöni a korrekt 
vizsgálatot. Úgy hiszem, ennél nagyobb megtiszteltetés vagy a munkánk elismerése 
ritkán adódik, hogy a megbírált és kritizált köszöni meg a vizsgálat módszerét és 
megfelelőségét. 

Köszönöm tehát a lehetőséget. Bármilyen kérdésben állunk rendelkezésre. Itt 
vannak a helyettesek is, akik be tudnak számolni arról a négyszáz ügyről, ami az ő 
reszortjukat illette. Köszönöm szépen a lehetőséget. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, professzor úr. Kérdezem a bizottságot, van-e 

valakinek Székely László professzor úrhoz kérdése. (Jelzésre:) Van, Teleki képviselő 
úrnak adok szót. 

Kérdések, észrevételek, reflexiók 

TELEKI LÁSZLÓ (MSZP): Köszönöm szépen. Tisztelt Bizottság! Tisztelt Elnök 
Úr! Tisztelt Ombudsman Úr! Egy kérdésem lenne, és majd lesz észrevételem is 
természetesen. A 250. oldalon van a telepfelszámolásról egy írás, amely arról szól, 
hogy Miskolcon elkezdtek valamit, 2015-ben elindult egy olyan feltérképezés, hogy 
hogyan lehetne azt a kérdést kezelni, hogy a végrehajtást valamilyen szinten kezeljék. 
Nyitott maradt ez a kérdés, mert a minisztérium még mindig azt mondja az 
anyagban, hogy nem tudja, milyen forrásokból próbálja meg ezt a kérdést kezelni. 
Történt-e azóta valamilyen változás? Mert azt mondom, egyébként nemcsak 
Borsodban lesz hasonló példa, hanem nagyon sok helyen, több megyében is jártam, 
és több megyében is hasonló helyzet van, ahol ugyanúgy a telepfelszámolási 
programban lévő ingatlanokat végrehajtás alá vonták. Innentől kezdve ez egy eléggé 
szerteágazó probléma lesz, és több családot fog érinteni, és azt gondolom, precedens 
lesz, hogy a miskolci eset kapcsán a minisztérium hogyan fogja azt a kérdést kezelni, 
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és tudja-e kezelni 2016-ra, mert akkor a többi megyében is hasonló módon kell hogy 
kezeljék azokat a problémákat, amelyekkel küzdenek. Zala megyében például hasonló 
helyzettel állunk szemben. Köszönöm szépen, egyelőre ennyi. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e egyéb kérdés? (Nincs ilyen jelzés.) 

Megkérem professzor urat, hogy a feltett kérdésre szíveskedjen válaszolni. 
 
DR. SZÉKELY LÁSZLÓ, az alapvető jogok biztosa: Nagyon köszönöm a 

lehetőséget, elnök úr. Azt szeretném megkérdezni, megengedi-e a képviselő úr, illetve 
az elnök úr, hogy a nemzetiségi helyettes válaszoljon erre, tekintettel arra, hogy ő 
koordinálta a jelentéshez készült vizsgálatot ebben a miskolci ügyben.  

 
ELNÖK: Tisztelettel, tekintettel arra, hogy dr. Szalayné dr. Sándor Erzsébet 

tevékenységéről önálló beszámoló lesz, én Teleki képviselő úrhoz fordulok, hogy 
átcsúsztathatjuk-e ezt a kérdést annak a beszámolónak az idejére.  

 
TELEKI LÁSZLÓ (MSZP): Igen, elnök úr, természetesen. 
 
ELNÖK: Nagyon szépen köszönöm, akkor ez így megoldódott. (Dr. Székely 

László: Köszönjük szépen.) Kérdezem, van-e egyéb kérdés. (Nincs ilyen jelzés.) Nincs. 
Kérdezem, kíván-e valaki hozzászólni, véleményt nyilvánítani, kritikát 

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

szeretném megköszönni ombudsman úr munkáját, és az idei évre is jó munkát 
kívánok. (Dr. Székely László: Köszönöm szépen.)  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e további hozzászólás? Staudt Gábor 

képviselő úr! 
 
DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik): Köszönöm szépen. Nem tudom, akkor most 

napirend szerint külön-külön lesz-e a biztoshelyettesek meghallgatása is. Talán 
elmondanám a véleményemet, és legfeljebb ha oda tartozik, akkor az illetékesek 
válaszolnak, ha ez így lehetséges, elnök úr. Hiszen nem tudom, melyik téma pontosan 
hol fog felmerülni, úgyhogy ezt kérem. 

A Jobbiknak a beszámolóval kapcsolatban alapvetően az a meglátása, hogy sok 
ügyet láthattunk, de valahogy talán mégsem a társadalom legégetőbb problémáit 
látjuk ezekben a jelentésekben. Ennek mi lehet az oka? A beadványokra lehet 
bizonyos szempontból fogni, vagy hivatalból indult eljárások esetében ennek más oka 
lehet? Hogy mondjak egy egyszerű példát: a devizahiteles problémákkal, Quaestor-
károsultakkal talán csak egy-egy ügy foglalkozott, holott alapvető, fundamentális, 
alapjogi kérdés is az, hogy akár az Országgyűlés is - és itt nagy kitekintésben mondom 
- cinkosként megtette azt, hogy amint egy témában elkezdtek pereket nyerni, 
mondjuk, a devizahitelesek a bíróság előtt, akkor megváltoztatta a jogszabályokat. 
Tudom, hogy az alapvető jogok biztosa sem írhatja felül sok esetben az Országgyűlés 
döntését, de azért állásfoglalásokkal vagy üzenetekkel lehetett volna jelezni sok 
esetben, hogy adott esetben nem jó irányba mennek a dolgok. És ezek olyan tömeges 
jogsértések voltak, amelyeket lehet, hogy az állami szint legmagasabb szintjén 
követték el, de az biztos, hogy nagyon sok állampolgártársunkat érintették.  

Ez összekapcsolódik azzal, amit mondott biztos úr is, hogy most először 
fordultak alkotmányértelmezésért. Mi azt várnánk, hogy gyakrabban forduljanak 
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alkotmányértelmezésért vagy akár az Alkotmánybírósághoz egyébként is 
normakontrollal, ha már ez nagyon nehézkes sokszor az országgyűlési képviselőknek 
is. Tehát mi nem egy követő politikát - itt a politikát jó értelemben értsék, tehát 
szakmai tevékenységet, így talán pontosabb - várnánk el, hanem azt, hogy egy nagyon 
fontos fék legyen a hivatal és az alapvető jogok biztosa. Erre szükség is van, hiszen 
Magyarországon nagyon kevés olyan szerv maradt, amelyekre azt lehet mondani, 
hogy ellensúlyozni tudják a kormányzatnak vagy akár az országgyűlési többségnek a 
tevékenységét. És az ellensúlyozást itt nem politikai alapon gondolom, hanem 
szakmailag. Azt láthattuk, hogy bizonyos esetekben az Alkotmánybíróság ezt 
megtette, de csak a legkirívóbb esetekben, tehát amikor, mondjuk, közel 300 milliárd 
forintnyi közpénzből szerettek volna magánpénzt csinálni, de én úgy gondolom, 
nagyon sok esetben az alapvető jogok biztosának is meg lett volna a lehetősége, hogy 
pusztán a jogszabályok alapján, az alapjogok védelme érdekében adott esetben 
keményebben fellépjen. Ezt mindenképpen elvárnánk a jövőben. 

Kiemelném, hogy például az elítéltekről nagyon sok szó esett; azt halljuk, hogy 
a kormány a börtönök zsúfoltságán igyekszik is változtatni. Többször visszaköszönő 
téma az anyagban, hogy a szegényebb fogvatartottak nem tudnak tévézni vagy 
korlátlanul telefonálni. Persze ezek is lehetnek fontos dolgok, de azért a társadalmat, 
ha közbiztonságról beszélünk, itt is sokkal súlyosabb témák izgatják. Ez nem azt 
jelenti, hogy ezzel nem kell foglalkozni, de azért ahogy bizonyos előre elkészített 
formanyomtatványokkal sok beadvány benyújtása megtörténik, úgy a 
börtönviszonyoknál is azt láthatjuk, hogy sok esetben az ügyvédek ebből jó pénzt 
csinálnak, mondjuk, Strasbourgba viszik az ügyeket tömegével, vagy esetleg az 
alapvető jogok biztosához fordulnak. Tehát nem mindig csak a beadványok száma az, 
úgy gondolom, ami meghatározó a munka elvégzése vagy a súlypontozása kapcsán, 
mert önmagában a mennyiség sokszor csalóka lehet, ha a társadalom valós 
problémáit nézzük.  

Ami a nemzetiségeket illeti, én utánakérdeztem, hogy a magyarországi 
nemzetiségeknek mik a fő problémái. Ők azt nevezték meg, hogy sokszor 
bürokratikus, technikai akadályokat gördítenek eléjük. Tehát a magyar állam 
anyagilag elég gáláns a nemzetiségekkel, és sok jogot is ad nekik - ez nagyon helyes, 
hogy így van -, de sok esetben ezzel azért nem tudnak élni, legalábbis a 
tapasztalataink szerint, mert a bürokrácia akadályokat görget eléjük. Itt akár az 
MTVA-ra is lehetne utalni, vagy akár a különféle okiratok nemzetiségi nyelven való 
kiállítását is idehozhatnám, vagy ilyen akár a nemzetiségi iskolarendszerek 
működtetése és a KLIK viszonya. Tehát egyszer van egy jog, de ha a joggal valaki nem 
tud élni, akkor az tulajdonképpen csak egy leírt, pusztába kiáltott szó maradhat. És 
emiatt is egy felvetésként bízunk benne, hogy a jövőben a meglevő jogok a 
nemzetiségek esetén is talán a gyakorlatban is jobban tudnak érvényesülni.  

Az oktatási rendszer kapcsán azt is szeretném még elmondani, hogy az 
anyagban, ami az esélyegyenlőségi kérdéseket illeti, tulajdonképpen majdhogynem 
csak a cigánysággal kapcsolatos kérdések merülnek fel, holott a szociális 
esélyegyenlőtlenség is nagyon fontos terület. Azt szeretném kérni, hogy esetleg a 
szociális rászorultság kérdésköre is akár a következőkben fontosabb szempontként 
jelenhessen meg. Persze mindennel kell foglalkozni, de ugyanolyan hátrányos 
helyzetben lehet akár egy szegényebb, más nemzetiségű családnak a gyermeke is. 
Illetőleg szakmai visszajelzésként kaptam az anyaggal kapcsolatosan azt is, hogy a 
szegregáció fogalomhasználatába nem megfelelő mélységekben hatol a beszámoló, 
hiszen nem tisztázza, milyen értelemben beszél szegregációról. Én úgy tudom, a 
szegregáció fogalomrendszere, és ha megállapításokat vonunk le a szegregációval 
kapcsolatosan, akkor igényli azt, hogy az pontosan kerüljön meghatározásra, hogy 
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pontosan miről is beszélünk. Ezekben az esetekben úgy érezték az ezzel foglalkozók, 
illetve a szakemberek, hogy ez nem mindig jelenik meg az anyagban, tehát túl 
felületes az a fogalomrendszer, ami itt a szegregáció kapcsán leírásra kerül, és 
ennélfogva nehéz következtetéseket is levonni. Hogy egy záró példával éljek: amikor 
Balog miniszter urat meghallgattuk itt a bizottság előtt, akkor feltettem neki azt a 
kérdést, hogy szegregációnak minősül-e - és elismerte, hogy egyébként a kérdés jogos, 
és beletapintottam a lényegbe -, hogy ha mondjuk, a diákokat, akiket felvettek 
általános iskolába vagy gimnáziumba, de maradjunk az általános iskolánál, mondjuk, 
ha ott több osztálynyi diákot egy felmérőnek vetnek alá, akár név nélkül, tehát hogy 
semmilyen következtetést ne lehessen levonni, hogy mondjuk, az illető német 
származású vagy cigány származású vagy szláv származású, tehát hogy semmiféle 
kiindulópont ne lehessen még a javító tanárnak sem, csak a válaszok, és ez alapján 
tudásszint alapján sorolják osztályokba a diákokat, akkor ez minek minősül, és hogy 
akkor ez tiltott vagy nem tiltott. Véleményem szerint egyébként nem, mert 
tudásalapon meg lehet adni azt a pluszsegítséget is, mondjuk, alacsonyabb 
tudásszinttel rendelkező diákoknak; nyilván extrasegítségre, adott esetben 
komolyabban felkészült tanárokra van szükség. És ugyanez igaz a különböző 
osztályok esetén, ha ilyet elvégeznek. 

Ezt tehát csak egy egyszerű példaként mondtam, hogy ez nagyon sok esetben 
vékony jég, amin a magyar oktatásnak, illetve gyakorlatilag az alapvető jogok 
biztosának és a helyettesének is mozognia kell. Tehát szerintem célszerű ennek a 
fogalomrendszerében jobban elmélyedni, mert a legveszélyesebb, amit tehetünk, hogy 
ha túl egyszerűen, illetve túlságosan leegyszerűsítően állunk bizonyos kérdésekhez, 
amelyek mély és nagyon szakmai, néha patikamérlegen kimért intézkedéseket 
igényelnek. 

Ezeket a fenntartásokat mindenképpen szerettem volna elmondani, de ha az 
Országgyűlés elé kerül a vita, akkor természetesen ezt ki tudjuk még a további 
területeken is egészíteni. Köszönöm. 

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

Bizottság! Tisztelt Ombudsman Úr és Helyettesei! Először is, a frakcióm nevében én 
is szeretném megköszönni a 2015. évben nyújtott tevékenységét és munkáját a 
hivatalnak, és szeretném előrebocsátani, hogy a beszámolót az MSZP frakciója 
támogatni fogja, el fogja fogadni.  

Egypár észrevételt azonban engedjenek meg nekem. Először is, egy picit 
reflektálva arra is, amit Staudt képviselőtársam mondott, részben van, amivel 
egyetértek, van, amivel nem. Például amivel nem, hogy én úgy gondolom, a 
beszámoló nagyon is reálisan ábrázolja és nagyon pontos képet ad azokról az 
elfogadhatatlan állapotokról, amelyek Magyarország szociális helyzetét illetik. Én 
pontosan azt emelném ki, hogy itt a beszámoló sajnos azt a reális képet festi - a 
„sajnos” természetesen az állapotokra vonatkozik, nem a beszámolóra -, ami ma 
Magyarországon ezen a területen látszik. S ha tárgyaljuk az Országgyűlésben ezt, 
akkor azt gondolom, nekünk kifejezetten érdemes kiemelni ezt a vonatkozását a 
beszámolónak és erre komoly hangsúlyt fektetni, hiszen az, hogy itt változások 
történjenek, elsősorban a jogalkotásnak a feladatköre, másrészt pedig természetesen 
a kormányzatnak a feladatköre. Mondom azt azért is, hiszen most fogjuk tárgyalni 
nemsokára Magyarország költségvetési törvényjavaslatát, úgyhogy ott fokozott 
figyelmet kell majd fordítani arra, ami ebben a témakörben az ombudsmani 
beszámolóban szerepel. 
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Amit még ombudsman úr felvetett, a magam részéről elgondolkodom szívesen 
arról - és valószínűleg semmilyen akadálya nem lesz annak, hogy esetlegesen, ha egy 
ilyen javaslat van, támogassuk -, hogy az ombudsmannak lehetősége legyen 
mulasztásos alkotmánysértés esetén az Alkotmánybíróság eljárását kérni. De azért azt 
szeretném felvetni, hogy az ombudsmannak mindenkor lehetősége van arra, hogy 
akár az Igazságügyi bizottságot megkeresse ezekben a témákban, és javasolja azt, 
hogy képviselők nyújtsanak be javaslatokat. Én azt mondom, hogy nyilvánvalóan a 
függetlenség látszatának a megőrzése érdekében érdemes a bizottsághoz fordulni, de 
természetesen, ha akár csak a mi frakciónkhoz teszik ezt, akkor mi föl tudjuk vállalni 
ezeket a módosító javaslatokat. Tehát mi erre nagyon szívesen készek vagyunk, de 
nyilván a bizottsághoz talán szerencsésebb az alapvető jogok biztosának, illetve 
hivatalának fordulnia.  

Kritikai észrevételt kettőt emelnék ki, és valóban szükségtelen végigmenni a 
beszámolón, hiszen azokkal a részekkel, amelyekkel egyetértünk, azt gondolom, nem 
szükséges foglalkozni, csak elmondani, hogy az rendben van. 

Mi is úgy gondoljuk, hogy az alkotmánybírósági beadványokat illetően egy picit 
nagyobb aktivitás szerencsés volna az ombudsman részéről. Azért, merthogy - és 
ebben Staudt képviselő úrral teljes mértékben egyetértek - nagyon kevés olyan szerv, 
személy, személyi összesség van ma Magyarországon, aki megteheti, hogy 
Alkotmánybírósághoz fordul. Ezzel szoktak élni természetesen a parlamenti frakciók 
is, amikor közösen teszik ezt, de én úgy gondolom, annak, ha a köztársasági elnök 
vagy az ombudsman fordul az Alkotmánybírósághoz, talán nagyobb a súlya és e 
vonatkozásban az eredményessége is, minthogyha ezt ellenzéki parlamenti frakciók 
teszik. Tudom, hogy az ombudsmannak nem általános jogköre, hanem szűkebb 
körben van lehetősége arra, hogy ezt megtegye, mégis azt gondolom, egy ebben való 
komolyabb aktivitás jó és szerencsés volna a jövőben. 

Ami viszont egy kifejezett, hát, mondhatom úgy, hogy kritikai észrevétel, de 
fogalmazhatnék úgy is, hogy valószínűleg másként értelmezzük az Alaptörvény 
rendelkezéseit, ez pedig az adatvédelemmel kapcsolatos tevékenysége az 
ombudsmannak. Úgy gondolom, és ez átível éveken, hogy az ombudsmannak a 
közérdekű adatok nyilvánosságával kapcsolatos hatásköre nem veszett el az 
Adatvédelmi Hatóság felállításával. A NAIH ellenőrzi az alapjogok érvényesülését, és 
valóban, ennek a hivatalnak a létezésére és feladatkörére tesz is említést az 
Alaptörvény 6. cikke; ugyanakkor a 30. cikkben az ombudsmannak, az alapvető jogok 
biztosának egy általános alapjogvédelmi tevékenységet ír elő, tehát hogy ezt látja el. 
Azt gondolom, azért, mert az ombudsmannál megszűnt az önálló adatvédelmi biztosi 
intézmény, illetve a törvényalkotás nem döntött egy önálló adatvédelmi helyettes 
mellett, hanem egy hatóságot állított föl, ez nem azt jelenti, hogy ez a helyett van. 
Hanem azt jelenti, hogy van egy ilyen hatóság, de emellett az ombudsmannak az 
adatvédelemmel mint alapjogvédelemmel kapcsolatban megmaradt a hatásköre. És 
itt főleg utalok az Alkotmánybírósághoz fordulási lehetőségre, amit például a NAIH 
elnöke nem tehet meg. Tehát itt azt mondom, hogy az a hozzáállása az 
ombudsmannak és az a jogi álláspontja, mely szerint ő nem illetékes ezekben az 
ügyekben az én meglátásom szerint téves, mert az általános alapjogvédelmi funkcióját 
tekintve el kellene látnia ezt.  

Hadd mondjam azt - röviden és kicsit elméleti síkra terelve a dolgot -, hogy 
Magyarországon, és ezt senki nem is vitatja, főleg Bibó óta, nemcsak a hatalmi ágak 
elválasztása létezik mint alapelv, mint demokratikus vagy jogállami alapelv, hanem a 
fékek és ellensúlyok rendszere is, ami nem ugyanaz. Míg a hatalmi ágak elválasztása 
esetén lehetne arra hivatkozni, hogy ha van olyan hivatal, van olyan hatalmi szerv, 
góc, amelyik foglalkozik az adatvédelemmel, akkor ezt más nem teheti meg, addig azt 
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gondolom, hogy ha a fékek és ellensúlyok rendszerét nézzük, akkor azonos 
hatalomban több hatalmi szereplő is részesülhet. És én ez utóbbit gondolom itt 
helyesnek, tehát azt mondom, hogy itt a fékek és ellensúlyok rendszerébe bőven 
belefér az, hogy míg a NAIH elnöke ellátja a hivatal hatáskörébe utalt feladatkörben 
az adatvédelemmel kapcsolatos feladatokat, addig egy ennél szűkebb körben 
értelemszerűen - vagy más körben, inkább hadd fogalmazzak így - az alapvető jogok 
biztosa alapjogvédelmi funkcióját tekintve eljár.  

Nem akarom ezt hosszabbra nyújtani, de e szakmai okfejtés alapján azt 
gondolom, hogy az adatvédelem területén nem szűnt meg az ombudsman 
beavatkozási lehetősége, és kérem is a jövőben a biztos urat, hogy ezt az álláspontot 
vizsgálják meg, és gondolják át azt a gondolatmenetet és jogértelmezést is, amit az 
előbbiekben elmondtam.  

Mivel ombudsman úr utalt arra, hogy itt 2015 után is volt élet, de ez nem a 
beszámolóhoz tartozik, itt majd lesznek, szeretném előre jelezni, kritikáink, például 
az NVI-ben történt események során az ombudsman hallgatásával kapcsolatban. (Dr. 
Székely Lászlóhoz:) A kopasz emberek fellépése, ami történt a népszavazási indítvány 
beadása körében. De ezt tényleg csak azért említem meg említés szintjén, hogy erre 
ombudsman úr számíthat kritikaként a következő beszámoló kapcsán, de mivel ez 
nem ide tartozik ehhez az évhez, ezért csak utalok rá.  

