
 

Ikt. sz.: IUB/24-2/2016. 

IUB-9/2016. sz. ülés 
(IUB-62/2014-2018. sz. ülés) 

J e g y z ő k ö n y v  

az Országgyűlés Igazságügyi bizottságának 
2016. május 18-án, szerdán, 10 óra 04 perckor  

az Országház Nagy Imre tanácstermében 
(főemelet 61.) 

megtartott üléséről 



2 

Tartalomjegyzék  

 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a 
napirend elfogadása 9 

Magyarország 2017. évi központi költségvetésének 
megalapozásáról szóló T/10536. számú törvényjavaslat  
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján) 9 

Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló T/10377. 
számú törvényjavaslat  
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján) 10 

Magyarország Alaptörvényének hatodik módosítása címmel 
benyújtott törvényjavaslat (T/10416. szám)  
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján) 15 

Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről 18 

a) A polgármesterek illetményének megállapításával összefüggésben a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
módosításáról szóló T/10533. számú törvényjavaslat 18 

Boldog István szóbeli kiegészítése 18 
Hozzászólások 18 
Boldog István reflexiói 21 
Határozathozatal 22 

Dr. Handó Tünde, az Országos Bírósági Hivatal elnökének 2015. I. 
félévi beszámolója  
(A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. 
törvény 76. § (8) bekezdés c) pontja alapján) 22 

Dr. Handó Tünde szóbeli kiegészítése 22 

Kérdések 26 

Dr. Handó Tünde válaszai 27 

Észrevételek, vélemények 29 

Dr. Handó Tünde reflexiói 38 

Határozathozatal 41 

A szerzői jogok és a szerzői joghoz kapcsolódó jogok közös 
kezeléséről szóló T/10527. számú törvényjavaslat  
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján) 41 

Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről 42 

b) 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 42 

Dr. Bárándy Gergely szóbeli kiegészítése 43 
Hozzászólások 43 
Dr. Bárándy Gergely reflexiói 44 



3 

Határozathozatal 44 

c) Az országgyűlési képviselők választásáról szóló 2011. évi CCIII. törvény 
módosításáról szóló T/10153. számú törvényjavaslat 44 

Kész Zoltán szóbeli kiegészítése 44 
Hozzászólás 45 
Határozathozatal 46 

d) Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvénynek az országgyűlési 
képviselők offshore cégekben való érintettségével kapcsolatos 
módosításáról szóló T/10164. számú törvényjavaslat 46 

Szilágyi György szóbeli kiegészítése 46 
Hozzászólások 47 
Szilágyi György reflexiói 54 
Határozathozatal 56 

e) Magyarország Alaptörvényének hatodik módosításáról szóló T/10191. 
számú törvényjavaslat 56 

Z. Kárpát Dániel szóbeli kiegészítése 56 
Hozzászólások 57 
Z. Kárpát Dániel reflexiói 58 
Határozathozatal 59 

f) Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény módosításáról a 
vagyonnyilatkozat-tételi eljárás hatékonyabbá tétele érdekében címmel 
benyújtott T/10289. számú törvényjavaslat  
g) A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról 
szóló 2006. évi V. törvény módosításáról szóló T/10301. számú 
törvényjavaslat  
(Együttes tárgyalás) 59 

Szilágyi György szóbeli kiegészítése 59 
Hozzászólások 61 
Szilágyi György reflexiói 63 
Határozathozatal (T/10289.) 63 
Határozathozatal (T/10301.) 64 

h) Az országgyűlési képviselők választásának demokratikusabbá tételéről 
szóló T/10347. számú törvényjavaslat 64 

Szelényi Zsuzsanna szóbeli kiegészítése 64 
Hozzászólások 65 
Szelényi Zsuzsanna reflexiói 71 
Határozathozatal 73 

i) Az Isztambuli Egyezmény elfogadásáról szóló H/10286. számú 
határozati javaslat 73 

Szelényi Zsuzsanna szóbeli kiegészítése 73 
Dr. Szél Bernadett szóbeli kiegészítése 75 
Hozzászólások 76 
Szelényi Zsuzsanna reflexiói 78 
Dr. Szél Bernadett reflexiói 80 
Határozathozatal 81 



4 

j) A modernkori rabszolgaság elleni stratégiáról szóló H/10341. számú 
határozati javaslat 81 

Dr. Szél Bernadett szóbeli kiegészítése 81 
Hozzászólások 82 
Dr. Szél Bernadett reflexiói 84 
Határozathozatal 85 

k) Egy hitelesített népszavazási kérdés tárgykörében hozott döntéshez 
kapcsolódó országgyűlési kötelezettségvállalásról szóló H/10284. számú 
határozati javaslat 85 

Heringes Anita szóbeli kiegészítése 86 
Hozzászólások 87 
Heringes Anita reflexiói 88 
Határozathozatal 88 

l) Az Országos Roma Önkormányzat által igénybe vett támogatásokkal 
kapcsolatos visszaéléseket vizsgáló bizottság felállításáról szóló H/9573. 
számú határozati javaslat  
m) A népszavazási kezdeményezésekkel kapcsolatos eljárási jogsértéseket 
vizsgáló bizottság felállításáról szóló H/9582. számú határozati javaslat  
n) A Magyar Nemzeti Bank és alapítványai gazdálkodását, 
közpénzfelhasználását vizsgáló vizsgálóbizottság létrehozásáról címmel 
benyújtott H/9620. számú határozati javaslat  
o) A letelepedési államkötvényekkel kapcsolatos visszaéléseket vizsgáló 
bizottság felállításáról szóló H/9628. számú határozati javaslat  
(Együttes tárgyalás)                                                                                                89 

Dr. Vas Imre tájékoztatása 89 
Reflexiók 90 
Szilágyi György szóbeli kiegészítése 90 
Dr. Szakács László szóbeli kiegészítése 92 
Hozzászólások 93 
Határozathozatal (H/9573.) 95 
Határozathozatal (H/9582.) 95 
Határozathozatal (H/9620.) 95 
Határozathozatal (H/9628.) 95 

Az ülés berekesztése 96 

 



5 

Napirendi javaslat 

1. Magyarország 2017. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 
törvényjavaslat (T/10536. szám)  
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján)  
(Vitához kapcsolódó bizottság) 

2. Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló törvényjavaslat 
(T/10377. szám)  
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján)  
(Vitához kapcsolódó bizottság) 

3. Magyarország Alaptörvényének hatodik módosítása címmel benyújtott 
törvényjavaslat (T/10416. szám)  
(Kósa Lajos (Fidesz), Harrach Péter (KDNP), dr. Gulyás Gergely (Fidesz), dr. 
Simicskó István, dr. Vejkey Imre és dr. Rubovszky György (KDNP) képviselők 
önálló indítványa)  
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján)  
(Kijelölt bizottság) 

4. Dr. Handó Tünde, az Országos Bírósági Hivatal elnökének 2015. I. félévi 
beszámolója  
(A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény 76. § 
(8) bekezdés c) pontja alapján) 

5. Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről:  
 
a) A polgármesterek illetményének megállapításával összefüggésben a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
módosításáról szóló törvényjavaslat (T/10533. szám)  
(Boldog István (Fidesz) képviselő önálló indítványa)  
 
b) 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 törvényjavaslat (T/9969. 
szám)  
(Tóth Csaba (MSZP) képviselő önálló indítványa)  
 
c) Az országgyűlési képviselők választásáról szóló 2011. évi CCIII. törvény 
módosításáról szóló törvényjavaslat (T/10153. szám)  
(Kész Zoltán (független) képviselő önálló indítványa)  
 
d) Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvénynek az országgyűlési 
képviselők offshore cégekben való érintettségével kapcsolatos módosításáról 
szóló törvényjavaslat (T/10164. szám)  
(Vona Gábor és Szilágyi György (Jobbik) képviselők önálló indítványa)  
 
e) Magyarország Alaptörvényének hatodik módosításáról szóló törvényjavaslat 
(T/10191. szám)  
(Vona Gábor, Apáti István, dr. Staudt Gábor és Z. Kárpát Dániel (Jobbik) 
képviselők önálló indítványa)  
 



6 

f) Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény módosításáról a 
vagyonnyilatkozat-tételi eljárás hatékonyabbá tétele érdekében címmel 
benyújtott törvényjavaslat (T/10289. szám)  
(Szilágyi György (Jobbik) képviselő önálló indítványa)  
 
g) A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 
2006. évi V. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat (T/10301. szám)  
(Szilágyi György (Jobbik) képviselő önálló indítványa)  
 
h) Az országgyűlési képviselők választásának demokratikusabbá tételéről szóló 
törvényjavaslat (T/10347. szám)  
(Szelényi Zsuzsanna (független) képviselő önálló indítványa)  
 
i) Az Isztambuli Egyezmény elfogadásáról szóló határozati javaslat (H/10286. 
szám)  
(Szelényi Zsuzsanna (független) és dr. Szél Bernadett (LMP) képviselők önálló 
indítványa)  
 
j) A modernkori rabszolgaság elleni stratégiáról szóló határozati javaslat 
(H/10341. szám)  
(Dr. Szél Bernadett (LMP) képviselő önálló indítványa)  
 
k) Egy hitelesített népszavazási kérdés tárgykörében hozott döntéshez 
kapcsolódó országgyűlési kötelezettségvállalásról szóló határozati javaslat 
(H/10284. szám)  
 
l) Az Országos Roma Önkormányzat által igénybe vett támogatásokkal 
kapcsolatos visszaéléseket vizsgáló bizottság felállításáról szóló határozati 
javaslat (H/9573. szám)  
(Szilágyi György, Mirkóczki Ádám, Z. Kárpát Dániel, dr. Staudt Gábor, 
Hegedűs Lorántné, Novák Előd, Farkas Gergely, Apáti István, Sneider Tamás, 
Szávay István, Vágó Sebestyén, Kepli Lajos, Rig Lajos, Dúró Dóra, Bana Tibor, 
dr. Gyüre Csaba, Kulcsár Gergely, Ander Balázs, Vona Gábor, Volner János, 
Gyöngyösi Márton, Egyed Zsolt, Magyar Zoltán, dr. Lukács László György 
(Jobbik), Korózs Lajos, Tóbiás József, dr. Harangozó Tamás, dr. Molnár Zsolt, 
dr. Legény Zsolt, Tukacs István, Bangóné Borbély Ildikó, Heringes Anita, 
Demeter Márta, dr. Józsa István, dr. Szakács László, Mesterházy Attila, Teleki 
László, Burány Sándor, Kunhalmi Ágnes, dr. Bárándy Gergely (MSZP), 
Schmuck Erzsébet, dr. Schiffer András, Ikotity István és 2 képviselőtársa 
önálló indítványa)  
 
m) A népszavazási kezdeményezésekkel kapcsolatos eljárási jogsértéseket 
vizsgáló bizottság felállításáról szóló határozati javaslat (H/9582. szám)  
(Novák Előd, Vona Gábor, Z. Kárpát Dániel, Farkas Gergely, Rig Lajos, 
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7. Egyebek 
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Az ülés résztvevői  