Úgyhogy összefoglalva azt tudom mondani, hogy ezekkel az egyébként, ha úgy 
tetszik, kisebb súlyú és puhább kritikai észrevételekkel még egyszer szeretnénk 
megköszönni a beszámolót és azt az egyéves munkát ombudsman úrnak, 
helyetteseinek és a hivatal munkatársainak is, amit elvégeztek. Úgyhogy 
összefoglalva: természetesen támogatni fogjuk a beszámoló elfogadását. Köszönöm 
szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e további kérdés vagy észrevétel? (Nincs 

jelentkező.) Nincs.  
Most akkor arra kérem a professzor urat, hogy a Staudt képviselő úr által 

érintett kisebbségi kérdéskörökre nem kell válaszolni, hanem megkérem dr. Szalayné 
dr. Sándor Erzsébetet, hogy ha lehet, ezeket a kérdéseket szíveskedjék érinteni a 
beszámolójában, hogy ezt ne kelljen megismételni. S itt van még Teleki képviselő úr 
kérdése is, aminek a megválaszolására szintén megkérjük. 

Tisztelettel, ezek után megkérdem a professzor urat, szíveskedjen reagálni az 
elhangzottakra. 

 
DR. SZÉKELY LÁSZLÓ, az alapvető jogok biztosa: Köszönöm a szót, elnök úr. 

Staudt képviselő úr. Igyekeztem pontosan jegyzetelni, ezért megpróbálok ugyanabban 
a sorrendben haladni, ahogy felvetette ezeket az észrevételeket. 

Ha jól értettem, az első kérdése vagy észrevétele arra vonatkozott, hogy a 
devizahiteleseket érintő, nyilvánvalóan tömeges és valóban nagyon súlyos társadalmi 
problémákat képviselő ügyekben mi miért hallgatunk. Azért hallgatunk - nagyon 
egyszerű magyarázata van -, mert nincs jogkörünk. Ez azért van, merthogy azok 
között az érintettek között, akik itt devizahitellel sújtottak voltak, közöttük és a 
bankok között polgári jogi szerződések vannak, amelyből származó jogvitáknak az 
elbírálása kizárólagos bírósági hatáskörbe tartozik, és az én hivatalom meg az én 
jogköröm nem terjed ki a bíróságok vizsgálatára. Következésképpen az együttérzésen 
kívül semmilyen más eszközöm nincs az ő ügyükben a segítségnyújtásra.  

Azt mondja, hogy több aktivitást várna el, ön kifejezetten az 
alkotmányértelmezésre vonatkozóan mondta ezt. Ezzel megint csak az a baj, hogy én 
akkor kérhetek alkotmányértelmezést az Alkotmánybíróságtól, ha konkrét ügy 
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kapcsán valamilyen konkrét alapjogi visszásság van. Úgy általában nem kérhetem, 
hogy most ezt a rendelkezést vagy azt a rendelkezést volnának szívesek értelmezni, 
tehát ennek mindig valamilyen konkrét apropója kell hogy legyen. Amikor erre 
szükség volt, megtettük. 

S végül az elítéltek ügyei, tehát a büntetés-végrehajtással kapcsolatos ügyek. 
Szeretném megnyugtatni a képviselő urat, hogy nekünk semmi közünk nincs a 
strasbourgi ítéletekhez. Valóban, önnek teljesen igaza van, ügyvédi irodák 
specializálódtak arra, hogy hozzájuk lehet fordulni, ha valaki bármilyen tartamú 
szabadságvesztés büntetést szenvedett el, és ezeket a pereket nagy eséllyel jelentős 
kártérítéssel vagy kártalanítással meg is fogják nyerni. Hozzánk ilyen ügyek nem 
érkeznek. Ami hozzám érkezik, az nagyjából kétszáz ügy évente, 150-200 között 
mozog, ennek a 99,9 százaléka alaptalan. Az én két és fél éves működésem alatt 
egyetlen olyan ügy volt, ahol el kellett marasztalni a büntetés-végrehajtás 
intézményrendszerét; ez azért volt, mert Balassagyarmaton nem engedtek be egy be 
nem jelentett munkaegészségügyi vizsgálatot. Tudja, ott cipőfelsőrészeket készítenek, 
és igen agresszív ragasztókat használnak, és a műhelyben nagy volt a koncentráció, de 
soha nem engedte a konkrét parancsnok azt, hogy oda váratlanul lehessen bemenni. 
Amikor meg volt ellenőrzés, akkor előtte szellőztettek két hétig, és ezért nem volt 
semmi probléma. Itt Csóti altábornagy úr egy az egyben igazat adott, hogy ilyet többet 
nem szabad csinálni, és utasította a parancsnokot, hogy mostantól kezdve mindig be 
kell engedni a munkaegészségügyi vizsgálatot. Ez volt az egyetlen ügy, amiben 
elmarasztalni kellett a bv-t. Egyébként a panaszok 99,9 százaléka alaptalan. Tehát 
próbálkozik az elítélt, és nem jön be - ennyi.  

A nemzetiségi ügyekre válaszolni fog a nemzetiségi helyettes. 
Bárándy képviselő úrnak nagyon köszönjük az elismerő szavakat, a kritikával 

együtt, amivel maximálisan egyetértek abban az értelemben, hogy igen, mi is ezt 
tesszük, amit ön tanácsol. Tehát amikor azt tapasztaljuk, hogy mulasztásos 
alkotmánysértés van, akkor fölhívjuk a jogalkotásért felelős tárcát, hogy volna szíves 
kezdeményezni ezeket az apróbb módosításokat, hogy elkerüljük az ilyen 
visszásságokat. Tehát élünk vele. Talán a bizottság elé még nem jöttünk, de úgy 
emlékszem, a Törvényalkotási bizottság előtt volt már ilyen javaslatunk. 

Hogy nagyobb aktivitás az Alkotmánybíróság felé… Engem megtisztel, ha úgy 
érzi, hogy annak nagyobb súlya van, ha én fordulok az Alkotmánybírósághoz. Nekem 
ezzel kapcsolatban lennének kétségeim (Derültség.), de igyekszem. Mindig, ha 
szükség lesz rá, akkor ezt meg fogom tenni.  

S végül: az adatvédelemben meg fogja látni a közeli jövőben, valóban előfordult 
most már, hogy a NAIH elnöke, Péterfalvi Attila ajánlással fordult hozzánk, hogy 
kérjünk az Alkotmánybíróságon egy értelmezést, mivelhogy ő is érzékelte, hogy 
ilyenfajta jogköre nincs. Ez folyamatban van. De azért kell hogy folyamatban legyen, 
mert én nem postás vagyok, hanem nekem meg kell győződnöm arról, hogy van 
alapjogi visszásság, és ha magamévá tettem, akkor fordulhatok az 
Alkotmánybírósághoz. Úgyhogy itt vizsgálat van folyamatban, ahol várjuk a 
válaszokat az érintett tárcáktól, és utána ennek a tükrében fogjuk megfontolni, hogy 
fordulunk vagy sem az Alkotmánybírósághoz. De egyébként jó az együttműködésünk, 
tehát ilyen értelemben én nem hiszem, hogy ez okozna komoly alapjogi vagy 
jogvédelmi valamifajta nehézséget, hogy ez most szét van választva olyanformán, 
hogy ő a hatóság, én az ombudsman, mert nagyon jó az együttműködés a két hivatal 
között.  

Úgyhogy igyekszünk ezeket a dolgokat finomhangolni a működésünk során. 
Nagyon bízom benne, hogy olyan súlyos kritikára azért nem kerül sor majd a jövő 
évben sem, de majd meglátjuk - ez még a jövő zenéje. Köszönöm szépen. 
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Engedtessék meg, hogy egyvalamit mondjak az 

ombudsmani hivatallal kapcsolatban. A költségvetésének az Országgyűlésen belül az 
Igazságügyi bizottság a döntője, a mi hatáskörünkbe tartozik. Nekem tehát az a 
kérésem, hogy ha ezzel kapcsolatban indítványuk van, ami eddig sikertelen volt, azt 
szíveskedjenek hozzánk eljuttatni, mert az Igazságügyi bizottság fog majd ebben a 
kérdésben dönteni, hogy mit küld tovább. Nem vagyunk végső döntéshozók, mert 
fölöttünk lesz majd még ebben a Költségvetési bizottság, és csak úgy kerül föl, de a 
szakbizottságok részéről mi fogjuk megtárgyalni jó néhány hivatal, 
Alkotmánybíróság, bíróságok, államfői hivatalnak a költségvetését.  

Tisztelt Bizottság! Én az udvariasság okán, mivel tudomásom szerint 
nincsenek a helyettesek besorolva, azt kérem, hogy dr. Szalayné dr. Sándor Erzsébet 
szíveskedjen elmondani az előterjesztését. Az a kérésem, hogy a két kérdésre térjen ki. 
(Jelzésre:) Teleki képviselő úr valamilyen ügyrendi problémát gondol fölvetni.  

 
TELEKI LÁSZLÓ (MSZP): Igen, szeretném, ha föltehetném a többi 

kérdésemet, észrevételemet, mert akkor egyben tudna válaszolni. 
 
ELNÖK: Igen, ezt mondtam, hogy arra is szíveskedjen válaszolni. (Teleki 

László: De további kérdéseim lennének.) Azokat majd az ő beszámolóját követően 
tegye fel, jó? Ne előlegezzük meg, mert hátha kitér ezekre a területekre is. Csak ezek 
már elhangzottak, úgyhogy ezekre kérem tőle a válaszokat. Helyettes asszony 
beszámolója után is lehet majd kérdéseket föltenni, észrevételeket tenni, ha ismételni 
akarnak a képviselő urak. Nagyon köszönöm. 

Megadom a szót dr. Szalayné dr. Sándor Erzsébet ombudsman-helyettes 
asszonynak.  

Dr. Szalayné dr. Sándor Erzsébet szóbeli kiegészítése 

DR. SZALAYNÉ DR. SÁNDOR ERZSÉBET, az alapvető jogok biztosának 
helyettese: Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselő Urak! Köszönöm szépen a 
lehetőséget, hogy idén is egypár mondat erejéig összefoglalhatom a nemzetiségi 
jogterületen 2015-ben végzett tevékenységünket, anélkül, hogy a részletekbe 
belemennénk, hiszen szerencsére ott van önök előtt a beszámoló, és igyekeztünk 
diagramokkal és számokkal is megmutatni, hogy milyen típusú ügyekkel 
foglalkoztunk az elmúlt évben. Néhány fontosabb kiemelést szeretnék tenni, és ezek 
között lesz mind a két eddig elhangzott kérdésre bizonyos mértékű válasz.  

A nemzetiségi jogterületen, mint biztos úr említette, körülbelül kétszáz egyéni 
beadványunk volt az elmúlt esztendőben. Ezt kiegészíti néhány olyan nagyobb 
jelentés, amely elérte nemcsak az érintett közösségeknek az ingerküszöbét, hanem a 
sajtóét is. Ezek közül az egyik nagyobb, legnagyobb jelentésünk tulajdonképpen a 
miskolci telepfelszámolással kapcsolatos jelentés volt, amelyet aztán az Országgyűlés 
nemzetiségi bizottságának is részleteiben bemutattunk. Rövidesen rátérek egyrészt a 
feltett kérdésre, másrészt az üggyel kapcsolatos néhány, az utóéletet érintő részletre, 
ami nem olvasható a beszámolóban. (Demeter Zoltán kimegy a teremből.)  

A másik nagyobb terület, amivel egyéni beadványok, illetve jelentés szintjén is 
foglalkoztunk, az a Staudt képviselő úr által említett oktatási szegregációval 
kapcsolatos, és reagálni fogok erre is egypár gondolattal rövidesen. 

Szeretnék azonban kiemelni egy olyan másik területet, ami szintén 
foglalkoztatott bennünket egyrészt egyéni beadványok nyomán, másrészt pedig a 
vizsgálatok kapcsán, mégpedig a nemzetiségi önkormányzatok és helyi 
önkormányzatok együttműködésével kapcsolatos technikai és részben valóban a 
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nemzetiségi önkormányzatok képességeivel, azzal összefüggésben, hogy valóban 
tudnak-e élni minden joggal, amit adott esetben a nemzetiségi törvény számukra 
biztosít, egész egyszerűen a rendelkezésükre álló, adott esetben szakemberhiány 
okán.  

A másik kiemelt terület, amellyel szintén foglalkoztunk az elmúlt esztendőben, 
az a nemzetiségi oktatási intézmények vezetőinek kinevezésével kapcsolatos témák 
voltak, ahol nem minden esetben történt meg az, hogy a kinevezésre jogosult szervek 
megkérdezték volna a döntés előtt a nemzetiségi önkormányzatokat, tehát kikérték 
volna a véleményüket. És ez nyilván az egyre nagyobb számú, nemzetiségi 
önkormányzatok fenntartásában lévő oktatási intézménynél egy olyan kérdés, amely 
permanensen jelen lévő problémát tud előidézni. Ezzel kapcsolatban is a jelentésünk 
és az egyéni beadványokra készített válaszaink megnyugtató megoldást nem minden 
esetben kaptak. Ezek közül néhány még folyamatban van.  

Anélkül, hogy tovább húznám, szeretném azokra a tevékenységekre is fölhívni 
a tisztelt bizottság figyelmét, amit biztoshelyettesként a jogszabályok és a biztos úr 
révén a szervezeti és működési szabályzatunk biztosít, tudniillik a nemzetközi fellépés 
tekintetében lehetőségünk van arra, hogy én a saját jogterületemen a nemzetiségi 
önkormányzatiságról és a nemzetiségi jogterületről egy lehetőleg korrekt képet 
igyekezzek közvetíteni az ez iránt érdeklődő nemzetközi szervezetek felé, és ez a 2015. 
évben elég gyakran történt meg.  

A szemléletformálás a másik kiemelt olyan kiegészítő-kísérő tevékenysége a 
biztoshelyettesi munkának, amelynek kapcsán szeretném fölhívni a figyelmet azokra 
a rendezvényekre, amelyeket egyrészt a hivatalban szerveztünk, és amelyek 
kapcsolódnak a nemzetiségi jogterülettel összefüggő kiemelt kérdésekhez, annak 
érdekében, hogy a nemzetiségi jogterület által érintett közösségek, de nem csak a 
közösségek, hanem a teljes társadalom kicsit többet és rendszeresebben szerezzen 
tudomást arról, hogy a magyar lakosságnak közel 10 százaléka milyen jogi és adott 
esetben szociális körülmények között él.  

Rátérve a két eddig feltett kérdésre, amely gyakorlatilag a két kiemelt témánkat 
érinti, amivel 2015-ben foglalkoztunk, először a Teleki képviselő úr által feltett, 
gyakorlatilag Miskolcot, illetve a telepfelszámolást általában érintő kérdésre 
szeretnék válaszolni. (Dr. Vas Imre kimegy a teremből.)  

A jelentés nyomán, ha megengedi egypár gondolattal, a jelentés 
tulajdonképpen két irányban kívánt előrelépést elérni. Az egyik irány az olyan típusú 
ellenőrzések beszüntetése volt, amelyeket a jelentésben gyakorlatilag alaptörvény-
ellenesnek tekintettünk, és amelynek az azonnali beszüntetésére kértük és szólítottuk 
fel az érintett önkormányzat vezetését. A másik pedig annak a tisztázása volt, hogy 
abban a formában, ahogyan a Miskolc adott városrészében élő személyek lakhatási 
körülményei történtek, ez nem minősülhet telepfelszámolásnak; ez sok minden, csak 
éppen nem telepfelszámolás. S azt kértük az érintettektől, nem pusztán az 
önkormányzattól, hanem természetesen a Miniszterelnökséget vezető miniszter úrtól, 
illetve az emberi erőforrások miniszterétől, hogy legyenek szívesek azt is megnézni, 
hogy az ország más területein hasonló helyzetek ne forduljanak elő, illetve ha 
előfordulnak, akkor gondoskodjanak arról, hogy ezeknek a felszámolása vagy 
megszüntetése és a valódi telepfelszámolási folyamat és eljárás működjön. Ennek 
érdekében folyamatosan a mai napig is a Miskolc-jelentéssel összefüggésben 
kapcsolatban állunk a Miniszterelnökséget vezető miniszterrel, illetve az EMMI-vel is, 
hiszen az ígéret, amely elhangzott az Emberi Erőforrások Minisztériuma részéről, 
nagyon biztató, de a konkrét megvalósulást még nem tapasztaltuk, hogy tudniillik 
munkacsoportot fognak fölállítani arra a célra, hogy nemcsak Miskolcon, hanem az 
ország többi településén is tervezetten, szervezetten, minden érintett szakterület 
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szakemberét a munkacsoportba összefogva vizsgálják és nézzék meg, hogy mi a 
tényleges és eredményes kezelési módja azoknak a lakhatási problémáknak, amelyek 
kialakultak.  

Természetesen a jelentés önmagában azt is vizsgálta számadatokkal 
alátámasztva, hogy mi az összefüggés a lakhatási problémák és a szociális bérlakások 
alacsony száma és az azokkal kapcsolatos valamilyen akadozó lépések között, és 
milyen következményei lehetnek egy-egy ilyen cselekménynek, mint ahogy például 
Szarvas és Sátoraljaújhely esetében olyan további önkormányzati rendeleteknek a 
kiadására került sor annak idején, ami egyértelműen jogszabályellenes, 
törvényellenes volt, és ezt a kormányhivatalok, illetve azután felülvizsgálat során a 
megfelelő bírói szervek is megszüntették, illetve a megsemmisítésről gondoskodtak.  

Amit jelen pillanatban mondani tudok a miskolci telepfelszámolással és az 
ország többi településén lévő jelenséggel kapcsolatban, hogy egyrészt mindenfajta 
konkrét jelzést köszönettel fogadunk, ami hasonló szituációra hívja fel a figyelmet. 
Másodszor folyamatosan kapcsolatban vagyunk minden olyan megszólított 
intézménnyel, amelyiktől utóvizsgálat és utó figyelemmel kísérés keretében 
igyekszünk az aktuális helyzetről tudomással bírni, és ott, amikor belépési vagy 
megszólalási helyzet van, akkor a biztos úrral egyeztetve ezt meg fogjuk tenni.  

Egyelőre Miskolcról ennyi. Ha adódik még további kérdés, akkor 
természetesen továbbra is rendelkezésre állok. 

Staudt képviselő úr teljesen egyértelműen a 2015. évünket meghatározó egyik 
témakört vetette föl, a szegregáció kérdését, főként az oktatási szegregáció kérdését, 
mert egyébként a bürokrácia túlburjánzásából következő problémákat is említette, ha 
jól értettem. (Dr. Staudt Gábor: A nemzetiségeknél és úgy általában.) A 
nemzetiségek esetében, igen. 

Nos, az oktatási szegregációval kapcsolatban szeretném jelezni, hogy azért az 
Alaptörvénynek megvan a maga fogalomhasználata, pontosabban amit az 
Alaptörvényből erre vonatkozóan ki lehet következtetni. Az első lépés, amit ezzel 
összefüggésben érdemes megtenni, és ahogy említette, a fogalom nem egészen 
tisztázott, felületesnek tűnik - ezt a kifejezést használta - a jelentésből kiolvasható 
értelmezésünk a szegregációval kapcsolatban. (Dr. Staudt Gábor: A 
fogalomhasználat.) A fogalomhasználattal, igen. (Dr. Vas Imre visszatér a terembe.)  

Két-három szempontot szeretnék ehhez említeni. Az egyik szempont arról szól, 
hogy a szabályos terminológiában a szegregációt olyan személyi közösségekkel 
összefüggésben használjuk és használja általában nem a jogásztársadalom, hanem 
használják az oktatásmódszertannal foglalkozók is, ami a védett tulajdonság miatti 
elkülönítésre alkalmazandó, tehát egyéb szempontból való elhatárolása vagy 
különválasztása az oktatás során bizonyos gyerekeknek vagy gyerekcsoportoknak, 
függetlenül attól, tehát félretéve a védett tulajdonságot mint olyan körülményt, 
amelyre tekintettel a szegregáció kifejezést az oktatásban használjuk. (Demeter 
Zoltán visszatér a terembe.) A szegregáció kifejezés ezért olyan esetekben, amikor 
képességek szerint való felmérés alapján helyeznek külön csoportokba gyermekeket, 
annak érdekében, hogy őket akár az írásképességük, akár bármilyen másfajta 
képességük miatt pluszfoglalkozásban részesíthessék, ez nem az az elkülönítés, 
amelyet a szakmai szóhasználat szegregációként és az Alaptörvény is ilyenként 
feltételez. Ezért szeretném mondani, hogy nyilván akkor, amikor arról van szó, hogy 
adott időszakban átmenetileg egy-egy gyerekcsoport bármilyen, akár nemzetiséghez 
tartozás, akár másfajta szempontok miatt nem az osztály többségéhez hasonlóan tud 
haladni a tanulmányaival, ezt én nem, de a szakirodalom sem szegregációként kezeli.  

Tudatában lévén viszont annak, hogy ez egy folyamatosan jelen lévő kérdés és 
sokféle félreértésnek az alapja, ezért 2015-ben pontosan az oktatási szegregáció 
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fogalomkörének a tisztázása érdekében egy nagyszabású konferenciát rendeztünk az 
ombudsmani hivatalban, amire annak idején igyekeztünk minden olyan szereplőt a 
magyar közéletből, jobban mondva a szakmai közéletből és szakmai közösségből 
meghívni, akik ezzel összefüggésben akár jogászként, akár oktatáspedagógusként, 
akár módszertannal foglalkozó szakemberként és természetesen többéves 
tapasztalattal rendelkező szakemberekként hozzá tudták tenni a magukét. Azt kell 
hogy mondjam önnek, hogy az a teljes egynapos, nagyon tömény konferencia számos 
szempontból megerősítette, amit az előbb elmondtam önnek, hogy a szegregáció 
kifejezést hogyan használjuk.  

Harmadrészt pedig ezzel összefüggésben szeretném jelezni, hogy készült egy 
jelentés a nemzetiségi jogterületen, az oktatási szegregációt érintő és azt magyarázni 
és világosabbá tenni igyekvő jelentés, ami inkább felhívó jellegű volt a szándéka 
szerint, és amelyet a közoktatásról szóló törvény módosításával összefüggésben, 
illetve annak apropóján készítettünk el, pontosan azért, hogy összegyűjtsük 
mindazokat az eddigi tapasztalatokat, és miután itt jogértelmezés és a nemzetiségi 
jogterületen való eligazodás szempontjából segítségként szántuk, ide összegyűjtöttük 
mindazokat a jogszabályokat, és egyúttal a Magyarországon eddig ebben a 
témakörben kiadott bírósági döntéseknek a magyarázatait, amelyek így együtt, 
csokorban olvashatók mindenki számára, aki ezzel a nagyon nehéz területtel valóban 
most mélyebben kíván foglalkozni. Úgyhogy úgy érzem, 2015-ben ennek a 
körbejárását igyekeztünk elvégezni, azzal együtt, hogy tartok tőle, ez nem egy itt és 
most általunk rövidre zárható téma; nagyok sok egyéb összefüggése is van.  

Elnök úr, köszönettel, eddig; ha van kérdés, természetesen a továbbiakban 
szívesen állok rendelkezésre. 

 
ELNÖK: Nagyon szépen köszönöm. Kérdezem, további kérdés van-e. (Nincs 

ilyen jelzés.) Nincs további kérdés. Ki kíván észrevételt tenni a helyettes asszony 
nyilatkozatára? Teleki képviselő úrnak adok szót. 

Észrevételek, reflexiók 

TELEKI LÁSZLÓ (MSZP): Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt 
Elnökhelyettes Asszony! Én azt gondolom, lehet bármit mondani a szegregációról, a 
szegregációt nagyon sokszor azok érzik igazán, akik benne élnek. Lehet itt jogi 
megfogalmazásokat tenni, meg csűrni-csavarni a dolgokat, egyetlen dolog biztos: ma 
is létezik még oktatási szegregáció, ami arról szól, hogy például roma gyerekek maguk 
maradnak egy-egy oktatási intézményben vagy éppen egy osztályban, és van direkt 
módon és indirekt módon létrejövő szegregáció, amit tudunk és látunk a 
környezetünkben. Ez azt jelenti, hogy természetesen vannak olyanok, akik 
megtehetik, hogy a városba hordják egy tízkilométeres körzetben a gyereket 
közoktatási intézménybe, és vannak, akik ezt nem tudják megtenni, és ott maradnak a 
kisebb településen, és szegregálódnak. És ebben nemcsak cigánygyerekek vannak 
többnyire, hanem halmozottan hátrányos helyzetű szülők gyerekei is ott vannak, ezt 
azért lehet látni. Erre igazán gyógyírt nem nagyon lehet találni, mert egyetlen gyógyír 
lenne, hogy a kormányzat teremtse meg a feltételét ugyanannak az oktatási 
struktúrának, mint ami bárhol megtalálható, ugyanazoknak a pedagógusoknak a 
felkészítésével vagy éppen az infrastruktúra kihelyezésével vagy szintre emelésével. 
Mert egyébként nem lehet arról beszélni, egy direkt módon vagy indirekt módon 
létrejövő szegregációról van szó.  

Úgyhogy mindenféleképpen azt gondolom, nagyon régóta járjuk körbe ezt a 
kérdést is, hogy ezt hogyan lehetne kezelni. Többször elhangzott, több tudományos 
konferencián is, hogy bizony a pedagógusok felkészítésével, pluszbéreknek az 
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odarendelésével, hozzárendelésével, és amit mondtam, lehetne az infrastruktúra 
fejlesztésével megoldani, mert nagyon sokszor az a legnagyobb probléma ezzel, hogy 
teljesen lerobbant, lepusztult épületekben kell hogy tanuljanak ezek a gyerekek, és 
nem olyan szinten tartják őket, amilyenben kellene, és abszolút szegregálódnak, az 
élet további területén is. Ebből adódóan lehet bármilyen terminológiát megállapítani, 
egyetlen dolog biztos, hogy ezek megvannak.  

A 218. oldalon található társadalmi felzárkózásról még néhány gondolatot 
szeretnék mondani. Azt gondolom, amit önök leírtak, hogy figyelik a kormány 
munkáját abból kifolyólag, hogy milyen érvényesülések vannak a különböző 
cselekvési programokban, nekem elég rossz a tapasztalatom a 2015. évvel 
kapcsolatban, mert azt lehet látni, hogy például 2015-ben volt a „Híd a munkába” 
című program, amelyet az Országos Roma Önkormányzat és a kormány közösen 
indítottak európai uniós forrásból. És látjuk ma már, hogy 2015-ben nem valósult 
meg, és a pénzügyi visszaélések sorozata jelen volt most, 2016-ban, ami kérdéseket 
vet fel, de nem kell hogy most ezekre válaszoljanak külön, mert ezt majd az élet fogja 
megoldani. Azok a tanácsok, amelyeket egyébként a 219. oldalon jeleznek, miért nem 
vették észre azt, hogy azok a források, amelyeket egyébként az Európai Unió 
biztosított a romafelzárkóztatásra a „Híd a munkába” című program kapcsán, miért 
nem teljesültek, miért nem eszközöltek időközönkénti vizsgálatokat? Mert akkor 
előjött volna, hogy 2015-ben valami nagyon nagy probléma van, és nem most, 2016-
ban kellene szembenéznünk azzal, hogy 1,6 milliárdot zároltak, illetve most kérnek 
vissza az Országos Roma Önkormányzattól. És az nem az önkormányzat problémája, 
ami most fennáll, hanem a magyarországi cigányság problémája. Tudomásul kell 
venni, hogy a cigányok, a romák sérültek azért, mert a programok nem jutottak el 
hozzájuk. És most lehet kárpótolni, és azt mondani, hogy az Országos Roma 
Önkormányzatban amit 2015-ben vásároltak épületeket, azt adják vissza ennek az 
1,6 milliárd forintnak a fejében, de ott is a magyarországi romák fognak sérülni, mert 
azokat az intézményeket, amelyek már megvannak, vissza kell adni az államnak. 
Kérdezem én: akkor a büntetést meg tudják úszni annak a helyzetnek a 
kialakulásával, amit most bejelentettek, hogy vissza fogják adni az épületeket, és 
onnantól kezdve nincs gondjuk ezzel a kérdéssel? Azt gondolom, lehetetlen ezt így 
ebben a körben megúszni.  

Mondom, nem kérdésként, hanem azért mondtam ezt el, mert fontosnak 
tartom, hogy ez a 2015. évhez tartozik, és konkrétan ezek a cselekmények nincsenek 
leírva, ami nem is probléma, viszont elég hatalmas problémák, és problémát fognak 
jelenteni a jövőben is.  

Önök írták a Roma Koordinációs Tanács és más tematikus munkacsoportok 
megjelenítését. Csak szeretném jelezni, már tavaly is jeleztem, de ha nem, akkor most 
idén is jelzem, hogy a kiválasztási prioritás abszolút nem politikamentes. Ami nem 
lenne probléma, ugye, egy minisztérium politikailag be van kötve, ez természetesen 
teljesen rendben van. De a lehetőségét sem adják meg annak, hogy esetlegesen olyan 
civilek vagy olyan oktatási intézmények bekerüljenek ilyen tanácsba, ahol konstruktív 
javaslatokat tudnának adni. Kimondottan a pártpolitikai rendszerben állítják össze 
ezeket a tanácsokat. Ezért ha vizsgálják ezt a kérdést, akkor ebből a szempontból is 
vizsgálják meg, hogy mennyire független, mennyire tud olyan szakmai döntéseket 
hozni egy-egy ilyen tanács, amely segítheti a kormánynak a munkáját. Én ma azt 
mondom, ismerve a tanács összetételét, hogy nem tudja teljesíteni, mert az országos 
önkormányzat fedi le részben ennek a testületnek a tagságát. Innentől kezdve tehát az 
is kérdéses, hogy egyáltalán kell-e egy Országos Roma Önkormányzat, és kell-e egy 
koordinációs tanács, amely a kormánynak megadja azokat a prioritási elveket, amely 
az integráció kérdését kezeli.  
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Ebből adódóan nekem ezek aggályként jelentkeznek, hogy szükséges-e, és 
ebből a szempontból is azt gondolom, fontos lenne önöknek megvizsgálni, hogy ilyen 
testületek valóban segítik-e a kormány munkáját, vagy éppen segítik-e a roma 
közösségek tevékenységét, hogy a programok sikeresen tudjanak végrehajtódni.  

Csak egyetlen példa még, hogy ne legyek hosszú. A nemzeti stratégia, amelyet 
elfogadtak 2011-12-ben, az nem érvényesül, tehát azt nem lehet látni. Mert akár a 
cigánytelepek felszámolására, még nem tudtam teljesen megnézni a 2017-es 
költségvetést, de ’15-ben már nem volt bent költségvetési forrás, ami ezt a kérdést 
kezelte volna. Holott 650-700 cigánytelep található ma is, és nem akarom most a 
definícióját elmondani, hogy ez pontosan mit jelent, mert önök jól tudják. 650 
cigánytelep található ma Magyarországon, mintegy 100-120 ezer cigány él ezekben a 
lakókörnyezetekben, és úgy, hogy innen nem tudnak elmenni tisztán iskolába, nem 
tudnak eljárni dolgozni innen tisztán, és lehetne sorolni az egyéb más problémákat, 
ami azt jelenti, hogy 40-45 éves korban halnak meg az ott élők.  

Úgyhogy én azt gondolom, hogy ezzel a kérdéssel, ha már a nemzeti 
stratégiában bent van az öt prioritásban a lakhatási helyzet kezelése, akkor miért 
nincs erre költségvetési forrás, miért nem tetszenek felhívni a kormány figyelmét, 
hogy van egy ilyen láb, ami a bürokráciát gyarapítja, viszont az anyagi oldalon nem 
jelennek meg ezek a források. 

Nem szeretném tovább nyújtani, mert azt gondolom, így is visszaélek sokuk 
türelmével. Lenne még száz kérdés, de meg fogom találni a módját, hogy önnel külön 
is ezeket a kérdéseket sorra vegyük. Köszönöm szépen. 

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

szót. 
 
DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik): Köszönöm szépen. Csak röviden szeretnék 

hozzáfűzést tenni Teleki képviselőtársam szavaira. 
Azért abba az irányba nagyon veszélyes elmenni, hogy azért is a magyar állam, 

a kormány, a magyar társadalom okolható, hogyha mondjuk, egy olyan környéken, 
egy olyan faluban, amelynek az etnikai összetétele olyan, hogy javarészt cigány 
származású emberek lakják, ott egy oktatási intézményben javarészt cigány gyerekek 
lesznek, cigány származásúak, hiszen ők laknak ott. Ugyanez igaz, mondjuk, egy 
német, sváb származású településnél. Illetve azt is nehéz az államra ráhúzni, hogy ha 
egy településen bizonyos szülők elviszik más iskolába a gyermeküket, mert 
megtehetik, akkor nyilvánvalóan az nem az államnak a hibája.  

Azt én értem, hogy a megfelelő oktatásról mindenhol gondoskodni kell; ez 
rendben van, ebben nincs köztünk egyáltalán vita. Az már megint egy másik kérdés, 
hogy bizonyos iskolákban kialakultak olyan állapotok, hogy nagyon nehéz a diákokat 
oktatni. Amennyiben az olyan részek, ahol, ahogy látom, problémája van - elég 
sokszor elmondták - a cigány önkormányzatnak, országos önkormányzatnak, meg 
megyei önkormányzatoknak is… Bár itt azért nehéz a kérdés, mert láthattuk, hogy ott 
olyan belső konfliktusok voltak, meg a források nem jó helyekre jutottak el, hogy 
először azt kellene tisztázni szerintem, hogy kik azok, akik hitelesen fel tudnak lépni a 
cigányság köréből azért, hogy a helyzet normalizálódjon. Szerintem a magyar 
társadalom partner lenne, hogy normális mederben tartva megoldódjanak ezek a 
dolgok. De én azt hiszem, és ez a fő mondanivalóm, hogy mélyebbre kell ásni, ha 
megoldást akarunk találni, és nemcsak azt mondani, hogy mondjuk, indirekt módon 
is ezek létrejöhetnek. Igen, ha létrejön, akkor viszont a megoldást mindannyiunknak 
kell megtalálni, minden résztvevőnek, és nem azt mondani, hogy mondjuk, csak a 
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magyar állam tud tenni. A magyar államnak meg kell tennie a maga részét, de ez még 
csak egy nagyon szűk része a problémamegoldásnak. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Mielőtt Teleki képviselő úrnak szót adok, 

szeretném elmondani, hogy tévedés ne essék, az ombudsmani meghallgatás vitájáról 
van szó, és nem szeretném őket azzal szórakoztatni, hogy a Jobbik és a Szocialista 
Párt nézetkülönbségét megpróbáljuk itt tisztázni. (Dr. Staudt Gábor: Hát, a téma ez 
volt, elnök úr! - Derültség.) Jó, úgy mellesleg, a kisebbségi kérdésben. 

Ennek az előrebocsátása után adok szót Teleki képviselő úrnak. 
 
TELEKI LÁSZLÓ (MSZP): Nem veszem diszkriminációnak, elnök úr 

(Derültség.), hogy ezt mondta pont előttem, és nálam adta meg a figyelmeztetést, de 
mindenképpen reagálni szeretnék, mert azt gondolom, jobbikos képviselőtársam 
szándékosan félre akarta hallani azt, amit elmondtam. Az indirekt módot direkt 
mondtam, és azt mondtam, hogy ott, ahol indirekt módon létrejönnek ilyen helyzetek 
- ön is mondta egyébként a második mondatában, de szándékosan csúsztatni akart -, 
ott igen, fejleszteni kell a pedagógus-módszertant, és fejleszteni kell az intézményt. 
Ezt mondtam el… (Dr. Staudt Gábor közbeszólására:) És még mit mondtam? (Dr. 
Staudt Gábor közvetlenül Teleki Lászlóhoz fordulva, hangosítás nélkül beszél.) De 
másik lába nincs ennek, mert ott kell fejleszteni. Én nem azt mondtam, hogy onnan 
be kell vinni a diákokat, és mindenképpen integrálódni - nem tud! Viszont a feltételét 
meg kell adni. 

A másik nagyon fontos mondat, hogy van, akiket nem lehet megtanítani - ha 
jól hallottam ezt a mondatot. (Dr. Staudt Gábor: Én ezt nem mondtam.) Nincs ilyen. 
Én azt gondolom, mindenki egyenlőnek születik, mindenki ugyanazzal a képességgel 
indul el, és onnantól kezdve ki milyen ingerszegény közegből tud továbblépni, abból 
kell kiindulni. Az ingerszegény közeget pedig igenis, jelezném, képviselő úr, hogy az 
államnak van ebben feladata, ha ingerszegény közegből jön, mert onnantól kezdve 
őneki fel kell zárkóztatni azt a gyereket, aki ebből a bizonyos ingerszegény közegből 
jön, és innentől kezdve, én azt gondolom, állami felelősséget kell ebbe bevinni.  

Hiteles roma vezető. Megválasztott vezetőkről van szó, tehát a lakosság 
választotta meg az Országos Roma Önkormányzatba. Az, hogy a felügyeleti rendszer, 
a politika nem akarja észrevenni, és azt jelezni, hogy nem arra költitek a pénzt, amire 
akarjátok, az nem az összes magyarországi roma megítélését kell hogy eszközölje, 
hanem a hiteles vezetőket, ugyanúgy, ahogy egyébként szabályozva van, el kell 
számoltatni, és biztosítani kell azt a lehetőséget, hogy a felügyeleti szervek 
politikamentesen próbálják meg számonkérni, mit tettek egy-egy programban. 
Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Azért azt sajnálattal veszem tudomásul, hogy a 

kérésem nem talált meghallgatásra. (Teleki László: Bocsánat, elnök úr!) Ez 
rosszulesik, de majd a bizottsági elnöki tevékenységem formáján kell változtatni ezek 
szerint, hogy a képviselő urak tanulják meg a házszabályt, és maradjunk a 
napirendnél. (Dr. Staudt Gábor: Ez egy ilyen műfaj!)  

Tisztelettel, ezen a ponton ezzel most már túl vagyunk. Most már csak az a 
kérésem van - nem tudom, mennyi ideig fog tartani -, Szabó Marcel helyettes urat 
kérem meg a beszámolóra, itt is azzal, hogy lehet majd kérdéseket föltenni, 
észrevételeket tenni, és majd utána fogunk határozni. Köszönöm szépen. 
Parancsoljon, helyettes úr! 
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Dr. Szabó Marcel szóbeli kiegészítése 

DR. SZABÓ MARCEL, az alapvető jogok biztosának helyettese: Köszönöm 
szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Próbálok lényegre törő lenni, hogy a 
bizottság idejével ne éljek vissza. 

A 2015. év a környezetvédelem éve volt többszörösen is. Egyrészt az ENSZ-ben 
a millenniumi fejlesztési célok elfogadását sikerült elérni, ugyanakkor Ferenc pápa 
kiadta az „Áldott légy” kezdetű enciklikáját. Mind a kettő nagyon fontos 
dokumentum. Igazából érdemes a két dokumentumot összehasonlítani, mind a 
kettővel meglehetősen sokat foglalkozott a részlegünk, csoportunk, hogy a társadalmi 
felvilágosítási feladatunkat teljesíteni tudjuk. Azt gondolom, érdemes egy mondattal 
kitérni arra, hogy az „Áldott légy” enciklika egyértelműen hitet tesz amellett, hogy 
szembe kell néznie az emberiségnek a növekedése korlátaival, és úgy tűnik, az ENSZ 
millenniumi fejlesztési céljaiban továbbra is egy növekedésre alapuló, gazdasági 
fejlődés további növekedésére épülő céljai kerültek elfogadásra. Ehhez képest annak a 
8-10 jövő nemzedékes intézménynek, amely egyfajta világítótoronyként a növekedés 
korlátaival, környezetvédelmi felelősséggel kapcsolatos tevékenységért nemzetközi 
szintű felelősséget is visel az ENSZ-főtitkár erre vonatkozó jelentése alapján, ez egy 
különleges felelősség, amelyet igazából Cardiffban e nyolc intézmény találkozóján 
sikerült megerősíteni. Úgy tűnik, a magyar ombudsmani hivatal látja el a 
továbbiakban is ennek a nemzetközi intézményi hálózatnak, a jövő nemzedékéért 
felelős intézmények hálózatának a tikári székhelyi szerepét, amely egyfajta 
egyértelmű elismerése az intézménynek. 

Vannak olyan nemzetközi kitekintésű dolgok, amiben feltétlenül szólnunk 
kellett és fel kellett emelnünk a szavunkat. Ilyen például az amerikai 
szabadkereskedelmi megállapodásnak a választott bírói klauzulájával kapcsolatos 
kitétel, amely túlzottan is befektetőbarát intézményrendszerre bízná az európai-
amerikai befektetők közötti viták eldöntését, illetőleg a befektetők és az állam közötti 
viták eldöntését, amely a környezetvédelmi korlátokat egyfajta beruházással 
kapcsolatos kárnak vélte már több ízben. Úgyhogy ennek a választott bírói fórumnak 
a kiküszöbölése vagy elhagyása ebből a tervezetből egy olyan ügy volt, amiért 
felemeltük a szavunkat a Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanáccsal együttesen, és 
úgy tűnik, a magyar kormányzat fel is vállalta, hogy ilyen módon kíván tárgyalásokat 
folytatni.  

Számos beadvány érkezett, 147 beadvány, amelynek jelentős része a 
zajpanaszokhoz kapcsolódik, a közúti közlekedés, illetőleg a tömegközlekedés okozta 
zajpanaszokhoz. Ezt sok esetben egyedi intézkedésekkel, zajvédő falak hiányára való 
felhívással orvosolni lehetett.  

Nagyon sok olyan jellegű beadvány is érkezik a hivatalba, amely ahhoz 
kapcsolódik, hogy a jogi szabályozás megengedőbb a településeken a különböző 
állattartással kapcsolatos létesítmények és a sportlétesítmények megvalósítása 
tekintetében. Ebből számtalan visszaélés is fakad, tehát a „disznóól az iskola mellett” 
típusú helyzetekre kellett felhívni a figyelmet, és az sem mindegy, hogy a 
sportlétesítmény az egy teniszpálya vagy esetleg egy motorralipálya, ami szintén 
komoly zajpanaszokhoz vezethet.  

A hulladékgyűjtéssel kapcsolatban is számtalan panaszunk volt. Itt szintén 
sikerült egy jelentős előrelépést is elérni. A hulladékgyűjtő mérete nagyon sok esetben 
ahhoz a helytelen helyzethez vezetett, hogy kis fogyasztású személyeknek is csak nagy 
hulladékgyűjtő vásárlását biztosították a helyi önkormányzatok. Ez többek között az 
ombudsmani hivatal kezdeményezésére jogszabályi változáson ment keresztül, és 
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ennek következtében a kisebb, 60 literes hulladékgyűjtők alkalmazására is sor 
kerülhet már.  

Ami a holisztikus célok megvalósítását illeti, ami az Alaptörvény P) cikkével 
kapcsolatos, tehát a talaj, az erdők, a biológiai sokféleség, a vizek védelme, tehát a 
legfontosabb missziónk kapcsán, szeretném elmondani, hogy 2015 volt a talaj éve, és 
ennek kapcsán számos vizsgálatot folytattunk a Magyar Tudományos Akadémiával is 
együttműködve. Talajkincsünk megóvása nagyon komoly lépéseket igényel, ebből a 
legfontosabb probléma az, hogy előnyösnek tűnik a biomassza-alapú erőművek 
fenntartása, azonban ha ma egy gyermek szakít egy almát az almafáról, akkor a 
nagyapja gyerekkori almájához képest egytizednyi vitamin és egyéb éltetőanyag van 
csak benne, olyannyira elhasználtuk a talajunkat. Ennek következtében vigyázni kell a 
talajra, és egyes része nagyjából megkerülhetetlen, bár a biogazdálkodás nagyon 
célszerű és előnyös, de a műtrágyák használata egyelőre nem kiküszöbölhető a 
mezőgazdaságból. Ugyanakkor az a fajta tevékenység, amellyel begyűjtik a 
zöldhulladékokat, összegyűjtik és ezáltal nem kerül vissza a talajba, nagyon súlyos 
károkozásokat eredményezhet; erre felhívtuk a figyelmet. 