A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl:  Dr. Vitányi István (Fidesz), a bizottság alelnöke, valamint  
Dr. Vas Imre (Fidesz), a bizottság alelnöke  
 
Demeter Zoltán (Fidesz)  
Dr. Répássy Róbert (Fidesz)  
Dr. Bárándy Gergely (MSZP)  
Teleki László (MSZP)  
Dr. Staudt Gábor (Jobbik)  
Kész Zoltán (független)  
 

Helyettesítési megbízást adott 

Dr. Rubovszky György (KDNP) dr. Vitányi Istvánnak (Fidesz)  
Budai Gyula (Fidesz) dr. Vas Imrének (Fidesz)  
Varga József (Fidesz) dr. Répássy Róbertnek (Fidesz)  
Vigh László (Fidesz) Demeter Zoltánnak (Fidesz)  
 

A bizottság titkársága részéről  

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

Meghívottak 

Hozzászólók 

Dr. Péterfalvi Attila, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 
Hatóság elnöke  
Dr. Handó Tünde, az Országos Bírósági Hivatal elnöke  
Dr. Völner Pál államtitkár (Igazságügyi Minisztérium)  
Dr. Adorján Richárd helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági 
Minisztérium)  
Dr. Dankó István államtitkár (Honvédelmi Minisztérium)  
Dr. Gulyás Gergely (Fidesz) országgyűlési képviselő  
Boldog István (Fidesz) országgyűlési képviselő  
Szilágyi György (Jobbik) országgyűlési képviselő  
Z. Kárpát Dániel (Jobbik) országgyűlési képviselő  
Dr. Szél Bernadett (LMP) országgyűlési képviselő  
Szelényi Zsuzsanna (független) országgyűlési képviselő  
Heringes Anita (MSZP) országgyűlési képviselő  
Dr. Szakács László (MSZP) országgyűlési képviselő  
 

Megjelentek 

Csirik Tamás közigazgatási tanácsadó (Nemzetgazdasági 
Minisztérium)  
Dr. Balogh András József ezredes (Honvédelmi Minisztérium)  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 04 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirend 
elfogadása 

DR. VITÁNYI ISTVÁN (Fidesz), a bizottság alelnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Tisztelt Bizottság! Köszöntöm a bizottsági ülés résztvevőit. Tájékoztatom a 
bizottságot, hogy megkaptuk az engedélyt, hogy plenáris ülés ideje alatt tartsuk az 
ülésünket.  

Megállapítom, hogy a bizottságunk határozatképes. Ismertetem a helyettesítési 
rendet: Rubovszky Györgyöt Vitányi István helyettesíti, Budai Gyulát Vas Imre, Vigh 
Lászlót Demeter Zoltán, Varga Józsefet pedig Répássy Róbert. 

Tisztelt Bizottság! Mindenki megkapta a bizottsági meghívót, abban a 
napirendi pontokat. A napirendi pontokhoz módosító javaslat nem érkezett, ezért 
kérem a bizottságot, szavazzunk a napirend elfogadásáról. Aki elfogadja a napirendet, 
kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Megállapítom, hogy a napirendet 10 igen 
szavazattal, egyhangúlag elfogadtuk. 

Magyarország 2017. évi központi költségvetésének megalapozásáról 
szóló T/10536. számú törvényjavaslat  
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján) 

Az 1. napirendi pont a Magyarország 2017. évi központi költségvetésének 
megalapozásáról szóló törvényjavaslat. Köszöntöm a Nemzetgazdasági Minisztérium 
munkatársait; köszöntöm Péterfalvi Attila adatvédelmi biztos urat, aki észrevételeket 
fűzött ehhez a napirendi ponthoz. Megadom a szót, amennyiben szóban kiegészíteni 
kívánja az írásban benyújtott észrevételeit. Parancsoljon, elnök úr! 

 
DR. PÉTERFALVI ATTILA, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 

Hatóság elnöke: Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Miután az 
Adatvédelmi Hatóság beszámolóival kapcsolatban is ez a bizottság a kijelölt bizottság, 
ezért fontosnak tartottam, hogy a jogszabály egyes rendelkezéseivel kapcsolatban itt 
is röviden ismertessem a hatóság álláspontját. Tulajdonképpen három dologról lenne 
szó: az első kettő a költségvetés megalapozását szolgáló törvény 
információszabadságot érintő rendelkezéseivel kapcsolatos, a harmadik pedig egy 
adatvédelmi rendelkezés. 

Úgy gondoljuk, alkotmányosan igazolható az a fajta információszabadság-
korlátozási lehetőség, amelyet a jogalkotó beépíteni kíván akár az üzleti titok 
vonatkozásában, akár az ex lege titok vonatkozásában. Viszont mind a két lehetséges 
jogkorlátozásra friss alkotmánybírósági határozatok említhetők, és a mi álláspontunk 
szerint a tervezetben lévő szöveg nem felel meg ezeknek az alkotmánybírósági 
határozatoknak maradéktalanul. Mi mind a két megoldásnál, az üzleti titok 
vonatkozásában is és az ex lege titoknál is módosítási javaslatokat fogalmaztunk meg, 
amelyek, azt gondolom, a parlament előtti szakban módosító indítvánnyal 
rendezhetők. Ezek az ex lege titoknál egy differenciált lehetőség biztosítása, és 
kizárólag adatelvre vonatkoztatva, tehát nem komplett dokumentumok elzárása a 
nyilvánosság elől, hanem adatok elzárása; differenciált időtartamra vonatkozással, és 
nem szerződés megszűnése utáni időszakra vonatkoztatva, hanem csak a szerződés 
megszűnéséig, s ott is csak azon adatkörökre, amelyeknek a nyilvánossága 
alkotmányos védelem alatt állhat. Az üzleti titok vonatkozásában egyértelmű, hogy 
üzleti érdekre lehet hivatkozni, és az egyéb kiterjesztő értelmezések, mint pénzügyi, 
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piaci érdekek oldanák ezt a szigort. Tehát itt az üzleti titok lehet az az üzleti érdek, 
ami védelmet élvezhet.  

A harmadik kérdés pedig egy adatvédelmi rendelkezés. A telefonos 
panaszokkal kapcsolatban mi indokoltnak látjuk azt rögzíteni a törvényben, hogy az 
érintett kérelmére a hangfelvétel másolatát is ki kell adni, nem pedig a jegyzőkönyvet 
csak, és nem az adatkezelőnek a kompetenciája eldönteni, hogy szüksége lehet-e a 
panaszosnak a hangfelvétel másolatára. Ez neki jár az érintettet megillető jogok 
alapján. Utalni szeretnék arra, hogy a ’18-ban hatályba lépő európai adatvédelmi 
rendelet is e vonatkozásban teljesen egyértelmű: jár a hangfelvétel másolata is, ha 
kéri. Mi azt javasoljuk, hogy ez kerüljön kiegészítésre ebben a megalapozó 
törvénycsomagban. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Kérdezem, hogy az elnök úr beszámolójához van-e 

hozzászólás, kérdés, észrevétel. Vas Imre, tessék parancsolni! 
 
DR. VAS IMRE (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen. 

Meghallgattuk elnök úr álláspontját, és meg is kaptuk írásban, részletesen kifejtve. 
Most e tárgykörben nincs módosító indítvány, úgyhogy a bizottság e tekintetben 
módosító indítvány benyújtásáról nem tud dönteni. Elnök úr álláspontját nyilván 
meg fogjuk fontolni, és legkésőbb a TAB-ülésen lehet még hozzá módosító indítványt 
benyújtani. De köszönjük szépen elnök úr állásfoglalását, álláspontját. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Akkor most arról kell határoznunk, hogy a 

benyújtott törvényjavaslat megfelel-e a határozati házszabály 44. § (1) bekezdésének. 
Először a kormány képviselőjét kérdezem, megfelel-e ennek a benyújtott 
törvényjavaslat.  

 
DR. ADORJÁN RICHÁRD helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági 

Minisztérium): Jó napot kívánok, köszöntöm én is a tisztelt bizottságot. A kérdésre a 
válasz az, hogy igen, megfelel. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem, van-e valakinek észrevétele. (Nincs 

ilyen jelzés.) Akkor szavazunk. Aki egyetért azzal, hogy a benyújtott törvényjavaslat 
megfelel a határozati házszabály 44. § (1) bekezdésének, kérem, kézfelemeléssel 
szavazzon! (Szavazás.) Ez 8 igen. Aki ellene szavaz? (Szavazás. - Nincs ilyen.) Ki 
tartózkodott? (Szavazás.) Megállapítom, hogy 2 tartózkodás mellett elfogadtuk. 

Ezzel a részletes vitát lezárom. 

Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló T/10377. 
számú törvényjavaslat  
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján) 

A 2. napirendi pontunk következik: Magyarország 2017. évi központi 
költségvetéséről szóló törvényjavaslat. 

Először a kormány képviselőjét kérdezem, hogy a benyújtott törvényjavaslat 
megfelel-e a házszabály 44. § (1) bekezdésének. 

 
DR. ADORJÁN RICHÁRD helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági 

Minisztérium): Igen, megfelel. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen, akkor erről döntünk. Aki egyetért ezzel, az 

kézfelnyújtással jelezze! (Szavazás.) Ez 8 igen. Aki nem ért egyet? (Szavazás.) Ilyen 
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nincs. Aki tartózkodott? (Szavazás.) Megállapítom, hogy 2 tartózkodás mellett a 
bizottság ezzel egyetértett. 