A biológiai sokféleség védelmével kapcsolatban egy dolgot hadd említsek meg a 
tisztelt bizottság előtt is. Az Alaptörvény elfogadásának ötödik évfordulója kapcsán, 
annak környezetvédelmi értékei hangsúlyozottan kerültek megjelenítésre. A biológiai 
sokféleségen belül a hazai növény- és állatfaj külön védelmet érdemel, és azon belül 
azon hazai növény- és állatfajok, amelyek csak itt élnek a Kárpát-medencében, azok 
már háromszoros védelem alá esnének. Ehhez képest nagyon sok kísérletünk volt 
arra, hogy a délvidéki földikutyát, amely Baja mellett egy 130 hektáros területen él 
kizárólag, gyakorlatilag egy kétszáz főből álló állatállomány, ennek a védelmét 
próbáltuk elérni, állásfoglalást is kiadván. Sajnálatos módon ez nem járt egyelőre 
eredménnyel. Továbbra is kapcsolatban állunk a minisztériummal, hogy a megóvást 
próbáljuk elérni. Viszont nagyszerűen együtt tudtunk működni a győri 
önkormányzattal, ahol a Püspökerdőnek a tervezett átalakítási munkálatai kapcsán 
hívtuk fel a figyelmet arra, hogy ez olyan 300 hektáros jelentős erdőkincs, amelynek a 
megbontása, egy sportrendezvény kapcsán tervezett beruházása nem lenne 
semmiképpen szerencsés.  

A tavalyelőtti évben kezdődött meg a Fatestvér-programmal kapcsolatos jogi 
kérdések előkészítése. Ez az a kezdeményezésünk, hogy ültessünk egy fát minden 
születő kisgyermek tiszteletére, amelyet a meglévő közterületi faállomány védelmével, 
az ápolási-gondozási szabályokkal, illetőleg a jelentős értéket képviselő fakincsnek a 
nyilvántartásával egészítettünk ki. Az ezzel kapcsolatos szabályokat próbáltuk 
társadalmi vitára bocsátani, és most egy olyan tervezetet sikerült formálnunk, amely 
hamarosan egy országgyűlési határozati javaslati formában benyújtásra kerülhet.  

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Köszönöm szépen a szíves figyelmüket. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen, helyettes úr. Tisztelt Bizottság! Kérdezem, kinek 

van kérdése Szabó Marcel helyettes úrhoz. (Nincs jelentkező.) Kérdés nincs. Ki kíván 
érdemben hozzászólni? Staudt Gábor képviselő úrnak adok szót. 

Észrevételek, reflexiók 

DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik): Köszönöm szépen, elnök úr, illetve a 
beszámolót is köszönöm. 

Egy dologra szeretnék hangsúlyt fektetni, és nagyon örülök, hogy ez elhangzott 
Szabó Marcel szájából: ez a TTIP-szerződés, szabadkereskedelmi szerződés és annak 
Európára, Magyarországra gyakorolt hatása. Nagyon örülök, hogy ezt ilyen 
mélyrehatóan elemzik, vizsgálják, nyomon követik, és remélem, bízom benne, hogy ez 
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a jövőben is meg fog történni. Valóban, ez alapvető jogokat érint, a jelenlegi jogi 
szabályozásnak a teljes átalakítása is megtörténhet. És nem mennék bele, 
mindannyian tudjuk, mik azok a részletpontok még azokon kívül, ami itt elhangzott, 
ami életveszélyessé teszi így, ebben a formában az elfogadását; s azóta kijöttek még 
pont a napokban a titkos tárgyalások dokumentumai. Tehát azt kell mondanom, azért 
is fontos az önök munkája, mert a magyar kormány, én úgy érzem, néha bizonytalan 
álláspontot fogalmaz meg; egyszer azt mondja, hogy márpedig ilyen formában nem, 
és GMO-t nem, és a nemzetközi cégeknek a törvények fölé helyezését nem; aztán 
megtudhatjuk néha, hogy mégis a támogatás felé hajlanak. De nagyon fontos dolog, 
hogy ezt politikamentesen, szakmai alapon ítéljük meg, és ebben, úgy gondolom, az 
önök munkája nagyon fontos sarokpont, szakmai, politikától mentes sarokpont lehet. 
Magam is úgy gondolom, hogy ezekre a veszélyekre fel kell hívni a figyelmet. Minél 
több információnk van, minél több helyről futnak be ezek a tapasztalatok és 
észrevételek, annál inkább bízom benne, hogy ennek lesz hatása.  

Úgyhogy ehhez, illetve ehhez is jó munkát kívánok, és nagyon fontos pontként 
szeretném aláhúzni, hogy nagyon örülünk ennek a tevékenységnek. Köszönöm.  

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

röviden szeretném biztoshelyettes úrnak is megköszönni a beszámolót, és 
természetesen ezt a részt is, együtt a beszámoló egészével, támogatni fogjuk. 

Annyit szeretnék még jelezni, hogy azt a programot, amely ugyan valóban a 
2016. évnek lesz majd témája, de az elmúlt évben indult, ez a Fatestvér-program, a mi 
frakciónk támogatni fogja, tehát ha benyújtja a hivatal az országgyűlési határozati 
javaslatot, akkor ezt mi támogatni fogjuk. 

Egy kérésem lenne biztoshelyettes úrhoz. Beszéltünk arról, hogy természetesen 
marginálisan kapcsolódik a területéhez az állatvédelem kérdése, de most az 
Igazságügyi Minisztériumban ezzel kapcsolatban egy komoly kodifikációs munka 
vette kezdetét. Arra kérem, hogy arra fordítson figyelmet, ugyanis most van olyan 
társadalmi támogatása is ennek az ügynek, hogy ebből jó eséllyel egy átfogóbb 
szabályozás kerekedhet, és jó volna, ha a hivatal is és a helyettes úr is a tekintélyével 
ezt támogatná. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem, kíván-e reagálni a helyettes úr az 

elhangzottakra. 
 
DR. SZABÓ MARCEL, az alapvető jogok biztosának helyettese: Csak 

megköszönöm. Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Elnézést, egy hibát követtem el, úgyhogy most 

Szalaynét szeretném megszólítani: neki nem adtam lehetőséget esetleges reagálásra, 
mert a figyelmemet elterelte az, hogy én itt vitába szálltam képviselőtársaimmal. Ha 
kíván reagálni, természetesen megadom a szót. 

 
DR. SZALAYNÉ DR. SÁNDOR ERZSÉBET, az alapvető jogok biztosának 

helyettese: Tisztelt Elnök Úr! Köszönöm szépen. Azt gondolom, figyelmesen 
meghallgattam a képviselő urak kiegészítését, észrevételeit, és a rám vonatkozó 
következtetéseket le fogom vonni belőle. Köszönöm szépen. 
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Tisztelt Bizottság! Eljutottunk odáig, hogy 
határozatot kell hoznunk. Mégpedig az a határozat lényege, hogy ha úgy érezzük, 
hogy elfogadjuk a beszámolót, akkor abban kell döntenünk, hogy határozati javaslatot 
kell beterjesztenünk, miszerint javasoljuk-e az Országgyűlésnek azt, hogy a 
beszámolót fogadja el. Erről az egy kérdésről kell szavaznunk.  

Kérdezem, kíván-e ehhez valaki hozzászólni, módosítási javaslatot fűzni. (Dr. 
Staudt Gábor: Ehhez nem lehet módosítót beadni.) Tisztelettel, gyakorlatilag nekünk 
kell hozni egy határozati javaslatot. Nekem van egy összevont javaslatom, amely 
ennyiből áll, az Országgyűlésnek teszem a javaslatot, tehát már az országgyűlési 
határozat van megfogalmazva: „Az Országgyűlés az alapvető jogok biztosának és 
helyetteseinek a 2015. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.” Ehhez képest 
kíván-e bárki módosítást előterjeszteni? (Nincs ilyen jelzés.) 

Határozathozatal 

Amennyiben nem, kérdezem, ennek a határozati javaslatnak a meghozatalát ki 
támogatja. (Szavazás.) Megállapítom, hogy a bizottság 10 igen szavazattal, 1 
tartózkodás mellett elfogadta. 

Nagyon szépen köszönöm Székely László professzor úrnak és munkatársainak 
a beszámolót, és jó egészséget kívánok a jövőben, sok sikert a parlamenti 
beszámolóhoz.  

Szeretném fölhívni a figyelmet a költségvetésre, hogy valóban, ha úgy érzik, 
hogy a megjelent költségvetéssel kapcsolatban módosítást szeretnének, akkor 
megpróbáljuk támogatni, és előterjesztjük mint bizottsági módosító indítványt, tehát 
nem a hivatalra kenjük az előterjesztői jogot.  

Nagyon szépen köszönöm a megjelenést. (Dr. Székely László, dr. Szalayné dr. 
Sándor Erzsébet és dr. Szabó Marcell távoznak az ülésről. - Dr. Staudt Gábor 
kimegy a teremből. - Rövid szünet.)  

Tisztelt Bizottság! Különösen az idő előrehaladottságára figyelemmel kérem, 
szíveskedjen mindenki helyet foglalni. Folytatjuk a munkánkat. 

Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről 

a) Magyarország Alaptörvényének hatodik módosítása címmel 
benyújtott T/10416.számú törvényjavaslat 

Tisztelt Bizottság! Soron következnek a képviselői önálló indítványok 
tárgysorozatba vételével kapcsolatos döntéshozatalok, először a Magyarország 
Alaptörvényének hatodik módosítása címmel benyújtott T/10416. számú 
törvényjavaslat. 

Tekintettel arra, hogy ennek a törvényjavaslatnak én előterjesztője vagyok, itt 
az előterjesztői jogokat fogom gyakorolni, ezért az ülés vezetésére felkérem Vas Imre 
képviselő urat.  

Előtte azonban hadd köszöntsem dr. Dankó István közigazgatási államtitkár 
urat a Honvédelmi Minisztérium részéről, valamint Balogh András József ezredes 
urat, aki a jogi főosztályról jött a HM-ből. 

Átadom az ülés vezetését Vas Imre alelnök úrnak. 
 
(Az ülés vezetését dr. Vas Imre (Fidesz), a bizottság alelnöke veszi át.) 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen a szót. Én is köszöntöm a minisztérium képviselőit. 

Először tárca- vagy kormányálláspontot kérdezek arról, hogy a kormány, illetve a 
minisztérium támogatja-e a törvényjavaslat tárgysorozatba vételét; ugye, most a 
bizottságnak a tárgysorozatba vételről kell dönteni. Államtitkár úré a szó. 
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DR. DANKÓ ISTVÁN államtitkár (Honvédelmi Minisztérium): Elnök úr, a 

tárgysorozatba vételt támogatjuk. 
 
ELNÖK: Köszönjük. Az előterjesztőnek adom meg a szót álláspontjának 

ismertetésére. 

Dr. Rubovszky György szóbeli kiegészítése 

DR. RUBOVSZKY GYÖRGY (KDNP), a bizottság elnöke, előterjesztő: Tisztelt 
Bizottság! Nagyon röviden szeretném a bizottságot tájékoztatni arról - ezt az 
államtitkár úr megerősítheti -, hogy legjobb tudomásom szerint a témakörben kétszer 
kíséreltek meg ötpárti egyeztetést lefolytatni. Ebből négypárti egyeztetés lett. Engem 
arról tájékoztattak, hogy az első egyeztetés során az LMP által előterjesztett igényeket 
beépítették az anyagba. Az anyagot felolvasni nem kívánom, hosszas viták voltak 
körülötte. A négy pártnak egy kompromisszumos álláspontja az, ami itt az 
előterjesztésünkben szerepel.  

Tisztelettel ehhez kérem a bizottság támogatását. Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönjük. Megnyitom a vitát. Van-e kérdés az előterjesztéssel 

kapcsolatosan? (Nincs ilyen jelzés.) Kérdés nincs. Vélemény? Bárándy Gergelynek 
megadom a szót. (Dr. Staudt Gábor visszatér a terembe.)  

Hozzászólások 

DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Tartalmi 
véleményt nem fogunk mondani, hiszen valóban, az egyeztetési folyamatban sem 
vettünk részt. Ugyanis úgy tekinti a mi képviselőcsoportunk, hogy ez az alaptörvény-
módosítás nem egy szakmai kérdés, hanem annak a politikai cirkusznak a része, amit 
a terrorfenyegetéssel összefüggésben ma Magyarországon politikai haszonszerzésre a 
kormánypártok fel kívánnak használni. Éppen ezért sem a tartalmi vitában nem 
kívánunk most részt venni, sem a szavazásban nem fogunk részt venni, és ezért nem 
vettünk részt egyébként az ötpárti egyeztetésen sem.  

Mindenesetre azt az asztalra szeretném tenni, hogy egészen más a helyzet a 
Belügyminisztérium által folytatott egyeztetéssel kapcsolatban, ahol részt vettünk az 
ötpárti egyeztetéseken és szakmai javaslatokat terjesztettünk elő. Ott úgy ítéltük meg, 
hogy szakmai vita folyik, és ott jó esély is van arra, hogy elfogadjuk és 
támogatásunkról biztosítjuk azt a javaslatot. Köszönöm szépen. (Teleki László 
kimegy a teremből.)  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e még kérdés vagy hozzászólás? Répássy 

képviselő úrnak megadom a szót. 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT (Fidesz): Tisztelt Bizottság! Nem akarok hosszú vitát 

nyitni Bárándy Gergellyel, de az, hogy - hogy is mondta? - terrorveszéllyel, 
terrorveszélyhelyzettel való fenyegetés, és hogy ez egy politikai eszköz… (Dr. Bárándy 
Gergely: A politikai cirkusz része, igen.) Most mindegy, hogyan csűri-csavarja 
Bárándy képviselő úr a szót, de először is volt már egy olyan kormány, amelyet 
történetesen az MSZP vezetett, akik terrorveszélyre hivatkozással tanácsolták el a 
pártokat attól, hogy gyülekezést tartsanak. Hát, hogy mondjam, akkor is voltak olyan 
vélemények, amelyek szerint ez egy politikai termék volt a kormány részéről - csak 
éppen akkor az MSZP vezette azt a kormányt.  
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Természetesen lehet ezt egy beismerő vallomásként tekinteni az MSZP 
részéről, amit most mondott (Derültség.), vagy a másik lehetőség az, hogy akkor is 
volt bizonyos fokú terrorveszély, és most is van egy bizonyos fokú terrorveszély. 
Engedjék meg azt a szubjektív véleményt, hogy szerintem most sokkal reálisabb 
sajnos ez a veszély, mint amit akkor az akkori titkosszolgálatokért felelős miniszter 
szájából hallottunk. Most éppen a Nemzetbiztonsági bizottságban a Nemzetbiztonsági 
bizottság ellenzéki tagjai is megerősítették, hogy nem légből kapott állítások ezek a 
terrorveszélyre vonatkozó információk. Tehát én azt szeretném javasolni az MSZP-
nek, hogy saját hibáit vagy saját bűneit ne kenje ránk, először is; másodszor pedig, ha 
nekünk nem hisznek, akkor kérdezzék meg a saját bizottsági tagjaikat, többek között 
a bizottság elnöke szocialista képviselő, hogy reális-e az a terrorfenyegetettség, 
aminek az alapján vagy aminek a veszélye miatt a kormány ezt a javaslatot szerette 
volna benyújtani.  

Kicsit tehát kilóg a lóláb, hogy ki az, aki itt ezt a kérdést politikai alapon kezeli, 
és ki az, aki felelősségteljesen kezeli ezt a kérdést. 

 
ELNÖK: Köszönjük. Staudt Gábornak adom meg a szót. 
 
DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik): Köszönöm szépen. Nagyon messziről 

indultunk a javaslatban ahhoz képest, ami most idekerült. Úgy tűnik, ez már egy 
támogatható javaslat, de hosszú utat járt be. Úgyhogy azt azért hangsúlyozni és 
nyomatékosítani kell, hogy az első felvetések - és ezt Répássy államtitkár úrnak is 
mondhatnám -, amelyek a mi aggályainkat is tartalmazták… Mi egyébként végig a 
tárgyalóasztalnál maradtunk, hiszen úgy lehet valakinek ráhatása a dolgokra, ha ott 
van a tárgyalóasztalnál; mindegy, most ebben nem szeretnék vitát nyitni. De nagyon 
sok javaslatunkat, sőt az összes lényeges javaslatunkat beépítették a javaslatba. 
Nyilvánvalóan, ahogy mondtam, ez egy hosszú út volt. Ahonnan indultunk, az teljes 
mértékben elfogadhatatlan volt, sok esetben politikailag motiváltnak is tűnt, vagy 
túlmutatott a terrorveszélyhelyzet kezelésén. 

Azzal egyetértünk, hogy a veszélyhelyzet sajnos nőtt ahhoz képest, ami néhány 
éve volt; abba most nem mennék bele, hogy miért meg hogyan, nem ennek a 
bizottságnak a feladata ezt mérlegelni, illetve itt nyilvánvalóan nem tudnám 
megkerülni a politikai dimenziót sem. (Teleki László visszatér a terembe.) Viszont a 
javaslatot sikerült egy olyan formára alakítani, ami alapvetően egy szakmai javaslat, 
és ehhez kellettek azok az indítványok, amelyeket mi megtettünk. Tehát így, ebben a 
formában már igennel fogunk tudni szavazni, illetve nyilván még az Országgyűlés 
előtt számtalan módosítás lehet, változhat, de most itt a tárgysorozatba vételről 
mindenképpen igennel fogunk szavazni, és természetesen a parlamenti vitában 
meglátjuk, hogyan alakul, hogyan formálódik, pozitív vagy negatív irányba a javaslat. 
Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Még egy hozzászóló van, Bárándy Gergelynek 

adom meg a szót; én mást nem látok. 
 
DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP): Köszönöm szépen a szót. Szeretném csak 

azt egyértelműsíteni, mert úgy látszik, Répássy képviselőtársam félreértette: ezt a 
javaslatot sorolom a tisztán politikai és nem szakmai termékek közé. Egyébként 
magával a terrorveszéllyel és annak a fenyegetettségével nem kívánok vitatkozni. Ha 
ezt tennénk, akkor nem támogatnánk és nem vettünk volna részt a 
Belügyminisztérium egyeztetésén sem. Tehát ezt szeretném egyértelműen elmondani, 
hogy szó nincs arról, hogy mi a terrorveszélyt valami kitalációnak tartanánk. Arról 
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van szó, hogy míg ezt nem, azt egy egyébként alkalmas és szakmai javaslatnak tartjuk, 
amelyet igyekszünk a saját módosító javaslatainkkal úgy formálni, hogy az a 
számunkra is elfogadható legyen. Ettől nem állunk messze, sőt nagyon közel állunk 
hozzá, ha jól tudom. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönjük. Más hozzászólót nem látok, úgyhogy az előterjesztőnek 

adom meg válaszadásra a szót. 

Dr. Rubovszky György reflexiói 

DR. RUBOVSZKY GYÖRGY (KDNP), a bizottság elnöke, előterjesztő: Nagyon 
szépen köszönöm. Én ezt a pengeváltás nem kívánom sem véleményezni, sem ebbe 
belefolyni nem kívánok. Annyit szeretnék elmondani a tisztelt bizottságnak, hogy az 
ötpárti egyeztetés előtt két nagy törvényjavaslat volt, ez az egyik, amely előterjesztésre 
került, és lesz még egy a honvédelmi témakörben, ami a későbbiek során kerül 
előterjesztésre, ahol még most nagyon sok… (Jelzésre:) Én úgy tudom, hogy még 
nincs előterjesztve, de lehet, hogy elő van terjesztve, de az egyeztetés és az igazi 
módosítások, amit a Jobbik képviselőcsoportja előterjesztett, az azzal a 
törvényjavaslattal kapcsolatban vannak. 

Nekem tisztelettel az a kérésem, hogy lehetőség szerint minél nagyobb 
létszámban támogassák a tárgysorozatba vételt. Köszönöm szépen. 

Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönjük. A bizottságnak tehát arról kell döntenie, hogy 
tárgysorozatba veszi-e a T/10416. számú, Magyarország Alaptörvényének hatodik 
módosításáról szóló törvényjavaslatot. Aki igennel szavaz? (Szavazás.) Ez 8 igen. Aki 
nemmel szavaz? (Szavazás.) Nincs ilyen. Ki tartózkodik? (Szavazás.) Megállapítom, 
hogy 1 tartózkodás mellett a bizottság tárgysorozatba vette; Bárándy és Teleki 
képviselő urak nem szavaztak, ígéretükhöz híven. Köszönöm szépen. (Dr. Rubovszky 
György kimegy a teremből.)  

d) A vizsgálóbizottságok létrehozhatóságának érdekében az 
Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény módosítása címmel 
benyújtott T/10085. számú törvényjavaslat 

A d) pont következik, ismét a tárgysorozatba vételek sorában: a 
vizsgálóbizottságok létrehozása érdekében az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. 
törvény módosítása. Előterjesztők: Vona Gábor, Z. Kárpát Dániel, Novák Előd, Staudt 
Gábor és Gyüre Csaba. Ismereteim szerint Staudt Gábor képviseli az előterjesztőket. 
Staudt Gábornak adom meg a szót mint előterjesztőnek, amennyiben kíván 
kiegészítést tenni. 

Dr. Staudt Gábor szóbeli kiegészítése 

DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik) előterjesztő: Igen, köszönöm szépen. A 
javaslatunk, amelyet teszünk, nem jelent mást, mint a korábbi szabályozásnak a 
visszaállítását a vizsgálóbizottságok felállítása ügyében. Tudom, hogy nagy vita volt 
köztünk. Vizsgálóbizottságok sora vár arra, egyébként még most is, hogy döntés 
születhessen az ügyében, és azt látjuk, hogy az a szabályozás, amely MSZP-Fidesz 
kooperációban létrejött, lévén, hogy MSZP-s módosító javaslat Fidesz általi 
elfogadásával került bele az Országgyűlésről szóló törvénybe ez a passzus, azt mondja 
ki, hogy tulajdonképpen nem elég az országgyűlési képviselők egyötödének az 
indítványa, ahogy az korábban kellett, hanem bármilyen hivatkozással, arra 
hivatkozással például, hogy egyéb parlamenti műfajban tisztázhatóak a kérdések - ez 
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egy nagyon rugalmas gumijogszabály, hiszen nyilvánvalóan a többség egy 
interpellációra azt fogja mondani, hogy az elfogadható; az ellenzék számára, illetve 
lehet, hogy objektív értelemben is teljességgel elfogadhatatlan a válasz, de a többség 
meg fogja szavazni a parlamentben, hogy a miniszteri válasz elfogadható. Ugyanez 
igaz, bár szavazni nem kell róla, a kérdésekre, azonnali kérdésekre vagy egyéb 
műfajokra, amelyek esetében egy meglehetősen szubjektív kérdés, főleg politikailag 
meglehetősen szubjektív, hogy az adott válasz megfelelő-e, illetőleg ezzel tisztázható-e 
az adott kérdéskör. Arról nem is beszélve, hogy az a passzus is beiktatásra került 
ebben a csomagban, hogy ha egyéb szervnek az eljárása folyamatban van, akkor nem 
lehet a vizsgálóbizottságot felállítani.  

Ez most két problémát is felvet. Egyrészről a tájékozódásnak a lehetőségét, 
illetve a nehézségeit, hogy tudniillik az Országgyűlés adott bizottsága, jelen 
pillanatban például az Igazságügyi bizottság hogyan tud arról meggyőződni, hogy 
mely szervnél, mondjuk, az ügyészségnél van-e eljárás, az Állami Számvevőszék 
vizsgálódik-e. Természetesen néhány szervet meg lehet keresni, de ez időveszteséggel 
jár. Ráadásul ez azt jelentené, hogy akár egy formális vagy nem pont ugyanabban a 
témában megtett vizsgálat esetében kizárt lenne a vizsgálóbizottságok felállítása. Ez is 
a cél egyébként, ez volt az MSZP-nek és a Fidesznek a célja. Az MSZP-nek 
nyilvánvalóan azért, hogy őket ne érje sérelem, és esetleg ne lehessen azokra az 
ügyekre - gondolom én, nyilvánvalóan, ezt a javaslatot azért hozhatták be, hogy az 
elszámoltatást nehezebb legyen a Fidesz által kivitelezni. Akkor még az MSZP-s 
képviselőtársaink valószínűleg nem voltak tudatában annak, hogy a Fidesznek 
semmilyen szándéka nem volt az elszámoltatást végigvinni, tehát tulajdonképpen 
maradhatott volna a korábbi szabályozás. Ennélfogva azt láthatjuk, hogy ha ezt a 
módosítást nem fogadja el az Országgyűlés, akkor itt soha semmilyen 
vizsgálóbizottság nem fog felállni, csak olyan, amilyet a kormánytöbbség szeretne. Ez 
pedig nyilvánvalóan a parlamentarizmust és az Országgyűlés vizsgálati funkcióját is 
kiüresíti. Nem kellene hagyni, hogy ez így legyen.  

Természetesen lehet módosító javaslatokat benyújtani, lehet ezt a szabályt 
életszerűbbé tenni, bár szerintem ez korábban működőképes volt, de rugalmasan 
állunk hozzá, hogyha adott esetben az új idők új kihívásainak meg kell felelni. Azt 
viszont nem tudjuk elfogadni, hogy gyakorlatilag egy jelenleg hatályos gumijogszabály 
által bármilyen indokkal meggátolható az, hogy vizsgálóbizottságokat lehessen 
létrehozni. Ez így, ebben a formában semmilyen módon nem szolgálja a magyar 
demokratizmust és az Országgyűlés érdekeit.  

S hozzáteszem, nagyon fontos szempont, hogy ha egy vizsgálóbizottság feláll, 
vizsgálatot le tud folytatni, adott esetben, bár már itt is voltak gondok, hogy a 
megjelenési kötelezettség nemteljesítésekor mi van - mondjuk, ezt is szigorítani 
kellene -, de még ha el is megy, ha méltóztatik elmenni az, akit beidéz egy 
vizsgálóbizottság, akkor is, mivel általában paritásos bizottságokról beszélünk, 
döntést csak akkor lehet hozni, ha az többséget szerez. De hozzáteszem, hogy a 
nyilvánosságnak is hatalmas ereje van, tehát az a tény, hogy egy vizsgálat folyik és 
információk nyilvánosságra kerülnek, az emberek a sajtó érdeklődésén keresztül 
láthatják azt, hogy milyen témák kerülnek napirendre és mik hangzanak el egy ilyen 
vizsgálóbizottságnak az ülésén, ez már egy óriási erő lehet, s ha mást nem, a 
nyilvánosság erejét meg tudja teremteni. Ez az, amit legalább ne vegyünk el az 
Országgyűléstől és az emberektől. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Hozzászólásra Répássy képviselő úrnak megadom 

a szót. (Varga József megérkezik az ülésre.) 



50 

Hozzászólások 

DR. RÉPÁSSY RÓBERT (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt 
Bizottság! Tisztelt előterjesztő Képviselő Úr! A vizsgálóbizottságok szabályozási 
problémáinak, mondhatnám, könyvtárnyi szakirodalma van. Természetesen most 
nem fogjuk sűríteni ezt a vitát, egyrészt. Másrészt a múltkor érdemben elég sokat 
vitatkoztunk a vizsgálóbizottság szabályozásának értelméről. Ha csak egy rövid 
választ adnék önnek, azt mondanám, hogy nyilván a Jobbik rájött arra, hogy az 
általuk benyújtott vizsgálóbizottsági kezdeményezés a házszabályba és az 
országgyűlési törvénybe ütközik, és ezért akarják módosítani a szabályokat. (Dr. 
Staudt Gábor: Nem csak a mienk.) Tehát ez lenne a rövid summázata a jelenlegi 
helyzetnek. (Dr. Rubovszky György visszatér a terembe.) 

Az pedig, ha mögé nézünk ennek a jelenlegi aktuális szituációnak, amelybe a 
Jobbik keveredett - egyébként az MSZP-vel együtt -, akkor mégiscsak meg kell hogy 
állapítsuk, hogy a vizsgálóbizottságokra vonatkozó szabályozás alapvetően a 
hatalommegosztás alkotmányos alapelve miatt került így szabályozásra, ahogy 
jelenleg van, hiszen elég nehezen képzelhető el, hogy az Országgyűlés vagy annak egy 
bizottsága más következtetésre jutna, mint mondjuk, egy másik hatalmi ág, amelyik 
ugyanazt a kérdést vizsgálja; egyrészt. (Dr. Staudt Gábor: Miért nem?)  

Másrészt pedig azok az eljárások, amelyek a vizsgálat tárgyát képező ügyben 
indulhatnak, számos garanciával biztosítják a vizsgálat alá vont személynek a 
jogállását. Gondoljon csak arra, hogy a büntetőeljárásban milyen garanciái vannak 
például a terhelt jogállásának, többek között például a terhelt nem kötelezhető 
vallomásra. Ellenben ha ugyanezt a kérdést egy országgyűlési vizsgálóbizottság 
megvizsgálja, akkor felmerülhet vele szemben, hogy köteles vallomást tenni a 
bizottság előtt. Ebből is látszik, hogy itt a hatalmi ágak és a különböző hatalmi 
ágakhoz tartozó vagy azok működését szabályozó eljárások ütköznének ebben az 
esetben.  

Szívesen beszélek még erről úgy egy órát, de szerintem nem kell különösebben 
meggyőznöm arról a jelenlévőket, remélem, hogy az Országgyűlés a 
törvényalkotásért, törvényhozásért felelős, illetve a kormány ellenőrzéséért felelős. 
Ezekben a hatásköreiben tud az Országgyűlés eljárni, és más hatalmi ágak 
hatásköreit, szerepét nem veheti át. Ezért nem támogatjuk a kezdeményezést. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Bárándy Gergely képviselő úré a szó. (Demeter 

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

Bizottság! Lehet, hogy legközelebb azt a módszert fogom választani, hogy kikeresem, 
melyik korábbi bizottsági ülésen beszéltünk már pontosan ugyanerről, és vissza fogok 
utalni arra, hogy amit ott elmondtam, az az igaz most is. Mivel ezt most nem tudom 
megtenni, ezért csak felelevenítés szintjén mondanék néhány dolgot. (Néhány főből 
álló csoport érkezik a terembe, és helyet foglal az előterjesztői asztal mögötti külső 
széksorban.)  

Tényleg, a két kezemen biztosan nem tudom megszámolni, hány alkalommal 
mondtam már el jobbikos képviselőtársamnak azt, hogy annak a módosításnak, amire 
ő hivatkozik, és ami meggátolja a vizsgálóbizottságok felállítását, mi volt az oka és a 
célja. Bizonyosan nem az, hogy meggátolja a vizsgálóbizottságok felállítását. Azt is 
elmondtam számtalanszor, hogy az én megítélésem szerint ezt a szabályt 
visszaélésszerűen használják a mostani kormánypártok arra, hogy ne kelljen 
felállítani vizsgálóbizottságot. Éppen ezért ezt a javaslatot, ahogy korábban is, most is 
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támogatni fogjuk. De még egyszer mondom, nem azért, mert akkor valami bűnös 
szándékunk lett volna e vonatkozásban, hanem azért, mert van egy olyan szabály a 
jogrendszerünkben, amely alkalmas arra, hogy visszaélésszerűen gyakorolva meg 
lehessen gátolni a vizsgálóbizottságok felállítását. 

Egyetértek azzal, hogy groteszk dolog az, hogy az elmúlt hat évben több 
vizsgálóbizottság is felállt, amelyik a korábbi kormányok tevékenységét vizsgálta, nem 
pedig a mostanit. Olyan viszont, amelyik a mostanit vizsgálja, egy sem állt fel. A 
vizsgálóbizottságoknak - ezt is számtalanszor elmondtam - pedig nem a történészi 
feladatok elvégzése a célja, hanem hogy az aktuális, hatalmon lévő kormánynak a 
tevékenységét tegye vizsgálat tárgyává, ehelyett pedig ő a mostanit megelőző 
kormányoknak a tevékenységét vizsgálta csak. 

Egy szó, mint száz, ugyanazon érvek alapján, amit tényleg legalább tízszer 
elmondtam már itt az Országgyűlésben, támogatom, támogatni fogjuk ezt a 
javaslatot. De arra kérem az előterjesztő képviselő urat, tegye meg legközelebb azt a 
szívességet, hogy ezt a vitát nem nyitjuk fel újra, hogy mi miért javasoltunk ilyen 
rendelkezést, mert tényleg rengetegszer elmondtam már, és nem hiszem azt, hogy 
Staudt képviselő úr ne értené ezt meg. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönjük. Van-e még hozzászóló? (Nincs jelentkező.) Köszönjük. 

Akkor Staudt Gábort kérdezem, kíván-e válaszolni. (Jelzésre:) Megadom a szót. 

Dr. Staudt Gábor reflexiói 

DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik) előterjesztő: Köszönöm szépen. Hát, tévedni 
emberi dolog, Bárándy képviselőtársam, és azt is megértem, hogy a Fidesz 
visszaélésszerűen használja ezt a passzust, és hogy nem ez volt a célja. És annak is 
örülök, hogy legalább a támogató szavazatukat, mint mondta, meg fogják ehhez adni.  

Nagyon bízom benne egyébként, hogy a Fidesz-KDNP is meggondolja magát, 
lévén, hogy azok az indokok, amelyeket Répássy Róbert elmondott, bár jól 
hangzanak, csak éppen nem tényszerűek. Mert értem én, hogy ha valakit egy bizottság 
beidéz, megidéz, és ott vallomást kell tennie vagy a meghallgatáson jelen kell lennie, 
eleve azt láthattuk egyébként, hogy nem jöttek el. Tehát szigorítani kellene már a 
megjelenésnek a szankcióját is. Ha ezt megtesszük, akkor lehetne azt szabályozni 
adott esetben, hogy ha valaki vádlottnak érzi magát az ügyben, akkor az milyen 
formában tud a vizsgálóbizottság előtt véleményt nyilvánítani vagy visszautasítani. 
Mondjuk, az elég kellemetlen szerintem arra nézve, aki úgy gondolja, hogy ő még 
vádlott lehet a jövőben, vagy adott esetben már vádlott az ügyben, és akkor egy ilyen 
érvrendszerrel a vizsgálóbizottság előtt megtagadhatja a tanúvallomást. Ezt nyilván 
tisztázni kell, ez egy jogi kérdés, de azért az elég gyakran megtörténik, hogy polgári és 
büntetőbíróságok ítélete egy adott ügyben eltér. Nem is köti, a polgári bíróságot nem 
köti a büntetőbíróságok ítélete - Répássy államtitkár úr bólogat -, tehát ebben az 
esetben is bizony lehet egy olyan kérdés, hogy mondjuk, teszem azt, az ügyészség nem 
állapította meg bűncselekmény elkövetését, de a vizsgálóbizottság tényei alapján, a 
vizsgálóbizottságnál nyilvánosságra került információk azt támasztják alá, hogy 
bizony-bizony az ügyészség nem jó munkát végzett. (Szelényi Zsuzsanna megérkezik, 
majd helyet foglal az előterjesztők asztalánál.) Ez egy következő kérdés lehet, hogy 
akkor ki a felelős azért, hogy mondjuk, az ügyészség vagy a másik szerv nem jó 
munkát végez. De mivel a vizsgálóbizottság csak megállapításokat tehet és nem írja 
felül az ügyészség munkáját - azt legföljebb a legfőbb ügyészen keresztül tudja 
ellenőrizni vagy számonkérni egyéb parlamenti műfajokban -, ezért szerintem ez nem 
jó érv, hogy emiatt ne lehetne vizsgálóbizottságokat létrehozni. És én azt érzem 
egyébként, hogy ezáltal Répássy államtitkár úr magát a vizsgálóbizottságot mint 
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műfajt támadja meg. Minthogyha ez egy illegitim, nem alkotmányos és egyébként 
demokráciákban használhatatlan műfaj lenne, hiszen ha így lenne, akkor a világ 
parlamentjeiben és a modern országok parlamentjeiben sem lehetnének 
vizsgálóbizottságok, hiszen számos ügyben nyilvánvalóan a büntetőhatóságok is el 
tudnak járni. Pedig pont hogy egyébként a büntetőhatóságok munkájának is egy 
felügyeletével, legalábbis a nyilvánosságon keresztüli felügyeletével járhat.  

Úgyhogy én azt gondolom, egy ilyen vizsgálóbizottságnak az egyetlen eszköze - 
ha ez létre is tud jönni - az, hogy a nyilvánosság számára egyértelművé teszi azt, hogy 
bizonyos ügyekben milyen információk azok, amelyek a nyilvánossággal is 
megoszthatók, illetve beszerzi ezeket az információkat. Azt én értem, hogy mondjuk, 
egy következő választáson ebből problémák lehetnek, vagy mondjuk, a bűnüldöző 
szerveknek komoly fejtörést okozhat, hogy egy teljesen egyértelmű ügyben ők miért 
nem jutottak arra, hogy a személyi felelőst meg lehet állapítani. De ez legyen már a 
büntetőhatóságok problémája! Az Országgyűlést és ebben az esetben az ellenzéki 
képviselőket pedig illesse meg az a jog, hogy a választókat, a választók közösségét 
tudják akár olyan módon is tájékoztatni, hogy egy vizsgálóbizottság keretében 
bizonyos ügyeknek a végére járnak. Azt hiszem, ez egy olyan alkotmányos alapjog, 
amelyet nem lehet elvitatni, és emiatt mindenképpen a javaslat tárgysorozatba vételét 
kérem. És azt is hozzátehetném így a végén, hogy lesznek még önök is ellenzékben, és 
akkor ez a passzus nagyon fog fájni, higgyék el, hogyha most nem módosítják. 
Köszönöm. 

Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönjük szépen. Határozathozatal következik. A bizottságnak arról 
kell döntenie, hogy a T/10085. számú törvényjavaslatot tárgysorozatba veszi-e. Aki 
igennel szavaz? (Szavazás.) Ez 4 igen. Ki az, aki nemmel szavaz? (Szavazás.) 
Megállapítom, hogy 7 ellenszavazat mellett a bizottság nem vette tárgysorozatba a 
T/10085. számú törvényjavaslatot. 

Az elnöklést visszaadom elnök úrnak. 
 

(Az ülés vezetését dr. Rubovszky György (KDNP), a bizottság elnöke veszi át.) 
 

e) A kilakoltatási moratórium lejárati határidejének elhalasztásáról 
szóló H/9435. számú határozati javaslat 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Tisztelt Bizottság! Következik d) pont alatt a 
H/9435. számú határozati javaslat. Most szóltak nekem, hogy az előterjesztő jelzése 
alapján, mivel ő nem tud eljönni, az előterjesztői jogokat helyette Staudt Gábor 
képviselő úr fogja gyakorolni. Következik tehát a kilakoltatási moratórium lejárati 
határidejének elhalasztásáról szóló határozati javaslat. Kérdezem Staudt Gábor 
képviselő urat, kíván-e szóbeli kiegészítést fűzni. 

Dr. Staudt Gábor szóbeli kiegészítése 

DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik) előterjesztő: Igen, nagyon röviden. Köszönöm 
szépen. Arról lenne szó, hogy a kilakoltatási moratórium megszűnésével szeretnénk, 
ha az Országgyűlés egy olyan határozatot tudna hozni, amellyel meghosszabbítja a 
kilakoltatási moratóriumot addig, ameddig megfelelő megoldást nem talál az 
Országgyűlés vagy a kormány arra a problémára, hogy tömegesen lakoltathatnak ki, 
tehetnek ki olyan családokat a lakásukból, akik egyébként erre nem szolgáltak rá, 
tehát nem önkényes lakásfoglalók, nem közüzemi tartozásokat sorozatosan, 
folyamatosan felhalmozó emberek, hanem a kormány elégtelen politikája miatt 
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kerültek ebbe a helyzetbe - akár itt a devizahiteles kérdések megoldatlanságára is 
utalhatnék -, és akik szeretnék, hogy az a kormányzati ígéret, hogy senkit nem 
hagynak az út szélén, az valójában megvalósuljon. 

Mi úgy érezzük, és nagyon sok ember, aki elveszíti az otthonát, úgy érzi, hogy 
ez nem valósult meg. Mi azt szeretnénk, hogy ameddig ez nem történik meg, addig 
legalább fedél maradjon ezeknek az embereknek a feje fölött. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Vas Imre alelnök úr kért szót. Parancsoljon! 

Hozzászólás 

DR. VAS IMRE (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen. Az 
előterjesztés több jogi tartalmi problémával küzd. Egyrészt a hontalanság és a 
hajléktalanság az nem ugyanaz. Tehát itt a törvényjavaslat a hontalanság 
megszüntetéséről állampolgárság nélküli olyan személyeket jelöl, akiknek nincs 
állampolgárságuk; nyilvánvalóan itt erről szó sincs. 

Másrészt pedig a kormány nyilvánvalóan törvényt nem módosíthat, így a ’94. 
évi LIII. törvényt sem módosíthatja, amely egyébként a kilakoltatási moratóriumról 
rendelkezik. 

Harmadrészt szeretném felhívni képviselőtársaim figyelmét, hogy kedden 
fogadtuk el a bürokráciacsökkentésről szóló törvényt, amely szerint az eljáró bírósági 
végrehajtónak mind az ingatlan lefoglalásáról szóló földhivatali határozat kézbesítését 
követően, mind pedig a kiürítést megelőzően 60 nappal, illetve a földhivatali 
határozat kézbesítésétől számított, ha jól emlékszem, 15 napon belül a jegyzőt 
értesíteni kell arról is, hogy lefoglalta az ingatlant, illetve arról, hogy miután elkelt, 
akkor kiürítés következik. És anélkül, hogy 60 nappal előbb a jegyzőt értesítette 
volna, a kiürítés nem hajtható végre. Ezt már az Országgyűlés kedden elfogadta, ha jól 
emlékszem, a Magyar Közlönyben még nem láttam, de valószínűleg egypár napon 
belül ez a törvény hatályba fog lépni. Köszönöm szépen a figyelmüket. 

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

hozzászólni? (Nincs jelentkező.) Jelentkezőt nem látok. 
Megkérdezem Staudt Gábort, kíván-e válaszolni. 

Dr. Staudt Gábor reflexiói 

DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik) előterjesztő: Köszönöm szépen. Természetesen 
módosító javaslatokkal korrigálható az, amit Vas Imre képviselőtársam elmondott, 
tehát hogy hogyan fogalmazunk. Nyilvánvalóan az Országgyűlés hoz törvényeket, de a 
kormány tud benyújtani, illetve a kormány is tud egy olyan átfogó javaslatot 
benyújtani, amellyel ezeknek az embereknek a problémáját meg tudja oldani. 
Úgyhogy azt hiszem, kodifikációs rugózással a szavakon nem kellene magyar 
állampolgártársaink helyzetét lebecsülni, illetve a megoldását visszautasítani. Azt 
hiszem, ez a határozati javaslat is módosító javaslatokkal, ahogy ön mondta, adott 
esetben pontosítható.  