16 módosító indítvány érkezett az Igazságügyi bizottsághoz, erről döntünk. 
Először Hegedűs Lorántné és Gyüre Csaba módosító indítványáról kérdezem a 

kormányt, támogatja-e. 
 
DR. ADORJÁN RICHÁRD helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági 

Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kérdezem a bizottságot, hozzászólás van-e. (Nincs jelentkező.) Ki 

támogatja? (Szavazás.) Ez 1 igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) Ez 6 nem. Ki 
tartózkodott? (Szavazás.) Megállapítom, hogy 1 tartózkodás mellett elutasítottuk. 

A következő Gyüre Csaba és Staudt Gábor indítványa. Kérdezem a kormányt, 
támogatja-e. 

 
DR. ADORJÁN RICHÁRD helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági 

Minisztérium): Nem támogatja. 
 
ELNÖK: A kormány nem támogatja. Hozzászólás van-e? Tessék parancsolni, 

Répássy képviselő úr! 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT (Fidesz): Tisztelt Bizottság! Ez a 12. számú módosító 

indítvány, vagyis ebben a háttéranyagban 12. számú. A bírói illetményalapról szól, a 
bírói illetményalap meghatározásáról. Én már az általános vita során is jeleztem, 
hogy ellentmondás van a törvényjavaslat igazságszolgáltatási fejezetében, 
pontosabban bírósági fejezetében meghatározott vagy ott tervezett költségvetési 
támogatás és az illetményalapot megállapító 63. § (1) bekezdése között. Pusztán csak 
jelezni szeretném, hogy ez az ellentmondás jelen pillanatban még fennáll. 

Én sem támogatom Gyüre Csaba és Staudt Gábor képviselő urak módosító 
javaslatát, de szeretném felhívni az előterjesztő figyelmét arra, hogy döntést kell hozni 
ebben a kérdésben. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Vas Imrének adom meg a szót. 
 
DR. VAS IMRE (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen. Az Országos 

Bírósági Hivatal elnökének költségvetési javaslatát a Nemzetgazdasági 
Minisztériumnak nyilván be kellett építenie a költségvetési törvényjavaslatba. A bírói 
illetményt a kormány határozza meg. Az én tudomásom szerint még nincs 
megegyezés a kormány és az Országos Bírósági Hivatal között. Ezért én azt javaslom, 
hogy most ezeket a módosító indítványokat ne támogassuk. Ha lesz megállapodás - 
reményeink szerint lesz megállapodás - az OBH és a kormány között, akkor a 
Költségvetési bizottság ezt a problémát tudja majd rendezni. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e még hozzászólás? Répássy képviselő úr! 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT (Fidesz): Én egyetértek ezzel a megoldási javaslattal. 

Csak azt akarom mondani, hogy ahogy most beterjesztették a törvényjavaslatot, így 
nem maradhat. Ha így fogadjuk el, módosítás nélkül, akkor a bírósági fejezet 
költségvetésében egy olyan tétel szerepel, amelynek a bírói illetményalapra való 
összhatása nincs biztosítva. Tehát ez így nem maradhat. Vagy akkor a bírósági 
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fejezethez kell benyújtani módosító javaslatot, vagy az illetményalaphoz. Köszönöm 
szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e még hozzászólás? Megadom a szót a 

kormány képviselőjének. 
 
DR. ADORJÁN RICHÁRD helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági 

Minisztérium): Köszönöm szépen. A képviselő urak által elmondottak teljesen 
jogosak. Valóban, ilyen értelemben némileg inkonzisztens a törvényjavaslat. Ez annak 
is köszönhető, hogy - ahogy el is hangzott - a kormány a törvény erejénél fogva a 
bíróságok fejezet tekintetében az ő javaslatukat kötelezően be kell hogy építse a 
törvényjavaslatba. Tehát erre is visszavezethető, hogy valóban nem konzisztens e 
tekintetben.  

Ismerjük tehát a problémát, és valóban egyeztetések folynak még, és amikor a 
kormány részéről megszületik a döntés, egy javaslatot be fog nyújtani, illetve 
javasolni fogja a bizottság számára, hogy milyen módon rendeződjön ez a kérdés. 
Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e még hozzászólás? Répássy képviselő úr! 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT (Fidesz): Még egy kérdésem vagy. A Nemzetgazdasági 

Minisztérium kiszámolta, hogy a bírósági fejezetben megállapított 
illetménynövekedés mekkora illetményalapnak felelne meg? Tehát van azért egy ilyen 
számuk, ezt tudhatjuk? 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Kormány képviselője? 
 
DR. ADORJÁN RICHÁRD helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági 

Minisztérium): Igen, kiszámoltuk: 27,6 százalékos emelésnek felel meg, ez 495 600 
forintos illetményalap. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e még más hozzászólás? (Nincs ilyen jelzés.) 

Ha nincs, akkor szavazunk. Ki támogatja a módosító javaslatot? (Szavazás.) Ilyet 
nem látok; ezt akkor elvetettük, nem támogatjuk. 

A következő Gyüre Csaba, Staudt Gábor és Lukács György képviselőtársaink 
előterjesztése. Kérdezem a kormány képviselőjét. 

 
DR. ADORJÁN RICHÁRD helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági 

Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Nem támogatja. Ki kíván hozzászólni? (Nincs ilyen jelzés.) Ilyet nem 

látok, szavazunk. Ki támogatja? (Szavazás.) Senki nem támogatja, elvetettük. 
A következő Staudt Gábor képviselő úr javaslata, amely összefügg a 376. 

ponttal. Kérdezem a kormány képviselőjét. 
 
DR. ADORJÁN RICHÁRD helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági 

Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Nem támogatja. Ki kíván hozzászólni? (Nincs ilyen jelzés.) Ilyet nem 

látok, szavazunk. Ki támogatja? (Szavazás.) Senki nem támogatja, elvetettük. 
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A következő pontban Gyüre Csaba javaslata összefügg a 389. ponttal. 
Kérdezem, a kormány támogatja-e. 

 
DR. ADORJÁN RICHÁRD helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági 

Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Nem támogatja. Ki kíván hozzászólni? (Nincs ilyen jelzés.) Ilyet nem 

látok, szavazunk. Ki támogatja? (Szavazás.) Senki nem támogatja, elvetettük. 
A következő szintén Gyüre Csaba javaslata, amely összefügg a 390. ponttal. 

Kormány képviselője? 
 
DR. ADORJÁN RICHÁRD helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági 

Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Nem támogatja. Ki kíván hozzászólni? (Nincs ilyen jelzés.) Ilyet nem 

látok, szavazunk. Ki támogatja? (Szavazás.) Senki nem támogatja, elvetettük. 
Schiffer András, Szél Bernadett, Schmuck Erzsébet, Ikotity István és Sallai R. 

Benedek javaslata következik. Kérdezem a kormány képviselőjét. 
 
DR. ADORJÁN RICHÁRD helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági 

Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Nem támogatja. Kíván-e valaki hozzászólni? (Nincs ilyen jelzés.) Ki 

támogatja? (Szavazás.) Ez 1 igen; elvetettük. 
Az 59. pontban Schiffer András, Szél Bernadett, Schmuck Erzsébet, Ikotity 

István és Sallai R. Benedek javaslata következik. Kérdezem a kormány képviselőjét. 
 
DR. ADORJÁN RICHÁRD helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági 

Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Nem támogatja. Kíván-e valaki hozzászólni? (Nincs ilyen jelzés.) Ilyet 

nem látok. Ki támogatja? (Szavazás.) Ez 2 igen; elvetettük. 
A 109. pontban Schiffer András, Szél Bernadett, Schmuck Erzsébet, Ikotity 

István és Sallai R. Benedek javaslata következik. Kérdezem a kormány képviselőjét. 
 
DR. ADORJÁN RICHÁRD helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági 

Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Nem támogatja. Kíván-e valaki hozzászólni? (Nincs ilyen jelzés.) Ki 

támogatja? (Szavazás.) Ez 2 igen; elvetettük. 
A 111. pontban Schiffer András, Szél Bernadett, Schmuck Erzsébet, Ikotity 

István és Sallai R. Benedek javaslata következik. Kérdezem a kormány képviselőjét. 
 
DR. ADORJÁN RICHÁRD helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági 

Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Nem támogatja. Kíván-e valaki hozzászólni? (Nincs ilyen jelzés.) Ki 

támogatja? (Szavazás.) Ez 2 igen; elvetettük. 
A 112. pontban Schiffer András, Szél Bernadett, Schmuck Erzsébet, Ikotity 

István és Sallai R. Benedek javaslata következik. Kérdezem a kormány képviselőjét. 
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DR. ADORJÁN RICHÁRD helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági 
Minisztérium): Nem támogatjuk. 

 
ELNÖK: Nem támogatja. Kíván-e valaki hozzászólni? (Nincs ilyen jelzés.) Ki 

támogatja? (Szavazás.) Ez 2 igen; elvetettük. 
A 113. pontban Schiffer András, Szél Bernadett, Schmuck Erzsébet, Ikotity 

István és Sallai R. Benedek javaslata következik. Kérdezem a kormány képviselőjét. 
 
DR. ADORJÁN RICHÁRD helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági 

Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Nem támogatja. Kíván-e valaki hozzászólni? (Nincs ilyen jelzés.) Ki 

támogatja? (Szavazás.) Ez 2 igen; elvetettük. 
A 114. pont Staudt Gábor javaslata, amely összefügg a 382-essel. Kormány 

képviselője?  
 
DR. ADORJÁN RICHÁRD helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági 

Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Nem támogatja. Kíván-e valaki hozzászólni? (Nincs ilyen jelzés.) Ilyet 

nem látok. Ki támogatja? (Szavazás.) Ez 1 igen; elvetettük. 
A 394. pont következik - a többit összefüggésben már tárgyaltuk -, Szávay 

István javaslata, amely összefügg az 1921-essel. Kormány képviselője? 
 
DR. ADORJÁN RICHÁRD helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági 

Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Nem támogatja. Kíván-e valaki hozzászólni? (Nincs ilyen jelzés.) 

Nem. Ki támogatja? (Szavazás.) Senki nem támogatja, elvetettük. 
A 805. pontban Schiffer András, Szél Bernadett, Schmuck Erzsébet, Ikotity 

István és Sallai R. Benedek javaslata következik. Kérdezem a kormány képviselőjét. 
 