A lényeg nem ez, hanem az a cél, amelyet megpróbál megfogalmazni, amire 
egyébként az ön által említett törvény nyilvánvalóan nem jelent megoldást. Lehet, 
hogy bizonyos szempontból bürokráciacsökkentést vagy eljáráskönnyítést jelent, de 
megoldást sajnos semmiképpen nem. Köszönöm. 

Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Határozathozatal következik. Kérdezem a 
bizottságot, ki támogatja a H/9435. számú határozati javaslat tárgysorozatba vételét. 
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(Szavazás.) Ez 4 igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) Ilyen nincs. Ki tartózkodott? 
(Szavazás.) Megállapítom, hogy 7 tartózkodás mellett a bizottság nem vette 
tárgysorozatba. 

f) A Magyarországról elvándoroltak külföldön történő szavazási 
eljárásának megkönnyítéséről szóló H/9863. számú határozati 
javaslat 

Következik a Magyarországról elvándoroltak külföldön történő szavazási 
eljárásának megkönnyítéséről szóló határozati javaslat H/9863. számon. Farkas 
Gergely és Szávay István az előterjesztők. Köszöntöm Farkas Gergely képviselő urat. 
Kérdezem, kíván-e előterjesztőként bármilyen nyilatkozatot tenni. Ha igen, megadom 
a szót. Parancsoljon! 

Farkas Gergely szóbeli kiegészítése 

FARKAS GERGELY (Jobbik) előterjesztő: Tisztelt Bizottság! Köszönöm a 
lehetőséget. A határozati javaslatunk azt a célt szolgálja, hogy a Magyarországról 
elvándorolni kényszerült honfitársaink esetében is biztosítsuk a levélben szavazás 
lehetőségét. 

Miért is fontos ez? Tényszerűen kimondható, hogy az elvándorolt 
honfitársaink nagyon kis arányban, számban szavaznak. Lehet vita közöttünk abban, 
hogy mennyien mentek külföldre, de az tényszerűen megállapítható, hogy például 
Nagy-Britanniában az elmúlt 2014-es választásokon 5373 választópolgár jelent meg; 
ennél azért jóval több honfitársunk él ott. Tehát az ott élő honfitársainknak 
mindössze néhány százaléka az, aki a jelenlegi szabályozási keretek között tud élni, 
illetve él is a szavazati jogával. 

Mi is ennek az oka? Érdemes ezt megvizsgálni. A legtöbb esetben, akár 
személyes tapasztalatokból, személyes panaszokból is tudhatjuk, de a szabályozást 
megfigyelve is, az az oka, hogy nincs lehetőségük, olyan fizikai akadályai vannak, 
amelyek számukra áthidalhatatlanok. Ugye, a jelenlegi szabályozás 
nagykövetségeken, konzulátusokon ad lehetőséget a szavazati jog gyakorlására, 
márpedig tudjuk nagyon jól, hogy amikor egy-egy országban - nem kis országokról 
van szó - egyetlen helyen lehet a szavazati joggal élni, akkor ez bizony nehézségekbe 
ütközik, akár utazási, akár anyagi nehézségekkel jár, és ez hátráltatja sok 
honfitársunkat, hogy éljen a szavazati jogával.  

A következő lépés, hogy mi a teendő ilyenkor, van-e olyan lehetőség, amivel 
segíteni tudjuk őket, és az a helyzet, hogy van. Mégpedig a levélben szavazás 
lehetősége, amely, tudjuk nagyon jól, hogy a határainkon túl élő honfitársaink részére 
adott, és ebben az esetben a kormány is biztonságosnak találta ezt a módozatot, 
lehetőséget.  

Az is fontos és az is jó, ha ilyenkor szem előtt tartjuk, hogy a levélben szavazás 
nem egy olyan dolog, ami ne lenne elterjedt európai országokban. A teljesség igénye 
nélkül: Németországban, Svédországban, Észtországban, Szlovákiában, 
Lengyelországban, Luxemburgban, és még lehetne sorolni, mely államokban 
működik a levélben szavazás gyakorlata. Ez egy olyan rendszer, amely számos 
országban bevált, biztonságosnak tartják, ily módon számunkra is alkalmazható 
lenne.  

Tisztában vagyunk azzal, hogy a jelenlegi jogszabályokon változtatni kell 
ahhoz, hogy e honfitársainknak, akiknek az állandó lakhelye egyébként sok esetben 
Magyarországon található, de ideiglenesen, néhány hónapra, fél évre, évekre 
külföldön vannak, ők is igénybe tudják venni a levélben szavazás intézményét, de úgy 
gondoljuk, hogy ez csak akarat kérdése. És mi erre szeretnénk biztatni, illetve erre 
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szeretném most én is biztatni a jelen lévő képviselőtársaimat, kormánypárti 
képviselőtársaimat elsősorban, hogy legyenek nyitottak arra, hogy közösen kezdjünk 
el gondolkodni, milyen jogszabályi változásokra van szükség annak érdekében, hogy 
ők is tudjanak élni a levélben szavazás lehetőségével. Mint ahogy az elején mondtam, 
jelenleg sajnos nagyon kevesen élnek egy-egy országgyűlési választás vagy bármilyen 
más választás alkalmával szavazati jogukkal, ezért lenne fontos ennek a kérdésnek az 
átgondolása. Mert bízom benne, hogy önök is egyetértenek azzal, hogy a 
választópolgári aktivitás növelése közös célunk, ezért bízom abban is, hogy 
javaslatunkat tárgysorozatba fogják venni, és közösen tudunk gondolkodni a 
megoldáson. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A bizottság részéről jelentkezett Vas Imre alelnök 

úr. Megadom a szót. 

Hozzászólások 

DR. VAS IMRE (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen. Ugye, az 
előterjesztés azt írja, hogy „Magyarországról elvándoroltak külföldön történő 
szavazási eljárásának megkönnyítéséről”. Az egy dolog egyébként, hogy én nem 
tartom célszerűnek, hogy az, aki törvényjavaslatot is előterjeszthet, egy olyan 
határozati javaslatot terjeszt elő, amely a kormányt kötelezi törvényjavaslat 
benyújtására, merthogy egyébként törvényjavaslatot is előterjeszthetett volna. De ez 
tényleg olyan kérdés, ami a lényeget nem befolyásolja. (Budai Gyula távozik az 
ülésről.)  

Ami viszont a lényeget befolyásolja, hogy képviselőtársam azt mondta, hogy a 
Magyarországról elvándoroltak. Aki Magyarországról elvándorolt, a véglegesség 
szándékával, annak nem lehet Magyarországon lakóhelye. Ugyanis mind az 
Alaptörvény, mind a személyiadat- és lakcímnyilvántartásról szóló törvény szerint aki 
a véglegesség szándékával elhagyta Magyarországot, akár egyébként az Európai Unió 
más tagországában letelepedve - mint ahogy képviselő úr Londont emlegette -, akkor 
is a lakcímnyilvántartó hatóságnak, amely jelen esetben a járási hivatal, be kell 
jelentenie, hogy ő a véglegesség szándékával elhagyta Magyarországot. Ebben az 
esetben őneki nincs az egyéni képviselő tekintetében szavazati joga, hanem ugyanúgy 
kell eljárnia, és egyébként ebben az esetben szavazhat is levélben, mint az a 
Székelyföldön magyar állampolgárságot kapott honfitársunk, akinek egyébként soha 
nem is volt itt lakóhelye. Tehát ők listára ebben az esetben levélben szavazhatnak. 

A másik, hogy ha ő nem a véglegesség szándékával ment el, mint ahogy 
képviselőtársam is mondta, csak néhány hónapra, akkor nem nevezhetjük őket 
elvándoroltnak. Tehát itt már a címben fogalmi különbség van. (Dr. Bárándy Gergely 
kimegy a teremből.)  

A következő nagy probléma, hogy az Alkotmánybíróság az adott kérdést 
megvizsgálta, alkotmányosnak találta, kifejezetten arra tekintettel, hogy csak 
homogén csoportok tekintetében lehet különbséget tenni. Azt pedig, hogy éppen az 
adott napon, a választás napján valaki hol tartózkodik, nem lehet homogén 
csoportnak tekinteni. Az Alkotmánybíróság április 19-én hozott erről határozatot, 
amelynek az indoklását átolvasva szerintem egyértelműen kitűnik, hogy csak 
homogén csoportban lehet különbséget tenni, és nem aszerint, hogy éppen valaki a 
választás napján hol tartózkodik. 

Amire felhívnám még képviselőtársaim figyelmét, hogy a Velencei Bizottság 
álláspontja szerint a szabályozás elfogadható, aggályokat nem vet fel. 

Úgyhogy mindezek alapján nem javaslom a határozati javaslat tárgysorozatba 
vételét. Köszönöm szépen.  
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Most Répássy Róbert képviselő úr következik. 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT (Fidesz): Köszönöm. Tisztelt Bizottság! Tisztelt 

előterjesztő Képviselő Úr! A Vas Imre által elmondottakat magam is osztom. Nyilván 
mindannyian olvastuk, akik ezzel foglalkoznak, bizonyára olvasták az 
Alkotmánybíróság határozatát.  

De a következőt szeretném megjegyezni. Szerintem önök nyitott kapukat 
döngetnek, mert a Magyarországról elvándoroltak külföldön szavazhatnak levélben. 
(Dr. Vas Imre: Így van. Most is.) Ennek semmi akadálya. Tehát aki Magyarországról 
elvándorolt, az szavazhat levélben. Egyetlen dolgot kell megtennie: hogy bejelenti az 
állandó lakcímét oda, ahol ténylegesen tartózkodik. Az nyilvánvalóan, nevezzük így, 
egy anomália - hogy egyéb, a joghoz való hozzáállásról ne nyilvánítsak véleményt -, 
nevezzük anomáliának azt, hogy valaki nem szünteti meg az állandó lakcímét, 
miközben tartósan vagy akár végleges szándékkal Magyarországról távozik. De 
szögezzük le, hogy a Magyarországról elvándoroltak szavazhatnak levélben. 

Persze akkor azt az egyébként nem túl kellemes jogi helyzetet kell akkor 
elviselniük, hogy ők nem adhatnak le két szavazatot, csak egy szavazatot adhatnak le. 
Tehát azért érdemes világossá tenni, hogy azok, akik levélben szavaznak, azért nem 
szavazhatnak egyéni választókerületi jelöltre, merthogy nincs állandó lakcímük 
Magyarországon, tehát nem tudnák megállapítani azt, hogy ők melyik 
választókerületbe tartoznak. Ezért csak az országos listára szavazhatnak. Van tehát 
ennek hátránya; miközben a Jobbik azt ajánlgatja a külföldre vándorolt 
magyaroknak, hogy szavazzanak levélben, azért azt nem teszi hozzá, hogy persze 
akkor csak listára tudnak szavazni. Ezt sosem teszi hozzá a Jobbik, pedig a jelenlegi 
szabályozás szerint megoldhatatlan az, hogy valaki, akinek nincs Magyarországon 
állandó lakcíme, egy tetszőleges választókerületbe bejelentkezzen - nyilvánvalóan úgy 
befolyásolhatná azt a választókerületet, ami már választási visszaéléshez vezethet, ha 
ő jelölheti meg, melyik választókerületben szeretne szavazni, annak ellenére, hogy 
nem is ott lakik. Szóval, szerintem több gondot okozna egy ilyen javaslat, mint 
amennyi problémát megoldana.  

Én azt gondolom, hogy ha mindenki aszerint gyakorolja a választójogát, 
ahogyan a tényleges életviteléből következő jogai és kötelezettségei adódnak, tehát 
magyarul törvényesen tartózkodik külföldön és törvényesen bejelentkezik oda, ahol 
tartózkodik, akkor nyilvánvalóan tud szavazni. A probléma abból adódik, amit az 
előbb mondtam, hogy anomáliák adódnak a külföldön tartózkodó magyar 
állampolgárok esetén.  

Még egy apróság, hogy amennyiben azt vezetnénk be, hogy bárki, aki külföldön 
tartózkodik, levélben szavazhat, akkor kíváncsi vagyok, a Jobbiknak mi lenne a 
javaslata arra, hogy hogyan lehet azt ellenőrizni, hogy valaki valóban külföldön 
tartózkodik-e, és nem esetleg az V. kerületből adja le levélben a szavazatát. (Dr. 
Bárándy Gergely visszatér a terembe.) Mert most vagy az a javaslatuk, hogy akkor 
bárki Magyarországon szavazhasson levélben - ez meg aztán végképp egyrészt 
visszaélésekhez vezetne -, másrészt megint csak az a kérdés, hogy akkor ki hogyan 
ellenőrzi a választókerülethez kötődését a szavazónak. Tehát megoldhatatlan az, és 
egy ilyen határozati javaslat nem is alkalmas arra - nyilván azért nyújtottak be 
határozati javaslatot, mert nem tudják megoldani a problémát -, hogy hogyan lehetne 
leellenőrizni azt, hogy valaki külföldön tartózkodik a szavazás napján, miközben 
magyarországi állandó lakcímmel, esetleg magyarországi tartózkodási hellyel is 
rendelkezik bejelentve.  
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A lakóhely-bejelentésre vonatkozó szabályok szerint, ha jól emlékszem, három 
napon belül be kellene jelenteni, hogy valaki tartózkodási helyet létesít. Ezt nyilván 
elmulasztják azok, akik az önök ajtaján kopogtatnak azzal, hogy ők szeretnének, 
anélkül levélben szavazni, hogy a lakcímszabályokat betartanák. Mellesleg ezek 
nemcsak magyarországi szabályok, a fogadó országban is ugyanilyen szabályok 
vannak, tehát aki odamegy és letelepedik, annak nyilván be kellene jelentkeznie oda. 
(Elnök: Ha megengedik.) Hát, ha megengedik - ha van erre jogcíme, nyilván. De 
egyébként lehet, EU-s állampolgárnak lehet arra jogcíme, hogy ő külföldön 
tartózkodjon. Miért ne lenne erre jogcíme?  

Tehát summa summarum, ha mindenki betartaná a rá vonatkozó szabályokat 
és a lakóhely-létesítéssel kapcsolatos szabályokat, akkor tudnának levélben szavazni - 
csak nem akarják betartani a lakóhely létesítésére vonatkozó magyar és külföldi 
kötelezettségeket, és ezért merül fel ez a probléma. Köszönöm szépen a szót. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Staudt Gábor képviselő úr következik. 
 
DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik): Köszönöm szépen. Azt hiszem, itt illő lenne 

két dolgot szétválasztani. Van itt egy jogi csikicsuki, meg van egy politikai akarat. 
Ebben az esetben én a jogászkodást félretenném, mert lehet egy módosító javaslattal 
megfogalmazásokat pontosítani, meg lehet oldani különböző olyan, ma nem létező 
intézményeket is vagy rendszereket felállítani, amelyek megoldást találnak a 
problémára. De én azt látom, a Fidesz-KDNP nem akar megoldást találni a 
problémára, arra a problémára, hogy nagyon sokan ideiglenesen mennek el az 
országból, és nagyon sokan azért kényszerülnek kint dolgozni, nem önszántukból és 
nem kalandvágyból, hanem azért, mert a hazájukban nem élnek meg.  

Amit elmondott Répássy Róbert, abban persze van igazság. De mondok egy 
egyszerű megoldást. Mivel az Alkotmánybíróság kimondta, hogy nem diszkrimináció 
különféle módon kezelni a homogén csoportokat - ugye, ez volt a lényege -, akkor 
miért ne lehetne az, hogy mondjuk, készítünk egy nyilvántartást, amely az 
ideiglenesen külföldön tartózkodó állampolgárok nyilvántartása, vagy egy olyan 
választási névjegyzéket, amelybe be kell jelentkezni. Hogyha valaki ideiglenesen, a 
lakóhelyének, az állandó lakcímének a megtartásával erre feliratkozik, akkor itthon 
nyilván nem tud szavazni, mert ebben a nyilvántartásban van, kiküldik neki mind a 
két szavazólapot, és akkor meg tudja tenni a szavazatát. Lehet, hogy azt lehetne 
mondani, hogy akkor háromféle módon kezeljük a választópolgárokat, de ha kétféle 
módon lehet, és az Alkotmánybíróság azt mondta, hogy lehet, tehát ne mondják azt, 
hogy akkor nem lehet háromféle módon! Lehet. És ez egy homogén csoport, aki azt 
mondja, hogy ideiglenesen kimentem Angliába, lehet, hogy ez az ideiglenesség éveket 
tesz ki, mert nem tudok megélni a hazámban, de megtartottam a lakcímemet, ez azt 
jelenti, hogy vissza akarok jönni, és szavazni is szeretnék, és feliratkozom, 
felvételemet kérem egy olyan választási névjegyzékbe, amelyet elnevezhetünk 
akárhogy, mondjuk, az ideiglenesen külföldön tartózkodó állampolgárok 
névjegyzékének. Akkor ez mindenféleképpen ellenőrizhető lenne, és a kettős 
szavazásokat kiküszöbölné. 

Tehát ha politikai akarat van, akkor megoldást is lehet találni. A jogszabályok 
nem zárják ki, és éppen az Alkotmánybíróság döntése után látjuk, hogy nem zárják ki 
azt, hogy ilyen megoldást találhassunk. Az összes többi mind félrebeszélés szerintem, 
és nyilván az attól való félelem, hogy akik itt hagyták az országot, akár ideiglenesen is, 
azok lehet, hogy nem feltétlenül hálálnák ezt meg a kormányzatnak. Köszönöm. 
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a bizottságot, kíván-e még valaki 
hozzászólni. Vas Imre alelnök úrnak adok szót. 

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

csoport. Vannak olyan választópolgárok, akik a választás napján nem a lakóhelyükön 
vannak, de Magyarországon vannak, ők természetesen megkapják annak a 
választókerületnek a szavazólapját, mind a listás, mind az egyéni szavazólapot, ahol 
az ő lakóhelyük van. De aszerint nem lehet homogén csoportot képezni, hogy valaki 
ugyan a lakóhelyétől bármilyen ok miatt távol van, de hogy ez most Magyarországon 
van vagy nem Magyarországon, külföldön van. Ezért kell, és abban a kérdésben 
egyetértek képviselőtársammal, hogy a külképviseleteknek nyilván a Választási 
Irodával együtt minél több olyan helyet ki kell alakítani, ahol ezek a személyek a 
választás napján a szavazatukat leadhatják. Ebben kétségtelenül előre kell lépni.  

Azt pedig, hogy milyen eredmény születne azok tekintetében, akik elmentek 
Magyarországról, képviselőtársam valószínűleg kevéssé figyelte. És ez nem is teljesen 
homogén eredmény, mert ugye, akik külföldön adták le a szavazatukat bármelyik 
külképviseleten, a választás napján az erre kijelölt szavazókör iratait a 
szavazatszámláló bizottság ilyenkor becsomagolja, nem bontja föl, és ehhez csatolják 
az ötödik napon, tehát a következő szombaton a külföldről az adott választókerületbe 
érkező szavazatokat. De ezeket a szavazatokat, mondom, amiben vannak egyébként 
Magyarországon leadott szavazatok is, a Fidesz-KDNP jelöltjei mindegyik körzetben 
megnyerték egyébként; most Budapestről beszélek, mind a 18-ban. (Dr. Staudt 
Gábor: De hát bekeverték! Ezt nem tudhatjuk!) És még ahhoz képest is, hogy a hazai 
szavazatokat figyelembe vesszük, az valószínűsíthető egyébként, hogy a Fidesz-KDNP 
ezekben a körzetekben - a budapestieket néztem végig, ez kétségtelen - több 
szavazatot kapott, még azokban a körzetekben is egyébként, amelyet elvesztett, tehát 
abban a 8 körzetben, amelyet Budapesten elvesztettünk.  

Úgyhogy szerintem a politikai értékelés szempontjából sem volt Staudt 
képviselőtársunknak igaza. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Staudt Gábor jelentkezett. 
 
DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik): Köszönöm szépen. Nyilván, akik el tudtak 

menni, Vas képviselőtársam! A levélben szavazást ez nem érinti, az egy másik 
politikai helyzet; de mindegy, ebbe most nem mennék bele részletesebben. 

Viszont a hatályos jogszabályok alapján, mondjuk, ha én budapesti lakos 
vagyok, de Debrecenben pihenek egy wellnesshotelben a szavazás napján, és ezt előre 
tudom, bejelentem, akkor kiváló módon utánam küldik a szavazólapot, és ott tudok 
szavazni. De ha én Londonban kényszerből… (Dr. Vas Imre: Csak a kijelölt 
szavazókörben! Debrecenben egyben!) A kijelölt szavazókörben, igen. De a magyar 
államnak nincs arra megoldása, hogy ha én Londonban dolgozom, és mondjuk, nem a 
wellnesshotelben vagyok Debrecenben, akkor olyan megoldással éljen, vagy mondjuk, 
Amerikában, egy akkora országban ne csak három helyen lehessen szavazni. Erre 
megoldást kell találni!  

Nem mennék bele részletesebben újra, amit elmondtam. Megoldás jelenleg 
valójában nincs, mert több ezer kilométert kell utazni egy nagyobb országban. Ez egy 
politikai döntés, hogy önök nem szeretnének erre megoldást, mi meg szeretnénk. 
Ennyi. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Répássy képviselő úr! 
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DR. RÉPÁSSY RÓBERT (Fidesz): Csak egy mondat. Tisztelt Képviselő Úr! A 
választójoggal foglalkozó szervezetek, legyenek azok az Alkotmánybíróság vagy más 
szakértő szervezetek, azt teljesen rendben valónak tekintik, hogy egyébként az 
állampolgár és az adott államhoz való kötődés erősségét figyelembe vegye a választási 
rendszer. Tehát úgy is fogalmazhatnék, hogy aki annyira sem kötődik az országához 
vagy az államához, most mindegy, hogy… (Dr. Staudt Gábor: …hogy 6 ezer 
kilométert utazzon.), hogy négyévente egyszer befáradjon a követségre vagy a 
külképviseletre szavazni, az valószínűleg kevésbé érdekelt abban, hogy mi történik 
Magyarországon, annál, aki mondjuk, mégiscsak elmegy szavazni a konzulátusra vagy 
a nagykövetségre. Ezt egyébként, még egyszer mondom, nem az adott személyeket 
megbántva mondom, hanem egyszerűen a választójogi rendszerek lehetővé teszik, sőt 
tulajdonképpen mindegyik azon alapul, hogy aki jobban kötődik az adott országhoz 
vagy adott közösséghez, az könnyebben fog tudni szavazni. Mert a kötődésének az 
erőssége azt mutatja, hogy a közügyekben való részvétele erősebb, mint azé, aki nem 
akar közelebb menni a választójog gyakorlásának helyéhez.  

Ez természetesen tényleg nem lehet ok arra egyébként, hogy diszkriminálják 
ezeket a szavazókat, én ezzel egyetértek, hogy nem lehet itt akármeddig elmenni, 
hiszen az állampolgársághoz kötődik a választójog, és nem, mondjuk, a tartózkodási 
helyhez. De csak zárójelben jegyzem meg, hogy persze volt már Magyarországon 
olyan az „aranykorban” - most az aranykor alatt azt értem, hogy van néhány olyan, 
magukat demokratikusnak nevező pártok, akik az 1989-90-es alkotmányhoz kötik 
magukat -, ezek a magukat demokratikusnak nevező pártok egyébként egy olyan 
választójogi törvényt tekintenek mintául, amelyben a külföldön tartózkodás a 
választójog gyakorlásának akadálya volt. Tehát ha megnézik, a kilencvenes években 
úgy szólt a választójogi törvény, hogy akadályozva van az a választójogának 
gyakorlásában, aki nem tartózkodik Magyarországon. Na, ez volt az az aranykor, 
amihez Majtényi, Halmai Gábor meg a többiek ragaszkodnak. (Dr. Staudt Gábor: 
Szégyen!) Ennyi a zárójeles megjegyzés.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Tisztelt Bizottság! Nem látok több jelentkezőt. 

Megkérdezem az előterjesztőt, kíván-e reagálni. Igen, megadom a szót. 

Farkas Gergely reflexiói 

FARKAS GERGELY (Jobbik) előterjesztő: Hát, elképesztőnek tartom Répássy 
képviselőtársam utolsó felszólalását (Dr. Répássy Róbert széttárja a kezét.), amiben 
minősíti azokat az embereket az államhoz való kötődésükben, akik mondjuk, sok száz, 
adott esetben ezer kilométert nem tudnak utazni időbeli, anyagi korlátok miatt, hogy 
leadják a szavazatukat, és ön meri őket minősíteni! Kíváncsi lennék ezen 
állampolgároknak, honfitársainknak a véleményére. Felháborítónak tartom, hogy ön 
ezt megengedi magának!  

Röviden azt kellene mondanom, hogy mi a megoldást keressük, önök pedig a 
kifogásokat. És ezzel be is fejezhetném, mert tényleg arról van szó, hogy ha itt az 
akarat meglenne önökben, akkor meg tudnánk oldani ezt a kérdést.  

Tisztelt Répássy Képviselőtársam! Még egy kérdést engedjen meg: ön 
komolyan gondolja azt, hogy a levélben szavazás nem tud biztonságos lenni egy 
átalakított környezetben, úgy, hogy mindezt Németországban és körülbelül 
egytucatnyi másik európai országban alkalmazzák? Ön komolyan gondolja, hogy 
Németországban egy olyan gyakorlatot alkalmaznak, ami nem tud biztonságos lenni? 
Kérem, akkor menjen el, és tanulmányozza az ottani rendszert, és ön is fog találni 
olyanfajta megoldást, ami alapján biztonságosan leadható levélben is a szavazat.  
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Sajnálom, hogy itt Vas Imre a szavakkal játszott és az elvándorlás-kivándorlás 
között tett különbséget. Az a nagy helyzet, és arra kell megoldást találnunk, hogy több 
százezer olyan honfitársunk van, aki amellett, hogy megtartja az itthoni állandó 
lakcímét, külföldön tartózkodik. És ezeknek az embereknek szeretnénk megadni azt a 
lehetőséget, hogy beleszóljanak a hazájuk sorsának alakításába. Erre a választás egy 
jó alkalom lenne, és önök ezt veszik el tőlük. 

S még egy dolog a levélben való szavazás biztonságára. Van egy olyan ország is, 
sőt több olyan ország, de én egyet mondok, ahol még országon belül is a 75 év feletti 
lakosok is automatikusan szavazhatnak levélben, ez Luxemburg, azért, mert ők sok 
esetben már nem mobilisak, nem tudnak elmenni szavazni. Nálunk ezt mozgóurnával 
oldják meg, ott levélben való szavazással. Ezzel is csak arra szeretnék utalni, hogy ez 
megoldható, biztonságosan kivitelezhető, és mi is tudnánk olyan jogszabályt alkotni, 
és Vas Imrének válaszolva: ezért határozati javaslatot nyújtottunk be, hogy közösen 
gondolkodjunk. Önöknél mostanában nagy divat az ötpárti egyeztetés. Kérem, 
hívjanak össze egy ötpárti egyeztetést ezzel kapcsolatban is. Nyugodtabb 
körülmények között, mentesen a politikai felhangoktól, beszéljük át azt, hogy hogyan 
lehet erre megoldást találni. Ott jogi helyzetbe, jogszabályi értelmezésbe is bele lehet 
menni, és tudnánk megoldást találni. Kérem, ha önökben vannak jogi kifogások - mi 
ezeket vitatjuk, és vannak nemzetközi példák, amelyeket át lehetne venni -, akkor 
folytassuk ezt a párbeszédet egy külön ötpárti egyeztetésen.  

De ezzel párhuzamosan azt is kérem, hogy az Országgyűlésben is adjanak rá 
lehetőséget, hogy ezt a vitát lefolytassuk, lássuk a nemzetközi példákat, hogy azok 
közül mi alkalmazható, és ezáltal tudjunk lehetőséget teremteni ennek a több százezer 
honfitársunknak, hogy igenis, ha van bennük akarat, és véleményünk szerint nagyon 
sokukban van, akkor le tudják adni a szavazatukat akár levélben is. Köszönöm 
szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Bár nem kellene szót adnom, de a személyes 

érintettség okán szót adok Répássy Róbertnek.  

További reflexiók 

DR. RÉPÁSSY RÓBERT (Fidesz): Hát, képviselő úr, azért, mert nem érti, amit 
mondok, attól még nem kell engem megsértenie! Én azt mondtam, hogy a 
választójoggal foglalkozó szakmai szervezetek szerint lehet különbséget tenni az 
állampolgárnak az államhoz való kötődésének az erőssége alapján. Ezt mondtam, ezt 
támasztottam alá példákkal, és semmi mást nem mondtam; ad 1. 

Ad 2: ami a levélben való szavazás veszélyeit illeti, éppen az ellenzék, éppen 
önök a 2014-es választások előtt összehívatták a Nemzetbiztonsági bizottságot, ahol a 
Nemzeti Választási Irodának a vezetőivel meg a titkosszolgálatok vezetőivel azt 
tárgyalták, hogy biztonságos-e a levélben való szavazás. Úgyhogy nézze, én tudom, 
hogy ön fiatal képviselő, én meg idősebb vagyok, de mind a ketten képviselők voltunk 
az előző ciklusban: legalább arra emlékezzen vissza, hogy az előző ciklusban hogyan 
álltak a levélben szavazás kérdéséhez! Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ehhez csak azt szeretném mondani, hogy én ’94 

óta vagyok országgyűlési képviselő, minden egyes választójogi munkacsoportnak a 
tagja voltam, és azóta rágjuk a csontot ezzel a levélben való szavazással kapcsolatban, 
és azóta nem tudott megállapodni a társaság arról, hogy ez jó lehet, rossz lehet, 
biztonságos, nem biztonságos. A külföldi példákkal meg… (Dr. Staudt Gábor: 
Segítünk benne.), nagyon kedves, de minden hülyeséget nem kell átvenni. (Dr. Staudt 
Gábor: Itt a Velencei Bizottság a mérvadó, most már látjuk!) Így van. De azért a 
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szóhasználat mindenképpen rossz, mert akiket önök meg akarnak támogatni, azok 
nem elvándoroltak, hanem ideiglenesen külföldön tartózkodó magyar állampolgárok, 
akik belföldi lakcímmel is rendelkeznek, és önök ezeken szeretnének segíteni. 

Határozathozatal 

Tisztelt Bizottság! Döntenünk kell abban a kérdésben, hogy ki támogatja ennek 
a határozati javaslatnak a tárgysorozatba vételét. Aki ezt támogatja, kérem, 
kézfelemeléssel szavazzon! (Szavazás.) Ez 4 igen. Ki van ellene? (Szavazás.) Ez 6 
nem. Megállapítom, hogy a bizottság nem vette tárgysorozatba. 

Köszönöm szépen a képviselő úrnak a jelenlétet. 

g) A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 
szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény, valamint a 
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások 
megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi 
LIII. törvény módosításáról szóló T/9969. számú törvényjavaslat 

Tisztelt Bizottság! Következik a T/9969. számú törvényjavaslat: a közigazgatási 
hatósági eljárásról és a kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának 
gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló törvények módosítása. Tóth Csaba képviselő 
úr indítványa, aki nincs jelen, és nem is jelezte, hogy nem jön. (Jelzésre:) Bárándy 
képviselő úr? 

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

képviselő úr jelezte, hogy az idő előrehaladtára tekintettel nem tudta megvárni sajnos 
a bizottsági ülést, úgyhogy egy későbbi időpontban kéri ennek megtárgyalását. 
Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Tisztelt Bizottság! Akkor most dönteni kell, hogy ezt a kérést 

teljesítjük-e vagy sem. (Rövid konzultációt követően, miszerint egy órával a 
bizottsági ülés kezdete előtt kell ezt kezdeményezni:) Akkor az kötelező lenne a 
bizottságra; így most a bizottság dönthet - nekem ez a véleményem. (Közbeszólások.) 

Tisztelt Bizottság! Ezt a bizottsági ülést 10 órakor kezdtük, ennek négy órája. A 
képviselő úr, ahogy Bárándy képviselő úr mondta, itt volt (Dr. Bárándy Gergely: Ez 
így van.), és egy tőle független probléma miatt el kellett mennie. Ez a mi időhúzásunk 
vagy hosszan tartó tevékenységünk következménye. Én amellett vagyok, nem tudom, 
ennek milyen házszabályi akadálya van, hogy ezt a kérést teljesítsük, és a 
következőkben majd újra napirendre vesszük.  

Határozathozatal a tárgyalás elhalasztásáról 

Arról szavazunk tehát, hogy a bizottság ezt az indítványt támogatja-e vagy sem. 
Én támogatom. (Szavazás.) Ez 9 igen. Ki van ellene? (Szavazás. - Nincs ilyen.) Ki 
tartózkodott? (Szavazás.) Megállapítom, hogy 1 tartózkodás mellett a bizottság 
elhalasztotta a napirendi pont tárgyalását. 

(A helyettesítések számbavételét követően:) Tisztelettel, képviselő úr azért 
nem helyettesít, mert még mindig él az a szabály a házszabályban - és erre nekem 
Gulyás Gergely is csak azt mondta, hogy igen -, hogy ha valaki leadja a helyettesítést, 
akár öt percre, fél 2-ig itt ült Budai Gyula bizottsági alelnök úr, fél 2-kor elutazott 
kormányfelkérésre, a házszabály szerint ha leadja a helyettesítési meghatalmazást, 
úgy kell tekinteni, hogy az egész ülésen nem volt jelen. Így van a házszabályban. (Dr. 
Répássy Róbert: És ha jegyzőkönyvbe vesszük, hogy itt volt? - Derültség.) Ezt akkor 
sem lehet figyelembe venni. Én ennek háromszor futottam neki, hogy a házszabályból 
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ezt vegyük ki; illetve az országgyűlési törvényben van benne, ha jól tudom. Ez a 
helyzet.  

Úgyhogy ennek a napirendi pontnak a megtárgyalását gyakorlatilag - ha 
szabályosan, ha nem - levettük. 

h) Az országgyűlési képviselők választásának demokratikusabbá 
tételéről szóló H/9973. számú határozati javaslat 

Következik az országgyűlési képviselők választásának demokratikusabbá 
tételéről szóló határozati javaslat. Szelényi Zsuzsanna független képviselő asszony 
terjesztette elő, aki jelen van, tisztelettel köszöntöm. Kérdezem, kívánja-e 
megindokolni az előterjesztését. 

 
SZELÉNYI ZSUZSANNA (független): Mindenképpen. 
 
ELNÖK: Akkor megadom a szót. Tessék parancsolni! 

Szelényi Zsuzsanna szóbeli kiegészítése 

SZELÉNYI ZSUZSANNA (független) előterjesztő: Köszönöm szépen a szót. Én 
három órát ültem a Költségvetési bizottságban, maguk ezt túlteljesítették a mai 
négyórás üléssel. Örülök, hogy ide tudtam érni, és el tudom mondani a 
mondandómat. 

A 2014-es választások után Magyarországot számos különböző nemzetközi 
testület megvizsgálta, illetve konkrétan a választások során is történt ilyen választási 
megfigyelés, amelyet egyébként a magyar kormány kezdeményezett. Ezeknek a 
nemzetközi megfigyelő delegációknak számos észrevétele volt, elsősorban az OEC, az 
EBESZ képviselőinek vizsgáló csapatára gondolok, akik fél évvel a választások után, 
2014 őszén egy elég alapos, részletes vizsgálati misszióeredményt tártak a 
nyilvánosság elé. Ezzel a parlament nem foglalkozott. Az Együtt kezdeményezését, 
amelyben a választási törvény módosítását kezdeményezi, alapvetően az EBESZ-nek 
ez a vizsgálati anyaga segítette elő, amely számos konkrét problémát talált a magyar 
választási rendszerben, és egyéb természetű ajánlásokat is tett annak érdekében, hogy 
a magyar választási törvény arányos, tisztességes és igazságos legyen. 

Meggyőződésünk az, hogy az arányos, tisztességes és igazságos választási 
rendszer minden parlamentnek alapvető érdeke, minden politikai pártnak alapvető 
érdeke. Elősegíti a parlamenti választásokon való részvételt, és nyilvánvaló módon 
elősegíti azt, hogy egy jobb és minőségibb demokráciában éljünk. Ezért készítettük ezt 
a javaslatot, amelynek az arányos jellegére vonatkozó javaslatai elsősorban azt 
szolgálják, hogy a magyarországi parlamenti választásokon egy arányosabb képviselet 
jöjjön létre, tehát az erősen többségi rendszert javasoljuk megváltoztatni egy 
arányosabb irányban. Nevezetesen az a javaslatunk, hogy azok a pártok, amelyek a 
választásokon indulnak, nagyjából annyi mandátumot szerezzenek, amennyi 
szavazatot kapnak a választóktól. 

A tisztességesnek tekintett választásnak nagyon sok ponton nem felel meg a 
mai választási rendszer. Az előbbi napirendi pont is rámutatott arra, hogy ezzel 
kapcsolatosan még nagyon komoly kérdések merülnek fel, amelyekkel én 
messzemenően egyetértek; tehát külföldön élő magyar állampolgárok nem 
ugyanolyan jogosítvánnyal szavazhatnak és ugyanazzal a könnyedséggel. Nem 
kívánom ezt a vitát újra lefolytatni, amit az előbb hallottunk. Attól, hogy az 
Alkotmánybíróság egy módon döntött, attól még ez a parlament minden különösebb 
gond nélkül újra napirendre veheti ezt a kérdést.  
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A tisztességes választások előfeltétele az is, hogy a kampánypénzekkel ne 
lehessen visszaélni, ezért nagyon fontosnak tartjuk a nyitott kampányszámlákat. 
Fontosnak tartjuk azt, hogy a választási körzetek határait független képviselők, 
független szakértők határozzák meg. Azt is fontosnak tartjuk, hogy a többes ajánlás 
szűnjön meg, amely rendkívüli problémákra világított rá. A többes ajánlás teljes 
mértékben indokolatlan, és választási csalásokra ad lehetőséget, különösen azért, 
merthogy azokat utána nagyon hamar meg is semmisítik. 

Van egy sor javaslatunk. Ez a határozati javaslat, amelyet önök elé terjesztek, 
és amivel kapcsolatban azt szeretném, hogy a parlament napirendjére, a plenáris ülés 
napirendjére tárgysorozatba vegye föl a bizottság, egy vitát szeretne folytatni ezekről a 
tényezőkről, és abban bízunk, hogy minden parlamenti pártnak egységes érdeke az, 
hogy arányos és tisztességes legyen a magyarországi választási rendszer. (A képviselő 
mögötti hátsó széksorban ülő látogató hölgyek különböző ábrákat és feliratokat 
tartalmazó táblákat emelnek föl.)  

Külön szeretnék szólni az igazságos… 
 
ELNÖK: Egy pillanat türelmet kérek! Az a kérésem, hogy azokat a szemléltető 

tárgyakat azonnal tegyék le. Ha nem teszik le, kivezettetem önöket az ülésteremből! 
(Dr. Répássy Róbert: Maradhatnak, mert nem látszik. - Derültség. - A látogatók 
leengedik a táblákat.)  

 
SZELÉNYI ZSUZSANNA (független) előterjesztő: Nagyon fontosnak tartom, 

hogy beszéljek az igazságosságról, nevezetesen arról, hogy a magyar parlament - mint 
önök is tudják - rendkívül kevés női mandátummal rendelkezik. Ez a bizottság is egy 
olyan bizottság, amelyiknek nincs egyetlen nő sem a tagjai között. 

 
ELNÖK: Ez a pártoktól függött. 
 
SZELÉNYI ZSUZSANNA (független) előterjesztő: Ez az, egyetértek, valóban a 

pártoktól függ; mindjárt ki is fogok térni rá, hogy ez miért függ a pártoktól. 
Mint közismert a magyarországi közvélemény-kutatások alapján, az emberek 

70 százaléka úgy gondolja, alapvetően úgy gondolja, hogy sokkal több nőnek kellene 
lenni a politikai döntéshozatalban. Ennek nyilvánvalóan számos előnye van, és ezért 
mindenkinek érdeke. Hogy miért indokolt az, hogy több nő legyen a politikában, arról 
is pontos adataink vannak most már nemzetközi tapasztalatok alapján: ahol a 
politikai döntéshozók legalább 30 százaléka nő - a mi parlamentünkben ma 10 
százalék alatt van ez az arány -, ott kisebb a korrupció, a közpénzeket inkább az 
oktatás és az egészségügy problémáira allokálják a képviselők, ott a társadalmi 
előítéletek csökkennek, sokkal több nő vállalkozik, és ott csökken a nők elleni erőszak.  

Az, hogy több nő legyen a politikában, alapvető nemzeti érdek. Hogy hogyan 
érjük el azt, hogy több nő legyen a politikában, annak számos módja van. Az 
Európában szokásos módszer mindenekelőtt az, hogy a pártok és az országgyűlés 
kvótát vezet be arra vonatkozóan, hogy a választási listákon és a jelöltek között 
legyenek nők, méghozzá sokkal több, mint jelenleg. Az elnök úr az előbb jelezte azt, 
hogy a pártokon múlik, hogy mennyi a nő. Ez pontosan így van. A világon mindenhol 
az a tapasztalat, hogy a pártok tudják elérni vagy nem elérni azt, hogy női képviselők 
is legyenek. A kvóta tehát nem más, mint alapvetően egy pártokra vonatkozó 
nyomásgyakorlás. Egy olyan országban, ahol a választási rendszer előírja a nemek 
közötti kvótát, ott a pártok kénytelenek, rá vannak kényszerítve arra, hogy a 
férfiakhoz hasonlóan nők politikai menedzselését is elérjék. Amíg ilyen nyomás nincs, 
addig ezt nagyon nehéz elérni. Nem véletlen az, hogy európai országokban, például 
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Lengyelországban, Csehországban, Romániában - csak hogy ne Svédországot 
említsem - alapvetően a konzervatív pártok érték el azt az elmúlt évtizedben, hogy 
választáson kvótarendszer lépjen érvénybe, és ennek megfelelően ma Európában 
nincs olyan parlament az Európai Unióban, ahol kevesebb, mint 25 százaléknyi nő 
ülne a parlamentben, ami egyébként nem éri el a kritikus tömeget, de nyilvánvalóan 
sokkal érdemibb reprezentációt képvisel, mint ami Magyarországon van, ami 10 
százalék alatti, világviszonylatban is botrányos szint. 

Azt feltételezem, hogy azok a pozitívumok, amelyeket több nőnek a politikában 
való részvételével el lehet érni, az közös érdek. Ezek olyan feltételek, amitől 
minőségibb kormányzás, minőségibb politikai döntéshozatal állhat elő, és ebből 
kifolyólag nemcsak egy jobb országot, boldogabb országot lehet ezáltal elérni, hanem 
ez alapvetően nemzeti érdek. Ezért aztán nagyon bízom abban, hogy ezt a javaslatot, 
amelynek ez a női kvóta, tehát nemek közötti kvóta az egyik kardinális eleme, az a 
bizottság, amelynek csak férfi tagja van Magyarországon, támogatni fogja, hogy erről 
a kérdésről a parlament nyilvánossága előtt legyen szó. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Először Vas Imre alelnök úrnak adok szót, utána 

Répássy Róbert képviselő úrnak. 