DR. ADORJÁN RICHÁRD helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági 

Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Nem támogatja. Kíván-e valaki hozzászólni? (Nincs ilyen jelzés.) Ki 

támogatja? (Szavazás.) Senki nem támogatja, elvetettük. 
Az 1101. pontban Vitányi István képviselő javaslata következik, amely 

összefügg a 2234-essel. Kormány képviselője?  
 
DR. ADORJÁN RICHÁRD helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági 

Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Nem támogatja. Ki támogatja? (Szavazás.) Ez 1 igen; elvetettük. 
Az utolsó az 1301. pont, Vas Imre javaslata, amely összefügg a 2242-essel. 

Kormány képviselője? 
 
DR. ADORJÁN RICHÁRD helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági 

Minisztérium): Nem támogatjuk. 
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ELNÖK: Nem támogatja. Ki támogatja? (Szavazás.) Ez 1 igen; elvetettük. (Dr. 
Staudt Gábor megérkezik az ülésre.) 

Van még előttünk egy módosítójavaslat-tervezet, amelyet Teleki 
képviselőtársunk terjesztett elő. Kérdezem, kíván-e hozzászólni. Tessék, megadom a 
szót. 

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

Bizottság! Arról volt szó, hogy a kultúrát nagymértékben támogatni kívánja a 
kormány. A módosításomat elkezdtem, közben Rubovszky elnök úrral egyeztetve, ő 
azt kérte, hogy bizottsági előterjesztés legyen belőle, mert akkor bizonyára át tudna 
menni a költségvetés tárgyalásakor, tehát a bizottsági módosító így jött létre.  

Nagyon remélem, hogy támogatják azt a kultúrát, amit meghirdettek, mert ma 
a roma kultúrának nagyon nagy szerepe van, azt gondolom, ezért kérem, hogy a 
bizottság támogassa ezt az előterjesztést. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a kormány álláspontját. 
 
DR. ADORJÁN RICHÁRD helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági 

Minisztérium): Köszönöm szépen. Nem a céllal nem értünk egyet, tehát a 
véleményemet nem azért fogom mondani, mert nem értenénk egyet ezzel a céllal vagy 
összeggel. Én itt ismertem meg a módosító indítvány tartalmát, úgyhogy előzetes 
tárcaálláspontot tudok mondani, azt, hogy nem támogatjuk. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kíván-e még valaki hozzászólni a vitában? (Nincs 

ilyen jelzés.) Ha nem, akkor szavazunk. Ki támogatja? Én Rubovszky elnök úr 
nevében szavazok. (Szavazás.) Ez 3 igen. Ki tartózkodott? (Szavazás.) Ez 7 
tartózkodás. Nem támogatjuk a javaslatot.  

Köszönjük szépen, ezzel a részletes vitát lezárom. 

Magyarország Alaptörvényének hatodik módosítása címmel 
benyújtott törvényjavaslat (T/10416. szám)  
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján) 

Áttérünk a 3. napirendi pontra: Magyarország Alaptörvényének hatodik 
módosítása. Köszöntöm dr. Dankó István államtitkár urat és Balogh András ezredes 
urat.  

Megkérdezem, hogy a benyújtott törvényjavaslat megfelel-e a határozati 
házszabály 44. § (1) bekezdésének. 

 
DR. DANKÓ ISTVÁN államtitkár (Honvédelmi Minisztérium): Nyilatkozom 

arról, hogy megfelel a 44. § (1) bekezdésének. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Vas Imre képviselő úr? 
 
DR. VAS IMRE (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen. Az 

előterjesztők álláspontja szerint is megfelel. 
 
ELNÖK: Köszönöm, akkor szavazunk. Aki egyetért azzal, hogy megfelel a 

határozati házszabálynak, kézfelemeléssel szavazzon! (Szavazás.) Ez 9 igen. Ki van 
ellene? (Szavazás. - Nincs ilyen.) Ki tartózkodott? (Szavazás.) Megállapítom, hogy 2 
tartózkodás mellett elfogadtuk, hogy megfelel. (Dr. Gulyás Gergely megérkezik az 
ülésre.) Köszöntöm alelnök urat; akkor átveszi az előterjesztő funkcióját Vas Imrétől. 
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Az 1. pont Schiffer András képviselő úr javaslata. Az 1. pontot támogatja-e az 
előterjesztő? 

 
DR. GULYÁS GERGELY (Fidesz) előterjesztő: Köszönöm a szót, elnök úr. 

Tisztelt Bizottság! Nem támogatom. Az egymondatos indokolás annyi, hogy a 
szükségesség-arányosság követelményét fejti ki - ez akkor is így van, ha nem írjuk le.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A kormány álláspontja? 
 
DR. DANKÓ ISTVÁN államtitkár (Honvédelmi Minisztérium): Nem 

támogatjuk. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Kíván-e valaki hozzászólni ehhez az 1. ponthoz? (Nincs 

jelentkező.) Nem, akkor szavazunk. Ki támogatja? (Szavazás.) Ez 1 igen. Ki van 
ellene? (Szavazás.) Ez 4 nem. Ki tartózkodott? (Szavazás.) Megállapítom, hogy 6 
tartózkodás mellett elvetettük. 

A 2. pont Schiffer András indítványa. Kérdezem az előterjesztőt, támogatja-e. 
 
DR. GULYÁS GERGELY (Fidesz) előterjesztő: Nem támogatom. Mindenhol 

kétharmad kell, az összes rendkívüli jogrendnél; a négyötödöt eltúlzottnak tartjuk.  
 
ELNÖK: Köszönöm. A kormány álláspontja? 
 
DR. DANKÓ ISTVÁN államtitkár (Honvédelmi Minisztérium): Nem 

támogatjuk. 
 
ELNÖK: Köszönöm. A bizottság tagjai közül kíván-e valaki hozzászólni? (Nincs 

ilyen jelzés.) Nem, akkor szavazunk. Ki támogatja? (Szavazás.) Ez 3 igen. Ki nem 
támogatja? (Szavazás.) Ez 8 nem; elvetettük. 

A 3. pont szintén Schiffer András indítványa. Kérdezem az előterjesztőt, 
támogatja-e. 

 
DR. GULYÁS GERGELY (Fidesz) előterjesztő: Nem támogatom. 
 
ELNÖK: Köszönöm. A kormány álláspontja?  
 
DR. DANKÓ ISTVÁN államtitkár (Honvédelmi Minisztérium): Nem 

támogatjuk. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A bizottság részéről valaki kíván-e hozzászólni? 

(Nincs ilyen jelzés.) Ilyen nincs. Ki támogatja? (Szavazás.) Ez 3 igen. Ki nem 
támogatja? (Szavazás.) Ez 8 nem; elvetettük. 

A 4. pont Schiffer András indítványa. Kérdezem az előterjesztőt. 
 
DR. GULYÁS GERGELY (Fidesz) előterjesztő: Nem támogatom. 
 
ELNÖK: A kormány? 
 
DR. DANKÓ ISTVÁN államtitkár (Honvédelmi Minisztérium): Nem 

támogatjuk. 
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ELNÖK: Köszönöm szépen. A bizottságból kíván-e valaki hozzászólni? (Nincs 
ilyen jelzés.) Nem, akkor szavazunk. Ki támogatja? (Szavazás.) Ez 3 igen. Ki nem 
támogatja? (Szavazás.) Ez 8 nem; elvetettük. 

Az 5. pont Mirkóczki Ádám indítványa. Kérdezem az előterjesztőt, támogatja-e. 
 
DR. GULYÁS GERGELY (Fidesz) előterjesztő: Nem támogatom. 
 
ELNÖK: A kormány képviselője? 
 
DR. DANKÓ ISTVÁN államtitkár (Honvédelmi Minisztérium): Nem 

támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kérdezem a bizottságot, kíván-e valaki hozzászólni. (Nincs ilyen 

jelzés.) Ilyet nem látok, szavazunk. Ki támogatja? (Szavazás.) Ez 3 igen. Ki nem 
támogatja? (Szavazás.) Ez 6 nem. Ki tartózkodott? (Szavazás.) Ez 2 tartózkodás; 
elvetettük. 

A 6. módosító javaslatot Schiffer András nyújtotta be. Ennek van egy 
előkérdése: az előterjesztőtől kérdezem, megfelel-e a határozati házszabály 42. § b) 
pontjában foglaltaknak.  

 
DR. GULYÁS GERGELY (Fidesz) előterjesztő: Nem felel meg, házszabálysértő 

a javaslat. Megnyitja az Alkotmánybíróságról szóló törvényt is.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A kormány álláspontja? 
 
DR. DANKÓ ISTVÁN államtitkár (Honvédelmi Minisztérium): Szintén 

nemleges. 
 
ELNÖK: Akkor először arról szavazunk, hogy túlterjeszkedik-e a házszabályon 

ez a javaslat. Aki szerint igen, kézfelemeléssel szavazzon! (Szavazás.) Ez 9 igen. Ki 
van ellene? (Szavazás.) Ilyen nincs. Ki tartózkodott? (Szavazás.) Ez 2 tartózkodás; 
akkor erről tovább nem kell szavaznunk. 

A 7. pontnál ugyanez a helyzet. Kérdezem az előterjesztőt. 
 
DR. GULYÁS GERGELY (Fidesz) előterjesztő: A véleményem is ugyanaz. 
 
ELNÖK: Kérdezem a kormány képviselőjét. 
 
DR. DANKÓ ISTVÁN államtitkár (Honvédelmi Minisztérium): Szintén 

nemleges. 
 
ELNÖK: Kérdezem a bizottság tagjait, ki szavaz igennel arról, hogy nem 

házszabályszerű a javaslat. (Szavazás.) Ez 9 igen. Ki szavaz ez ellen? (Szavazás.) 
Ilyen nincs. Ki tartózkodott? (Szavazás.) Ez 2 tartózkodás; ezt a javaslatot is 
házszabálysértőnek ítéltük. 

Köszönöm szépen, ezzel a részletes vitát lezárom. Köszönöm a megjelenést az 
előterjesztőnek és a kormány képviselőinek.  