Hozzászólások 

DR. VAS IMRE (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen a szót. Először 
is, megint annak az aggályomnak adok hangot, hogy előterjesztő képviselőtársunk 
mint országgyűlési képviselő törvényjavaslatot is előterjeszthetett volna. Így megint a 
kormányra próbál olyan feladatokat telepíteni, ami egyébként a leírtakból igazából 
nem is teljesíthető.  

Alapvetően két választási rendszer van: van arányos választási rendszer és van 
listás, és ennek egy keveréke, amely Magyarországon is van, a vegyes választási 
rendszer. De ott, ahol egyéni körzetek vannak, a dolog természetéből adódóan nincs 
arányos rendszer. Tehát olyan rendszer, amely ezt teljes mértékig kompenzálja, nincs. 
Hozzáteszem, ha még jobban az arányosság irányába mennénk, akkor az egyéni 
választókörzetek számát kellene csökkenteni. Magyarországon az egyéni képviselőkre 
igénye van a választópolgároknak, és így is a 199 fős Országgyűlésnél 106 egyéni 
körzet van, vagyis a 10 millió lakost tekintve nagyjából 95 ezer lakos jut egy 
választókörzetre. Van olyan képviselőtársunk, akinek a választókörzete több mint száz 
településből áll. Tehát ha a választókörzetek számát csökkentjük, akkor azzal 
szembesülünk, hogy gyakorlatilag bejárni nem tudja a képviselő a választókörzetét. 
Ez igazából az egyik probléma. 

Valószínűleg képviselőtársam nem számolta azt ki, hogy ha a 2010-14 közötti 
ciklusban olyan választási rendszerről szóló szabályozást hoztunk volna, ahol az 
egyéni körzetek és a listás mandátumok között csak annyi összefüggés van, hogy aki 
egyéni mandátumot szerez, az a listáról kiesik, tehát nem lett volna sem pozitív, sem 
negatív kompenzáció, akkor a Fidesz és a KDNP listán egyébként öt mandátummal 
többet szerzett volna. Csak ezt kevesen tudják. (Dr. Staudt Gábor: Mert volt pozitív.) 
Volt pozitív is, de ha sem pozitív, sem negatív nem lett volna, tehát csak annyi a két 
szavazat között az összefüggés, hogy aki egyéniben mandátumot szerez, az a listáról 
kiesik - ami a számot nem befolyásolja -, akkor a Fidesz-KDNP a listán öt 
mandátummal többet szerzett volna. Úgyhogy szerintem az arányosításban, amit 
egyébként meg lehetett tenni, azt a jelenlegi választási eljárási, illetve választási 
anyagi jogi törvény során megtettük. 

A másik: az előterjesztés 2. pontja gyakorlatilag a Magyar Tudományos 
Akadémiának, az egyetemeknek és a szakértőknek akar törvényalkotási jogot adni. 
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Merthogy az Alkotmánybíróságnak egyértelmű az az álláspontja, egészen a 2014-es 
választásig egy minisztertanácsi rendelet határozta meg egyébként a 
választókörzeteket, a 2014-es országgyűlési választásnál volt először az 
Alkotmánybíróság döntésének megfelelően, hogy ezt sarkalatos törvényben 
szabályozta az Országgyűlés. Olyat tenni, hogy a Magyar Tudományos Akadémia, 
egyetemek, szakértők hatásköre legyen a választókörzetek meghatározása, tehát ha ők 
olyan javaslatot tesznek, amelyet az Országgyűlésnek kötelező elfogadni vagy ők 
fogadnak el törvényt, ez nyilvánvalóan alaptörvénysértő lenne. Ebből korábban 
egyébként több jogvita volt, hogy bizonyos szerveknek bizonyos rendeleteknél 
egyetértési joga volt, és az Alkotmánybíróság még ezt is egyébként alkotmánysértőnek 
tartotta.  

Valóban, egyébként látszik az előterjesztésből, hogy az előterjesztőnek sincs 
konkrét elképzelése, hogy az általa elérendő célokat hogyan valósítsa meg. 
Valószínűleg ezért terjesztett elő határozati javaslatot, nem pedig törvényjavaslatot. 
Köszönöm szépen. 

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

Képviselő Asszony! Én alapvetően nem értek egyet a határozati javaslatuk, mondjuk 
úgy, hogy eszmeiségével, a mögötte rejlő választójogi filozófiával. Szinte olyan a 
javaslatuk beállítása, minthogyha csak az arányos választási rendszer vagy az 
arányosabb választási rendszer lenne demokratikusabb, és a többségi rendszer 
valamifajta demokráciahiányt feltételezne. Ha ez így lenne, akkor először ezt jó lenne 
elmondani az Amerikai Egyesült Államokban lévő, mondjuk úgy, hogy 
szponzoraiknak (Derültség.) vagy támogatóiknak, tehát hogy először gyorsan 
változtassák meg az Amerikai Egyesült Államok választási rendszerét. Az Amerikai 
Egyesült Államokban még az is előfordul, nem is egyszer fordult elő, hogy úgy lett 
valaki elnök, hogy kevesebb szavazatot adtak le rá, tehát kevesebb választópolgár 
támogatta, mint a riválisát, aki nem lett elnök, mert az elektori rendszerben úgy 
torzult a választói akarat, hogy több elektora volt annak a jelöltnek, akinek egyébként 
kevesebb szavazata volt. Tehát még ez is előfordul az amerikai választási rendszerben, 
ezért semmiféle mintául nem szolgálhat az Amerikai Egyesült Államok választási 
rendszere. Bár egyébként az Egyesült Államok gyakran szereti saját játékszabályait 
másoknak ajánlgatni; az ajánlást néha még kicsit erősebben is teszi, hogy így 
mondjam.  

Tehát az arányos választási rendszer kontra többségi választási rendszer mint a 
demokrácia fokmérője szerintem teljes tévedés, és ráadásul, ahogy mondtam, éppen a 
legnagyobb demokráciák, nagy múltú demokráciák cáfolják azt, hogy az arányos 
választási rendszer lenne a feltétlenül demokratikusabb; egyrészt. 

Másrészt én azt állítom - bizonyára nem fognak velem egyetérteni az 
ellenzékben ülők -, hogy a 2014-ben hatályban volt, tehát a jelenleg hatályos 
választási rendszerünk demokratikusabb, mint a 2014 előtti választási rendszer. Ezt 
egyetlen példával szoktam szemléltetni - ezt mindenütt elmondom; remélem, van, aki 
már hallotta, mert akkor terjesszék -, hogy míg 2010-ben a kormányzó pártszövetség 
kétharmados többséget szerzett, a régi választási rendszer alapján az akkori ellenzék 2 
darab egyéni választókerületet tudott megnyerni a 176 egyéni választókerületből. 
2014-ben, az új választási rendszerben, ahol már csak 106 egyéni választókerület volt, 
tehát jelentősen csökkent az egyéni választókerületek száma, a kormányzó 
pártszövetség szintén kétharmados többséget szerzett úgy, hogy a riválisai 10 egyéni 
választókerületet szereztek. Tehát miközben a kormányzó szövetség mandátumainak 
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aránya a parlamentben lényegesen nem változott, mert több mint kétharmada volt a 
2010-es és a 2014-es választásokon is, az ellenzéki pártok ötször annyi egyéni 
mandátumot tudtak szerezni, mint 2010-ben. Ez is hozzátartozik a választási 
rendszer értékeléséhez. Mi lehetne demokratikusabb, mint ha egy többségi 
rendszerben, többségi elv alapján működő választási rendszerben ellenzéki pártok 
mégis tudnak egyéni mandátumokat szerezni? Ez azt mutatja, hogy ez a választási 
rendszer demokratikusabb, mint a korábbi.  

A többi javaslatukról sok mindent lehet mondani. Egyes elemeiben ezek 
nyilván megfontolandóak, de összességében, onnantól kezdve, hogy arányosabb 
választási rendszert javasolnak, én már nagyon várom azt a pillanatot, amikor egy 
kormányzó párt fog arányos választási rendszert javasolni. Nekem az a tapasztalatom, 
hogy mindig kis ellenzéki pártok szeretnének arányosabb választási rendszert 
maguknak. Ez nyilván összefügg a politikai támogatottságukkal. Nem vitatom, hogy 
mondjuk, az Együttnek ez azt jelentené, hogy nem, bocsánat, lehet, hogy most 
tévedek, de egy vagy két képviselőjük van jelenleg, de mindegy, tehát hogy ők 
megdupláznák a képviselőik számát, ha arányos lenne a választási rendszer. De lássuk 
be, hogy ezzel még kormányozni sosem tudnának. Arról meg nem is beszélve, hogy 
kétharmados sarkalatos törvényeket módosítani nem tudnának.  

Önmagában én nem vitatom, hogy egy arányos választási rendszer is lehet 
demokratikus, sőt vannak ilyenek. De egyébként azokban az országokban, ahol 
arányos a választási rendszer, ott állandó választások, tehát gyakori választások 
vannak, mivel állandó kormányválságot okoz az arányos választási rendszer. A 
szomszédos Szlovákiában arányos a választási rendszer: nézzék meg, hogy hányszor 
választanak, milyen töredezett a pártrendszerük, milyen instabil a kormány! És azt 
azért nem mondanám, hogy a Szlovák Köztársaság demokratikusabb ország lenne, 
mint Magyarország. Nyilván ez nem lekicsinylő Szlovákia irányában; inkább azt 
mondom, hogy mi is vagyunk annyira demokratikusak, mint Szlovákia. Ezt csak azért 
mondtam, hogy nem feltétlenül az arányos választási rendszer a jó megoldás. 
Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Tisztelettel, szeretnék röviden hozzászólni az ügyhöz, úgyhogy 

átadom az elnöklést Vas Imre alelnök úrnak. 
 
(Az ülés vezetését dr. Vas Imre (Fidesz), a bizottság alelnöke veszi át.) 

 
ELNÖK: Átveszem az elnöklést, és megadom a szót elnök úrnak. 
 
DR. RUBOVSZKY GYÖRGY (KDNP), a bizottság elnöke: Tisztelettel, nagyon 

furcsa adatokkal fogok itt most dobálózni. Legjobb tudomásom szerint a legutolsó 
választójogi törvényig a ’89-ben megszületett kormányrendelet alapján kialakított 
szavazókerületek voltak hatályban. 1989-ben, a rendszerváltás előtt csinálták, és az 
arányosságra annyira „odafigyeltek”, hogy voltak 60-70 ezres választókerületek, és 
volt két olyan csepeli választókerület, ahol 23 ezer ember volt egy választókerületben, 
mégis Csepelnek két képviselőt adott a hatalmon lévő Szocialista Párt, míg a többi 
helyen nem. No, ennyit a politikáról! Képviselő asszony az első ciklusban 
tapasztalhatta ezt a választójogi rendszert.  

A másik, amire szeretném fölhívni a figyelmet, erre szokták mondani, hogy 
kinek a pap, kinek a papné; kinek az arányosság, kinek a biztonság, a 
kormányozhatóság a döntő. Mit tetszik szólni ahhoz, hogy Angliában, ahol 
tudomásom szerint egypár száz éve egészen jól muzsikál a parlament, ott csak egyéni 
képviselő van, és az 51 százalékkal nyert képviselő mögött 49 százalékot szerzett 
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második a megszerzett szavazatait elveszítette? A töredéke nincs annak, hogy 
valahogy kompenzálják! Úgyhogy a mi választójogi rendszerünk ennél sokkal jobb.  

Annyit szeretnék még emlékeztetőül elmondani, hogy ’90-ben még az 
önkormányzati választás is kétfordulós volt, és ott is volt egyéni képviselő, meg volt 
listás, és voltak a kistelepülések, ami mindig listás volt. Én visszaemlékszem arra, 
hogy a ’94-es ciklust azzal kezdtük, hogy a Szocialista Párt beadta azt az 
önkormányzati választójogi rendszert, ami még ma is hatályban van - most már új 
száma van meg új törvényszöveg van, de gyakorlatilag a lényege ugyanaz -, amely 
bevezette az egyfordulós, eredményességi és érvényességi küszöbtől függetlenül 
működő választójogi rendszert. Egyébként ez lett átültetve 2012-ben vagy ’13-ban az 
országgyűlési választásokra is; nincs új a nap alatt. Akkor, ’94-ben ebből nagy cirkusz 
volt, az ellenzék kivonult, és így tovább, utána pedig ’94-től ’14-ig így működött 
Magyarország. Nem tudnak olyan választójogi rendszert hozni Magyarországon, hogy 
ne hozzák meg az ellenkezőjére való javaslatot is.  A ma hatályos választójogi törvény 
egy nagyon szigorú ötpárti egyeztetés eredménye volt. Ha jól emlékszem - benne 
voltam a bizottságban -, akkor a Szocialista Párt részéről Göndör István képviselő úr 
volt még benne mint frakcióigazgató az egyeztető csapatban. Rajzolgattunk mindent 
összevissza, meg számoltunk, lekértek különböző adatokat, és így tovább.  

Szóval, én azt hiszem, egy nagyon gondosan kialakított választójogi rendszer 
van ma Magyarországon. Egyetlen ez alapján eldőlt választáson vagyunk túl. Ebből 
nem lehet arra következtetésre jutni, hogy ez most reformálásra szorulna. Úgyhogy én 
nem fogom támogatni ezt az országgyűlési határozati javaslatot az előbb elmondottak 
alapján.  

A nemekkel kapcsolatos megoszlásra pedig hadd mondjam azt, hogy szóvá 
tetszett tenni azt, hogy ebben a bizottságban nincs nő. A Fidesz delegált ebbe a 
bizottságba hölgyet, aki alelnök volt, csak aztán elment államtitkárnak (Szelényi 
Zsuzsanna: Tehát nincs.), de az eredeti alakuláskor sem delegált a Szocialista Párt 
sem ebbe a bizottságba női képviselőt, és önök közül sem jelentkezett senki. Minden 
független képviselő bent ül egy bizottságban, senki nem akart a mi tagságunkban 
részt venni. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönjük. Mivel több hozzászólót nem látok, az előterjesztőnek 

megadom válaszadásra a szót. 

Szelényi Zsuzsanna reflexiói 

SZELÉNYI ZSUZSANNA (független) előterjesztő: Köszönöm szépen a 
megjegyzéseket. Egypár szóban válaszolnék. 

Természetesen Rubovszky elnök úrnak igaza van. A mai választójogi 
törvénynek az alapja, a lényegi elemei a rendszerváltás óta így vannak, ahogy voltak 
húsz évig, és ez módosult valamelyest. Nagyon sokat változott azóta a világ, nagyon 
sokat változott Magyarország. Önök is igényt tartottak arra, hogy legyen egy 
alkotmányos módosítás. Valójában a Fidesz az elmúlt hat évben egy radikális 
átalakítását végzi a magyar állam struktúrájának sok tekintetben. Indokoltnak tűnik, 
hogy a választójogi törvényhez is hozzányúljunk, mert az a javaslat, ami a 
rendszerváltáskor készült, szerintem akkor sem volt megfelelő, és az elmúlt hosszú 
évek során ez bebizonyosodott, hiszen öt ciklus alatt kétszer is viszonylag egyszerűen 
kétharmadot lehetett általa szerezni. Tehát a túlhatalom könnyű megszerzésének a 
lehetősége legalább olyan kockázat egy államigazgatásban, egy állami struktúrában, 
mint hogyha a kompromisszumkényszer miatt nincs stabil kormány. 

Úgyhogy én azt gondolom, van feladat a választójogi törvényen, és az is 
nyilvánvaló, hogy az EBESZ megjegyzései, számos megjegyzése indokolttá teszi, hogy 
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ezzel foglalkozzunk. Egyébként örülök, hogy Répássy Róbert úr is azt mondta, hogy 
egyes elemeiben megfontolandó ez a javaslat, tehát nyilván ő is érzékeli, hogy van 
ezzel feladat. 

Ami Vas úr megjegyzését illeti, szerencsére időközben kodifikáltunk is ezzel 
kapcsolatban egy javaslatot, úgyhogy részletesen fogja tudni majd tárgyalni a 
bizottság az ezzel kapcsolatos törvényjavaslatot is. Amióta ezt benyújtottuk, azóta az 
is elkészült, tehát ha valamelyik megjegyzésünk nem teljesen világos, akkor azt 
egészen részletesen meg lehet nézni. Például az arányos választási rendszert nem úgy 
képzeljük, mint ahogy azt ön gondolta - ezért is érdemes róla beszélni hosszabban 
majd a plenáris ülésen -, hanem arról szól, hogy különböző preferenciális eljárásokat 
akkor is lehet tenni, a listán belül is lehet tenni, ami egy új, izgalmas lehetőség lenne a 
magyar választási rendszerben. A javaslataink tehát ennél pontosabban is ki vannak 
dolgozva, és ezt majd megtárgyalhatja a bizottság és a parlament. 

Természetesen a kvóta a listára vonatkozik, és nem az egyéni körzetekre. 
Értelemszerűen ez mindenhol így van. Úgy kell megállapítani a kvótát a listán, hogy 
az összességében, a mandátumok egészét illetően is valamiféle értelmes eredményt 
hozzon létre. Természetesen, ha a listán egyébként egy párt a jelenleginél sokkal több 
nőt szerepeltet, akkor nyilvánvalóan ebből az is következik, hogy az a bizonyos párt 
ezeket a nőket felkészíti a parlamenti választásokon való indulásra, és jó esély van 
arra, hogy az egyéni körzetekben is sokkal több nő indul el, mint jelen pillanatban. 
Tehát azt gondolom, az elmúlt harminc év tapasztalata alapján, ahol más 
országokban ez megvalósult, ez nagyjából így szokott történni.  

És arról sincs szó, hogy a körzetek számát akarnánk a továbbiakban 
csökkenteni, sőt. Nyilvánvalóan így is már valóban az a helyzet, hogy egy 
képviselőnek hatalmas területet kell bejárnia adott választókörzetben. 

A szakértőket nem akarjuk megbízni azzal, hogy törvényt alkossanak, 
értelemszerűen; ez senkinek nem merült fel a fejében. A parlament alkot törvényt; a 
szakértők arra valók, hogy javaslatokat tegyenek, és valamilyen politikától való 
függetlenséget hivatottak szolgálni.  

Az pedig, hogy a többségi vagy az európai rendszer, arányos rendszer jobb vagy 
kevésbé jobb, ez megint csak olyan dolog, amiről szerintem indokolt beszélgetni. Azok 
a példák, amelyeket önök felhoztak, az amerikai meg a brit, ezek valóban nagyon régi 
rendszerek, és éppen az elmúlt egy-két évtizedben az látható, hogy a demokrácia 
próbáját ezek a választási rendszerek nem állják ki. Amikor az Egyesült Államokban 
úgy választottak elnököt, hogy az kevesebb mandátumot kapott, mint az, aki nem 
győzött, ez nagyon komoly, súlyos demokráciadeficitet idézett elő, amely hatalmas 
vitát váltott ki. (Dr. Répássy Róbert: Megvárjuk, amíg megváltoztatják.) Egyébként 
pedig Nagy-Britanniában is és az Egyesült Államokban is van egy komoly vita a 
választási rendszer demokratikus jellegéről, a demokratikus deficitről, és azt 
gondolom, vagy a pártrendszerben, vagy a választási rendszerben előbb-utóbb ez 
változásokat fog eredményezni. 

Nekünk nem minta az amerikai választási rendszer egyébként; az egy más 
történelmi helyzet. Fölösleges is arra biztatni bárkit, hogy onnan szerezzen példát. 
Számunkra az európai példák a mérvadók, a hozzánk hasonló nagyságrendű, 
berendezkedésű, történelmi hagyományú országokkal érdemes közösen a választási 
rendszer mindenkori javításáról eszmecserét folytatni. S egyébként a mi régiónkban 
alapvetően arányos rendszerek vannak, és ez nem véletlen: ez a kommunizmus 
hagyományából fakad, abból a hagyományból és tapasztalatból, hogy a túlhatalom 
többnyire nem szül jó vért.  
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Ami pedig a női kvótát illeti, nagyon bízom abban, hogy ezt önök támogatni 
fogják. Egyszerűen rosszul néz ki, ha egy férfi többségű parlament férfiakból álló 
bizottsága ezt a javaslatot nem támogatja. Köszönöm szépen. 

Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönjük szépen. A bizottságnak arról kell döntenie, hogy 
tárgysorozatba veszi-e a H/9973. számú határozati javaslatot. Aki igennel szavaz, 
kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Ez 2 igen. Ki az, aki nem támogatja a 
tárgysorozatba vételt? (Szavazás.) Ez 6 nem. Ki tartózkodott? (Szavazás.) 
Megállapítom, hogy 2 tartózkodás mellett a bizottság nem vette tárgysorozatba a 
határozati javaslatot. 

Ezzel a napirendi ponttal végeztünk. Az egyebek napirendi pontra visszaadom 
az elnöklést elnök úrnak. 

 
(Az ülés vezetését dr. Rubovszky György (KDNP), a bizottság elnöke veszi át.) 

 

Egyebek 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Tisztelt Bizottság! Ilyen hosszú bizottsági ülésünk 
emlékezetem szerint még nem volt.  

Nekem nincs egyebekben bejelentenivalóm. Annyi van, hogy tájékoztatni 
szeretném a bizottságot, hogy úgy a Bírósági Hivatal elnökétől, mint a legfőbb 
ügyésztől és a Számvevőszék elnökétől a vizsgálóbizottsággal kapcsolatos 
megkeresésre választ kaptam; ezeket mindenkinek kiküldte a bizottság titkársága. 
Ezekre a kérdésekre vissza fogunk térni, a következő ülésen pedig azokban a 
vizsgálóbizottsági ügyekben végre döntenünk kell. 

Az ülés berekesztése 

A mai napirenddel végeztünk. Az ülést berekesztem. Köszönöm a megjelenést. 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 14 óra 28 perc) 

Dr. Vas Imre 
a bizottság alelnöke 

 

Dr. Rubovszky György 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Prin Andrea 