Most napirendcseréről kell döntenünk, mert most az Országos Bírósági Hivatal 
elnökének a beszámolója következne, de a Költségvetési bizottság előtt csatázik az 
elnök asszony, így azt javaslom, hogy vegyük előre a tárgysorozatba vételek sorából 
Boldog István képviselőtársam javaslatát, és a képviselői önálló indítványok 
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megtárgyalásával folytatjuk mindaddig, amíg elnök asszony meg nem érkezik. Aki 
ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel szavazzon! (Szavazás.) Köszönöm szépen, 
egyhangúlag elfogadtuk. 

Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről 

a) A polgármesterek illetményének megállapításával 
összefüggésben a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény módosításáról szóló T/10533. számú 
törvényjavaslat 

Köszöntöm Boldog Istvánt; kérem, foglaljon helyet. A polgármesterek 
illetményének megállapításával összefüggésben a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény módosításáról nyújtott be 
Boldog István képviselő úr önálló indítványt. Megadom a szót az előterjesztőnek. 

Boldog István szóbeli kiegészítése 

BOLDOG ISTVÁN (Fidesz) előterjesztő: Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt 
Bizottság! Szeretném kérni a tisztelt bizottságot, utána pedig a parlamentet, hogy azt 
a régi adósságunkat, ami a 2014-es választások óta fönnáll a kistelepülési 
polgármesterekkel kapcsolatosan, rendezzük, és az ő bérüket emeljük vissza arra a 
szintre, amely szinten egyébként a választások előtt volt, vagy legalábbis annak a 
közelébe, mert még van olyan szint a besorolásban, amely nem éri ezt el.  

Azt gondolom, ez egy fontos dolog. Nem is húznám a bizottság idejét azzal, 
hogy hosszabban beszéljek róla, hiszen mindenkinél ott van az előterjesztés. 
Fontosnak tartom, hogy ezek a polgármesterek, a kistelepülési polgármesterek 
nagyon komoly munkát végeznek, olyan munkát, amely nem biztos, hogy egy 
nagyobb településen előfordul, hiszen minden egyes embert ismernek. Tudnék olyan 
példákat mondani, hogy éjszaka költik föl a polgármestereket egy-egy kis esetben. A 
fizetésük pedig sajnos olyan szintre csökkent a 2014-es választás után, hogy már ad 
absurdum egy-egy beosztottjuknak - és itt most nem egy óvónőre vagy egy 
közhivatalnokra gondolok, mert annak a fizetését ezután sem fogja elérni, hanem -, 
mondjuk, egy közmunkás-munkavezetőnek a szintjére csökkent a munkabérük. (Dr. 
Staudt Gábor: Csökkentette a Fidesz.) Azt gondolom, ez nem megengedhető. Ezért 
szeretném kérni a bizottságot, hogy támogassa az előterjesztésemet. Köszönöm 
szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ki kíván hozzászólni? Staudt Gábor! 

Hozzászólások 

DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik): Köszönöm szépen. A javaslatot támogatni 
tudjuk, képviselőtársam. Egy pontosítást tennék, hogy csökkent a ’14-es választás 
után, ön így fogalmazott - hát, csökkentette a Fidesz! Nyilván ezeket a törvényeket 
önök hozták meg, de nem szégyen korrigálni; ez egy szép dolog, és ezt támogatni is 
fogjuk.  

Egy dolgot viszont érdemben szeretnék kérdezni: megvan-e az esélye, hogy a 
költségvetéshez benyújtott módosítók közül azt támogatja a kormányzat, hogy ne a 
helyi büdzsének a rovására menjen ez az emelés? Vagy megfordítom: ahol nem lesz 
erre lehetőség, és egyébként az indokok ugyanúgy fennállnak, amit ön elmondott, 
akkor ott is lehessen emelni; ezt csak úgy lehet kivitelezni, ha a központi 
költségvetésben egyébként nem túl nagy összegként - mert itt nem beszélünk akkora 
összegekről - ez szerepel. Tehát az a kérdésem, hogy mit várhatunk majd a 
költségvetéstől. Köszönöm. 
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Répássy Róbert! 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT (Fidesz): Tisztelt Bizottság! Nekem a 2. §-sal van 

problémám. Ugye, itt azt javasolja képviselőtársunk, hogy a helyi önkormányzat 
képviselő-testülete az előzőekben lakosságszám alapján sávosan megállapított 
illetményt - és akkor innentől kezdve olvasom: - „az önkormányzat saját bevételei 
terhére, legfeljebb bruttó 200 ezer forinttal megemelheti, amennyiben a polgármester 
kiemelkedő munkát végez a település vezetése során, kiemelkedő közfoglalkoztatási 
és településirányítási tevékenységet folytat”. 

Nekem nem önmagában azzal van bajom, hogy a törvénytől el lehetne térni, 
hanem - finoman akarok fogalmazni… - mindenki el tud képzelni egy ilyen kis 
képviselő-testületet. Általában a képviselők többsége úgyis támogatja a 
polgármestert. Az nem kifejezés, hogy szeretettel fogják megemelni a polgármester 
fizetését, ha tehetik. Nem lenne jobb inkább valamilyen más módszert alkalmazni 
arra, hogy eltérhessenek a törvényben rögzített mértéktől? Mert az lesz a vége, hogy 
tulajdonképpen mindenütt meg fogják emelni 200 ezer forinttal a kistelepülési 
polgármesterek fizetését, és amit a törvényben eredetileg írtunk sávos besorolást, az 
nem fog érvényesülni; abszolút nem a lakosságszámhoz mért lesz, nem a nagyobb 
települések és kisebb települések közötti arányhoz lesz igazítva - tehát a kivétel lesz a 
fő szabály. Én ettől félek, hogy a kivétel lesz a fő szabály. 

Most nem is beszélve arról, hogy a saját bevétel terhére emelni, ez meg valami 
olyan kényszert jelent, hogy a polgármester azon fog dolgozni, hogy legyen annyi saját 
bevételük, legalább annyi, ami az ő fizetését kitermeli. Ez is elég rosszízű, mert azért 
alapvetően az önkormányzat mégsem egy gazdasági társaság, ahol azért kellene 
dolgozni, hogy a menedzsernek jó magas legyen a fizetése. 

Szóval, még egyszer mondom, nem az összegszerűséggel, nem a lehetőséggel 
van a problémám, hanem hogy lehet, hogy nem így kellene megfogalmazni. Ez persze 
orvosolható egy módosító indítvánnyal, de javaslom, hogy ezen gondolkodjunk el, 
mert így egyrészt automatikus lesz, másrészt, mondom, a saját bevételhez kötött 
emelés miatt nagy lesz a kényszer a polgármesteren, hogy kicsit a saját béréért is 
dolgozzon. Ez pedig, mondom, nem biztos, hogy egészséges az önkormányzati 
szférában. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Teleki Lászlónak adom meg a szót. 
 
TELEKI LÁSZLÓ (MSZP): Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt 

Bizottság! Hasonló véleményen vagyok, mint Répássy képviselőtársam, mert azt 
gondolom, ez az összeg, amelyet meghatároztak, azt fogja eredményezni, hogy 
másféle fejlesztésből vesznek el vagy éppen bérből, tehát a település fejlődéséből, vagy 
éppen a személyi béreket máshonnan fogják lecsípni. Ezért továbbra is azt mondja a 
Magyar Szocialista Párt, hogy ezt a pénzt a kormányzati költségvetésben kellene 
megjeleníteni, és onnan kellene biztosítani a polgármestereknek, ha már 
nagyvonalúak akarunk lenni, mert ők is megérdemelnék, hogy ha közfeladatot látnak 
el, akkor valamilyen szinten, legalább százalékos szinten kapnák a központi 
költségvetésből.  

A Magyar Szocialista Párt egyébként támogatja kényszerhelyzetből ezt az 
előterjesztést, viszont száz olyan probléma van vele, amivel nem tudunk egyetérteni, 
főleg azzal nem, hogy a saját költségéből kell ezt a pénzt kigazdálkodni, ami, még 
egyszer mondom, más rovására, a településfejlődés rovására fog menni, ezért nagyon 
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nagy elánnal nem támogatjuk, de mivel nincs hajlandóság arra, hogy a központi 
költségvetésben szerepeltessük ezt az összeget, így támogatjuk ezt az előterjesztést is. 

 
ELNÖK: Megadom a szót Répássy képviselő úrnak. 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT (Fidesz): Csak annyival egészítem ki Teleki Lászlóhoz 

kapcsolódva, hogy valóban, azt mindannyian tudjuk, hogy vannak olyan 
önkormányzatok, ahol a település helyzete, gazdasági helyzete, az a régió, ahol 
elhelyezkedik, nem teszi lehetővé, hogy mondjuk, ilyen jelentős saját bevételei 
legyenek. Boldog képviselő úr jól ismeri ezeket a kistelepüléseket. Azt gondolom, nem 
kellene büntetni azt a településvezetőt, aki egy olyan önkormányzat vezetését vállalja 
el, ahol szegény sorsú, szerencsétlen emberek laknak, és egyébként is gazdaságilag 
hátrányos térségben, és nincs annyi saját bevételük, mert például tartósan 
forráshiánnyal küszködnek. A vége az lesz, hogy a jobb módú települések 
polgármesterei jobb módúak lesznek, a szegény települések polgármesterei meg még 
szegényebbek lesznek. Na, most ennek sincs semmi értelme.  

Úgyhogy én ennek a bizonyos 2. §-nak az alapos átgondolását igénylem. 
Természetesen, ha másképp nem megy, én így is meg fogom szavazni, csak azért 
lássuk be, hogy ennek mi lesz a következménye: most jelölünk ki egy olyan vágányt, 
ami később majd még gondot fog okozni ezeknél a településeknél. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Átadom az elnöklést Vas Imre alelnök úrnak, mert 

néhány mondatot én is szeretnék mondani. 
 
(Az ülés vezetését dr. Vas Imre (Fidesz), a bizottság alelnöke veszi át.) 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, az elnöklést átveszem, és megadom a szót Vitányi 

alelnök úrnak. 
 
DR. VITÁNYI ISTVÁN (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen. Az 

előterjesztő, Boldog képviselőtársam tudja, hogy jómagam is harcoltam azért, hogy a 
polgármesterek illetményét emeljük. Az én 41 településem közül 22 van 1500 fő alatti, 
tehát én közvetlenül érzékelem azt a problémát, ami ezeken a településeken 
jelentkezik.  

Egyetértek akár Teleki képviselő úrral, akár Répássy képviselő úrral is, amikor 
aggályukat fejezik ki a vonatkozásban, hogy a saját bevétel terhére való emelés 
bizonyos anomáliát fog szülni. De azért néhány dologra szeretném felhívni a 
képviselőtársaim figyelmét. Néhány évvel ezelőtt a kormány az önkormányzatok 
összes adósságát rendezte. Én most azt tapasztalom, hogy a választókörzetemben levő 
települések, köztük a kistelepülések is nem küzdenek már olyan adósságteherrel, 
mint a korábbi években. A korábbi években ennek az előterjesztésnek a 
megvalósítása, amikor még az adósságteher rajtuk volt, szinte lehetetlen lett volna. 
Most azért vegyük figyelembe azt is, hogy ezek a települések a közmunkából is 
jelentős bevételre tudnak szert tenni, és ösztönözve vannak arra is a polgármesterek, 
hogy még innovatívabbak legyenek. 

A másik dolog: én úgy gondolom, az önkormányzatok szerepe megváltozott a 
korábbiakhoz képest. Korábban mi volt? Megkapta a normatívát, és szétosztotta a 
normatívát. Én úgy gondolom, az a jó önkormányzat, amelyik a gazdasági élet 
motorja is azon a településen. Ebből következően maga a polgármester és a testület is 
arra lesz ösztönözve, hogy minél több vállalkozást hozzon a településre, minél jobban 
menjen a közmunka. Látom, hogy a települések között vannak eltérések, de ez abból 
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is fakad, hogy némely településen, hogy úgy mondjam, a polgármester nem áll a 
helyzet magaslatán. Azokon a településeken, ahol a polgármesterek megértették az 
idők szavát, ott jól mennek a dolgok, és jól teljesítenek.  

Úgyhogy én nyilvánvalóan meg fogom szavazni ezt az előterjesztést, hiszen 
messzemenően találkozik az álláspontommal és a helyi tapasztalatokkal. Ez a saját 
bevétel terhére, én most úgy gondolom, teljesíthető. Úgyhogy én támogatom a 
javaslatot. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönjük. Megadom a szót Teleki Lászlónak, az elnöklést pedig 

visszaadom Vitányi alelnök úrnak. 
 

(Az ülés vezetését dr. Vitányi István (Fidesz), a bizottság alelnöke veszi át.) 
 
ELNÖK: Köszönöm, visszaveszem az elnöklést. 
 
TELEKI LÁSZLÓ (MSZP): Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt 

Bizottság! Azért kértem újra szót, mert azért nem tudok egyetérteni elnök úr 
gondolataival, mert ha az adónemeket nem vonták volna el az önkormányzatokról, 
abban az esetben lehetne arról beszélni, hogy a gazdaság motorja legyen. De ebben az 
esetben, amikor az iparűzési adónak a bizonyos százalékát a kormány lenyúlja, akkor 
nagyon nehezen lehet arról beszélni, hogy a saját gazdasági motorja tud lenni egy 
polgármester a saját településének. Nem beszélve azokról a hátrányos helyzetű 
településekről, amelyekről képviselőtársam beszélt, hogy ott pedig egyszerűen nem 
lehet gazdaságról beszélni, például Kelet-Magyarországon és Észak-Magyarországon, 
ahol nem nagyon lehet arról beszélni, hogy különböző gazdasági társaságok szívesen 
mennének egy-egy településre. S mégis, a kényszer rá fogja vezetni őket, hogy a 
polgármesterek ezt az illetményt kérni fogják a testületüktől, és a testület nem nagyon 
fog nemet mondani. Innentől kezdve ebből a spirálból nem nagyon fognak tudni 
kijönni az önkormányzatok. Ezért azt gondolom, ilyenkor nem lehet gazdaság 
motorjáról beszélni, mert akkor lehetne róla beszélni, ha visszaadnák azt az iparűzési 
adót, amit egyébként adó formájában elvettek. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ha nincs több hozzászóló, akkor megadom a szót 

az előterjesztőnek. 

Boldog István reflexiói 

BOLDOG ISTVÁN (Fidesz) előterjesztő: Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt 
Bizottság! Hogy Teleki képviselő úrra reagáljak, pontosan a leghátrányosabb helyzetű 
kistelepüléseknél sajnos az iparűzési adó nem sokat jelent, mert ilyen náluk nem 
folyik be, szinte semmi. Úgyhogy tőlük nem lehetett elvenni szinte semmit, a 
leghátrányosabb helyzetű kistelepülésektől ilyen szempontból.  

Ami a törvényjavaslatot illeti, örülök neki, hogy nagyjából mindenki támogatja 
a javaslatot. Azt gondolom, hogy a költségvetési lába is meglesz. Most kell szavaznom 
éppen, ahogy innen visszamegyek, a költségvetési bizottságban, és tudomásom 
szerint a frakcióm támogatja azt a javaslatot, amely a 2016-os és ’17-es költségvetésbe 
is beépíti ennek a fedezetét. Tehát a sávos eltérést egyáltalán nem a településeknek 
kell kigazdálkodni. 

Amit pedig Répássy Róbert képviselőtársam mondott, az pedig minden 
településre vonatkozik, nem csak a kistelepülésekre, azt az eltérést bármelyik 
település megteheti, akár Budapest is, hogyha úgy látja, hogy a főpolgármester úr jól 
dolgozik. Tehát a javaslatom szerint ez minden egyes településre vonatkozik, ugyanis 
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a nagy településeknél is, nem szabad elfelejteni, ott pedig a költségtérítést 
csökkentette le jelentős mértékben az Országgyűlés. Ezzel próbáltam valami kis 
többletmunkára ösztönözni a polgármestereket és ezzel együtt a képviselő-testületet.  

Azt gondolom, a javaslat anyagi háttere megoldódik, hiszen a költségvetésbe 
bele fog kerülni. Az pedig, hogy melyik képviselő-testület látja úgy, hogy a 
polgármestere jól dolgozik és megvan rá a fedezet, már a sávos emelésen túli 
emelésre, ezt minden képviselő-testület felelősséggel meg tudja tenni. Úgyhogy azt 
gondolom, ez nem okozhat problémát. Köszönöm szépen, elnök úr.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. (Dr. Staudt Gábor: Ez már zárszó volt?) Igen, ez 

már a zárszó volt. 

Határozathozatal 

Kérdezem a bizottságot, ki támogatja, hogy tárgysorozatba vegyük Boldog 
István képviselőtársunk törvényjavaslatát. (Szavazás.) Megállapítom, hogy egyhangú 
szavazással tárgysorozatba vettük.  

Dr. Handó Tünde, az Országos Bírósági Hivatal elnökének 2015. I. 
félévi beszámolója  
(A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. 
törvény 76. § (8) bekezdés c) pontja alapján) 

Most visszatérünk az eredeti kerékvágásba, a 4. napirendi pontunk következik. 
Köszöntöm Handó Tündét, az Országos Bírósági Hivatal elnökét. Az írásbeli 
beszámolót megkaptuk. 

Megadom a szót elnök asszonynak. 

Dr. Handó Tünde szóbeli kiegészítése 

DR. HANDÓ TÜNDE, az Országos Bírósági Hivatal elnöke: (Előadását vetített 
prezentációval kíséri.) Tisztelt Alelnök Úr! Tisztelt Bizottság! Törvényi 
kötelezettségemnek teszek eleget, hiszen az Igazságügyi bizottság előtt félévente 
számot kell adni a bírósági szervezet működésének egészéről.  

Mielőtt röviden bemutatnám azt, hogy mi jellemezte 2015-ben a bírósági 
szervezetet, felidéznék egy nem olyan régen publikált felmérést, ez pedig a Gazdaság- 
és Vállalkozáskutató Intézet 2016. januári felmérésének eredménye, amely szerint 
míg 2014-ben csupán a válaszadók 60 százaléka ítélte meg inkább pozitívan a 
bíróságokat, ez az arány 2016-ra elérte a 83 százalékot; a felmérésben egyébként 
szereplő szinte valamennyi hatóságot vagy közjogi ágazatot megelőztük ezzel a 
bizalmi indexszel.  

Nagyon komoly erőfeszítéseket tett az elmúlt években a bírósági szervezet, és 
nem is csak a féléves beszámolót hoztam önök elé, hanem az elmúlt négy évről szóló 
rövid összefoglalót is közzé tudtam most adni, amely az eredményeket mutatja ebből 
a megelőző időszakból. Az eredmények bemutatása előtt mindenképpen fontos ismét 
felidézni azt, hogy mik is a stratégiai célok a bírósági szervezetben. Nem is ismétlem 
el, hiszen ezt minden egyes alkalommal fel szoktam idézni. Természetesen minden 
félévben-évben nem mindegyik stratégia cél kap egyforma hangsúlyt, de ezek olyan 
célkitűzések számunkra, amelyekhez viszonyítva be tudjuk mutatni, hogy milyen utat 
tettünk meg.  

Az ügyforgalmi helyzetet nézve látható az a féléves beszámolónkban, hogy a 
bíróságok minden évben több ügyet fejeznek be, mint amennyi a bírósági 
szervezethez érkezik. Ez egy óriási teljesítmény, hiszen nincs ügyhátralék-
felhalmozás, képesek vagyunk feldolgozni azt az ügymennyiséget, ami a bíróságokra 
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érkezik. Ezt igazolja vissza egyébként az áprilisban publikált igazságügyi 
eredménytábla is, amelyet az Európai Unió Bizottsága készít. Itt a polgári-gazdasági 
ügyhátralékban Magyarország a 8. legkisebb ügyhátralékkal szerepel a ranglétrán, a 
közigazgatási ügyhátralékban a 2. helyezést értük el, és általában ezekben a 
teljesítményi mutatókban Magyarország igazságszolgáltatása Európa első 
harmadában szerepel. A peres ügyek 90 százaléka egy éven belül befejeződik, ezzel a 
magyar bíróságok az Európai Unióban a polgári-közigazgatási ügyekben a 
leggyorsabbnak mutatkoznak.  

Sokszor teszik fel a képviselők a bizottságban, a parlamentben, de akár egyéb 
fórumokon való megnyilatkozásaikban is azt a kérdést, hogy mégis mi az, ami miatt 
elhúzódnak akár évekre is bírósági ügyek. Persze ezekkel az ügyekkel is kell 
foglalkozni, és mi is igyekszünk erre odafigyelni, de azért látni kell azt, hogy a 
bíróságokra évente másfél millió ügy érkezik, és ezeknek a nagy része időszerűen és 
minőségében is jól fejeződik be. Tehát megállja a helyét már az ügyfelek előtt az első 
fokon, azaz nem fellebbeznek a döntések ellen, másrészt pedig javulnak a 
helybenhagyási arányok is a fellebbviteli bíróságok részéről. 

Szükségesnek tartom most is felhívni a figyelmet arra az óriási eredményre, 
amelyet a központi régióban sikerült elérnünk, különösen a Fővárosi Törvényszék 
tekintetében. Itt a munkaterhet mutatjuk be, ez az egy bíróra jutó folyamatos ügyeket 
jelenti. Amíg 2013 első félévében 93 peres ügy volt az országos átlag, 2015 első 
félévében 65 peres ügy, a 2011-es 112 ügyről. De nem is az országos átlag az, aminek 
jelentősége van igazából, vagy ami a fejlődést mutatja, hanem a Fővárosi Törvényszék 
adatai, hiszen ott 2011-ben egy járásbírósági büntetőbíró kezén még 156 ügy volt, 
amihez képest mutatkozott meg ez a bizonyos országos átlag. Ma már a 
járásbíróságokon az ügyek 26 százaléka úgynevezett gyorsított eljárásban fejeződik be 
a büntető ügyszakban, azaz néhány napon vagy egy hónapon belül akár a 
bűncselekmény elkövetését követően már ítéletet, döntést tud hozni a bíróság. Azt 
gondolom, ennél komolyabb visszatartó erő nincs egy falu, egy város életében, mint 
hogy az elismert vagy egyszerű tényállású ügyekben ilyen gyorsasággal működjön a 
bírósági szervezet.  

Megemlítettem a féléves beszámolóban újfent az úgynevezett országos 
programokat, mert persze a bírósági szervezet működésének a lényege az ítélkezési 
munka, ez a fő feladat, de nagyon sok kiegészítő tevékenység is kapcsolódik ehhez, 
ami mind a minőséget vagy az időszerűséget segíti. Azért fontosak ezek az országos 
programok, mert ezek közvetlenül a bírók munkáját segítik, vagy pedig annak a 
társadalmi környezetnek a jólétét, biztonságát szolgálják, amelyben a bíróságok 
maguk is működnek. A „Nyitott bíróság” program például az egyik olyan 
programunk, amelyben most már éves adatot is tudok mondani: a tavalyi évben közel 
40 ezer középiskolás vagy általános iskolás diákot találtak meg ezek a programok. S 
hogy milyen eredménye van ennek, milyen közvetett eredménye, azt már az 
úgynevezett „jó állam” index is mutatja, hiszen a lakosság jogrendszerbe vetett 
bizalmát vizsgálták egy 11 fokú skálán, és ez azt mutatta, hogy a 16-24 éves 
korosztályban - pont az a korosztály, amellyel négy éve foglalkozunk már, és akik 
beérnek ebbe a korba - jóval meghaladja a jogrendszer iránti bizalom az összes többi 
korosztálynál kimutatható mértéket. Azt gondolom és azt remélem, hogy ez a 
programunk tulajdonképpen az egész ország érdekeit szolgálja.  

De ugyanilyen fontos a tanúgondozás és áldozatvédelem. Erről is mutatunk a 
féléves beszámolóban egy ábrát. 2015 első félévében a 2011. évi néhány 
tanúgondozóhoz képest ma már több mint 280 tanúgondozó van országszerte. Az ő 
feladatuk az, hogy akár polgári ügyben, akár büntetőügyben segítsék abban az 
állampolgárokat, hogy félelem nélkül, magabiztosan képesek legyenek megjelenni a 
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bírósági tárgyaláson. Az ugyanis, hogy mi lesz egy eljárás kimenetele, nagyban múlik 
azon, hogy egyáltalán a tanúk megjelennek-e, és hogy mernek-e igazat vallani, ezért 
komoly és ma már kimutatható eredménye is van annak, hogy kifejezetten és 
odafigyeléssel foglalkozunk a bíróság által megidézett tanúkkal. 

Hasonló komoly eredményeket értünk el a bírósági közvetítés területén, amely 
2012-ben indult el a bírósági szervezetben. Erről is bemutatjuk a 2015-ös félévi 
adatokat, de már tudom mondani a négy évre visszamenő adatot is; ezt is 
szerepeltettük a kis füzetünkben. Több mint 2 ezer közvetítői eljárás zajlott a 
bíróságokon, és 1300 eljárás, tehát csaknem a fele zárult megállapodással. Ezzel 
többéves vagy elmérgesedő - akár a családjogi, gyermekelhelyezési perekre gondolok - 
vitát sikerült megelőznünk, sőt ebben a bizonyos igazságügyi eredménytáblában, ahol 
szintén megjelenik ez a vitarendezési mód egy-egy ország vizsgálatánál. Itt azt lehet 
látni, hogy Magyarország, pont a miáltalunk végzett munkának is köszönhetően, 
szintén Európa első harmadában szerepel, negyedikek vagyunk ezen a listán, ahol az 
alternatív vitarendezés a lehetséges skála szinte valamennyi fokozatán megjelenik, 
tehát létezik ez a magyar jogrendszerben, és nagyon örülünk annak, hogy ez nekünk 
is köszönhető, és hogy ebben tudjuk támogatni a magyar államot, Magyarországot. 

Olyan dolgokkal is foglalkozunk, amely még a közigazgatásban is szokatlan, 
nevezetesen az ügyfél-elégedettség mérésével. E tekintetben nagyon fontos azt 
vizsgálnunk és elfogadnunk, hogy bizony lehetnek kritikus vélemények vagy érzületek 
a bírósági eljárással szemben, és azért vállalják fel a bíróságok ezeket a felméréseket, 
hogy tudjanak javítani az ítélkezés minőségén vagy egyáltalán az ügyfelek fogadásán, 
mert sokszor olyanok hátráltatják az ügyfeleket, mint amit bármelyikünk ügyfélként 
megtapasztalhat, hogy a tárgyalás később kezdődik a meghirdetettnél - ez azt jelenti, 
amikor más hatóságoknál vagyunk, hogy órákat kell sorba állni, nem tudjuk, hogy 
pontosan mire lesz szükségünk, amikor végre az ügyintéző ablakához érünk. Tehát 
nagyon sok mindennel igyekszünk foglalkozni, ami a bírósághoz való hozzáférést vagy 
az eljárások kiszámíthatóságát garantálhatja az ügyfelek számára.  

Egy olyan kapcsolódási területről is számot adok ebben, amely közvetlenül a 
parlament munkájához is kapcsolódik, nevezetesen a jogszabály-véleményezéshez. 
Egyre szaporodik azoknak a jogszabályoknak a száma - ezt nyilvánvalóan önök, 
képviselők maguk is elszenvedik -, amelyekkel foglalkoznunk kell. Nem olyan régen 
éppen a Miskolci Törvényszéken készült pályázatoknál láttam kimutatást arról, hogy 
1948 és 1990 között hány oldalnyi terjedelmet tesznek ki a Magyar Közlönyök, és 
2010 és 2015 között mennyit: hát, közel ugyanannyi terjedelműek voltak ezek a 
Magyar Közlönyök ebben az időszakban. Természetesen ezek a jogszabályváltozások a 
bírósági szervezetet is érintik, és mi mindent megteszünk annak érdekében, hogy a 
bírósági szervezet tudása, tapasztalata megjelenhessen a képviselők előtt, amikor a 
döntéseiket meghozzák.  

Nagyon fontosak és a XXI. századot jelentik az elektronikus eljárások. Látható 
az a beszámolóból is, hogy egyre szaporodik azoknak az eljárásoknak a száma, 
amelyekben egyáltalán lehetséges az elektronikus ügyintézés. Amit külön is szeretnék 
bemutatni, az a polgári peres eljárás lehetősége elektronikus keresetindítással. Ebben 
is azt lehet látni, hogy ezek a kérelmek is megnövekedtek, hiszen 2015 januárjában 
még csak 456 ilyen kérelem volt, júniusban pedig már 2822 elektronikus beadvány 
érkezett a bíróságokra.  

Sokan teszik fel a kérdést a tekintetben, hogy vajon ki ellenőrzi vagy ki készíti 
fel a bírókat, ki gondoskodik arról, hogy kellő tudással rendelkezzenek. Ezt a 
feladatot, felelősséget az Országos Bírósági Hivatalra terheli a bírósági szervezetről 
szóló törvény, és nagyon komoly követelményeket támaszt a bírókkal szemben a bírák 
jogállásáról szóló törvény. Bemutattuk a beszámolóban, hogy miként emelkedett a 
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képzések, illetve a képzettek száma a bírósági szervezetben. Látható, hogy 
megsokszorozódott a képzésen részt vevők száma, s ha ehhez hozzátesszük azt, hogy 
hányan vesznek részt külföldi cserekapcsolatban, ott is azt látjuk, hogy 
megsokszorozódott az ilyen tudással rendelkező bíróknak a száma. Amíg 2011-ben 
körülbelül 80 bíró utazhatott ki az Európai Unióba, 2015-ben közel 300 bírónk vett 
részt hosszabb-röviden ideig külföldi cserekapcsolatban vagy konferencián. 

A következő ábra - messziről talán nehezen látható - azt mutatja, hogy a 
Jablonszky Ferenc-program keretében mely bírósági épületekben történhetett 
felújítás. Ez is újdonság egyébként az egész közszférában, hogy mi nem egyszerűen 
előre tervezetten elosztjuk a parlament által biztosított költségvetési forrást, hiszen 
nyilván, amikor többmilliárdos beruházásokról kell dönteni, azokat kell megtervezni, 
mint a Szegedi Törvényszék épülete, Egri Törvényszék épülete, azokat mi is előre 
tervezzük, de lehetőséget adunk arra, hogy belső pályázatokon induljanak a 
bíróságok, ezáltal is készülnek az esetleges uniós pályázati lehetőségre. Látható, hogy 
szinte nincs olyan bíróság, amelyik valamiben ne részesült volna, és nem a bíróság, 
hanem az ügyfelek elsősorban, hiszen a vizesblokkokat újítjuk fel, a tárgyalótermekbe 
klímaberendezéseket szerelünk fel, tehát mindent elsősorban azért teszünk, hogy a 
hozzánk érkező ügyfelek érezzék azt, hogy az ügyüket és őket magukat is komolyan 
veszi a bíróság. 

A költségvetésünk 2011-hez képest jelentősen emelkedett. Ezt többször 
megköszöntük e bizottság előtt is, hiszen 2011-hez képest 25 százalékos volt a 
növekedés, melynek köszönhetően a beruházási lehetőségek, az épületek vagy az 
informatika területén is, akár a 2015. év, de a négy év is igazolja azt a parlament, a 
bizottság számára is, hogy ez a bírósági szervezet minden tőle telhetőt megtesz annak 
érdekében, hogy jól sáfárkodjék azzal az erőforrással, amelyet a kétharmados 
törvények számunkra biztosítottak. Egyetlen terület van, ahol elmaradásban vagyunk, 
s mivel éppen a költségvetési törvény tárgyalása is folyamatban van, ezért engedjék 
meg, hogy erről is ejtsek néhány szót, nevezetesen a bírósági szervezeten belüli 
illetményhelyzetről.  

Nos, 2004-hez képest 41 százalékos reálbércsökkenést szenvedett el a bírósági 
szervezet. Az illetményalap 2004-ben 304 400 forint volt, 2016-ban 391 600 forint; 
2013 óta nem volt alapilletmény-emelés a bírósági szervezetben. Az illetményalapunk 
a nemzeti bruttó átlagkeresetnek a 2,3-szerese volt 2004-ben, 2015-ben, illetve 2016-
ban 1,68-szorosa ez a mérték. Látható tehát, hogy 2004-hez képest elég komoly 
visszacsúszás mutatkozik az illetményünkben, ha a nemzetgazdasági eredményekhez 
viszonyítjuk ezt. De néhány konkrét példát is említenék. Ma már, ugye, csak 30 éves 
korban lehet egyáltalán valaki kezdő bíró a bíróságokon. A járásbírósági bíróknak 
286 455 forint a havi nettó munkabérük. A járásbírósági bíró 22 év szolgálati idő után 
éri el a minisztériumi főosztályvezető - kezdő főosztályvezetőről van szó - bruttó, 
illetve nettó illetményét, miközben akár egy járásbírósági bíró is tízéves 
szabadságvesztésekről dönthet vagy több tízmillió forintos pertárgyértékű ügyekben 
járhat el, tehát nagyon komoly döntési felelőssége van egy járásbírósági bírónak is.  

A szervezetben, ahol 12 ezer dolgozó van, több mint 2500 ember minimálbéren 
dolgozik. Csak a Fővárosi Törvényszéken - ugye, mindannyian tudjuk, hogy a 
fővárosban még a megélhetési lehetőségek is nehezebbek, ha csak a közlekedési 
bérletre gondolunk, mint akár egy vidéki nagy- vagy kisebb városban -, nos, a 
Fővárosi Törvényszéken 800 igazságügyi alkalmazott dolgozik minimálbéren, ez 
85 ezer forint körüli összeg. Ez azt jelenti az illetményrendszerünkhöz képest, hogy 
ezeknek a kollégáinknak 11 évig egyáltalán nem emelkedik a fizetése, csak a 
minimálbér arányában, tehát ahhoz képest, hogy elérjék ezt a garantált 
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bérminimumot, és a 12. évben is havi 4 forint 50 fillér lehet az az összeg, amellyel 
emelkedik az illetményük a saját illetményrendszerünkön belül.  

S engedjék ezt meg nekem a volt ügyvédkollégák is, akik akár a bizottságban 
ülnek, hogy a kirendelt védőkre is hivatkozzak. Ha az 5 ezer forintos óradíjukkal 
számítjuk a védői díjakat, ha 21 napon 8 órán keresztül védenek valakit, akkor az ő 
jövedelmük - ez csak a munkadíj, a költségtérítés nincs benne - 840 ezer forint. Össze 
lehet hasonlítani ezzel a kezdő járásbírósági bíró vagy akár egy törvényszéki bíró 
illetményével: messze mögötte van ennek a lehetséges jövedelemnek. Az Európai 
Unióban pedig - ezt már többször elmondtuk - még mindig az utolsók vagyunk; 
Szlovákiában, Romániában is a többszöröse a bírói illetmény annak, ami 
Magyarországon van. Ezért azt kérem az Igazságügyi bizottságtól is, hogy támogassák 
a bírósági fejezetre vonatkozó költségvetési előterjesztésünket, különösen a 
költségvetési törvény 63. § (1) bekezdéséhez kapcsolódó módosító javaslatunkat, 
nevezetesen azt, hogy az illetményalap 495 600 forintra emelkedhessen. Ez egy 27 
százalékos illetményalap-emelést jelent, ami tulajdonképpen azt is célozza, hogy a 
nemzetgazdasági bruttó átlagkereset legyen a mértékegység a bírói 
illetményalapoknál. Természetesen ehhez a mértékegységhez majd egy 
jogállásitörvény-módosítás is szükséges volna, amely egy kétharmados törvény. De ha 
már a bértömegünk megemelkedhetne, az utána alkalmat adhatna arra, hogy az egész 
illetményrendszerünk górcső alá kerüljön, és ebből egy komolyabb, a közszférához is 
hasonló átrendeződés történhessen.  

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

Kérem, először a kérdéseket tegyék föl. Tessék parancsolni! 

Kérdések 

DR. RÉPÁSSY RÓBERT (Fidesz): Tisztelt Elnök Asszony! Egy kérdést 
szeretnék feltenni; ez szinte mindennel összefügg, amit elmondott: ez a bírói 
utánpótlás kérdése. Önnek van rálátása arra, hogy az elmúlt években, amióta 
hivatalban van, illetőleg még akár azelőtt is, hogyan alakult a bírói utánpótlás 
kérdése, milyen hatással van az ön által említett illetményhelyzet a bírói utánpótlásra. 

Kívülről nézve egy-egy bírói állásra nagyon sok pályázat érkezik, főleg olyan 
városokban, ahol ritkán hirdetnek meg bírói álláshelyet. De vajon ez a sok pályázat 
milyen minőséget takar? Kíváncsi vagyok arra, hogy érezhető-e valamilyen változás, 
akár pozitív, akár negatív változás ebben a tekintetben. Milyen hatással van az, hogy 
egyes vélemények szerint nagyon sok jogászt képeznek Magyarországon? Ennek a 
mértékét én nem tudom megítélni, mert viszonylag csekély a jogász-
munkanélküliség, tehát nem nagyon ismerünk olyan jogászokat, illetve kevés olyan 
jogászt ismerünk, aki nem tudott elhelyezkedni. (Dr. Staudt Gábor: Ó, sok van! 
Dehogynem!) Tehát azt akarom megkérdezni, hogy mik ezek a folyamatok, tehát 
részben a jogászképzés, részben a bírósági illetmények, meg egyáltalán az egész 
munkaerőpiaci környezet milyen hatással van a bírói utánpótlásra. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e még kérdés? Teleki képviselő úr! 
 
TELEKI LÁSZLÓ (MSZP): Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. Tisztelt Elnök 

Asszony! A tájékoztató anyag 21. oldalán lehet látni egy létszámadatra vonatkozó sort, 
amely a 2011-2015-ös állapotot rögzíti. A 2015. június 30-ával engedélyezett létszám 
11 377 fő volt, ezzel szemben pedig 11 104 főt foglalkoztattak. 273 fő a különbség. 
Azokat az eredményeket, amelyeket ön felsorolt, és amelyeket nem lehet 



27 

megkérdőjelezni, tudja-e tartani továbbra is azzal az engedélyezetthez képest mínusz 
létszámmal? Illetve az a bértömeg önöknél marad-e, ami az engedélyezett létszámhoz 
kapcsolódik? Mert ha igen, akkor a következő kérdésem az, hogy abból lehet-e esetleg 
pluszpénzeket kifizetni azoknak a bíráknak, akik dolgoznak, vagy éppen 
munkatársaiknak.  

Amit ön mondott, hogy a költségvetést érintő soron tudjuk-e támogatni, 
ellenzéki képviselőként mindenképpen azt mondom, hogy igen, mert fontos lenne, 
hogy minél stabilabb béreket kapjanak azok a bírák, akik ítélkeznek, vagy éppen a 
fogalmazók, vagy bárki, aki ebbe a bérkategóriába, bérrendezésbe belekerülhet. Ezért 
mi nyugodt lelkiismerettel azt mondjuk, hogy tudjuk támogatni azt a kérést, hogy 
többet kapjanak, akik ítélkeznek. Köszönöm szépen, egyelőre ennyi. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e még kérdés? Vas Imre! 
 
DR. VAS IMRE (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen a szót. 

Megjelent itt, hogy mennyi e-per volt már idáig, és ugye a jogi képviselőknek július 1-
jétől ez kötelező lesz. Most módosítottuk, talán kedden a Pp.-t, hogy az ügyvédeknek, 
jogtanácsosoknak is könnyebben alkalmazható legyen a rendszer. A bíróságok a 
tekintetben való felkészüléséről, felkészültségéről érdeklődnék, hogy annak ugye sok 
értelme nincs, ha az ügyvéd vagy a jogtanácsos beszkenneli az iratot, és utána a bíró 
kinyomtatja. Túl sok tárgyalóteremben számítógépet én még nem láttam. Tehát 
tudja-e majd a bíró nézni számítógépen a beadványokat? Erről érdeklődnék. 
Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e még kérdés? (Nincs jelentkező.) Ha nincs, 

akkor megadom a szót elnök asszonynak. 

Dr. Handó Tünde válaszai 

DR. HANDÓ TÜNDE, az Országos Bírósági Hivatal elnöke: Köszönöm szépen 
a kérdéseket. Répássy képviselő úrnak válaszolom, hogy bizony az utánpótlással 
gondok vannak. Az utánpótlás problémája - ha a bírói életpályára gondolunk - 
elsősorban a fogalmazóknál jelentkezik. 2010-hez képest 50 százalékkal csökkent a 
fogalmazónak jelentkezők száma. A legutóbbi ilyen pályázat során 36 álláshelyre 
mindössze 96-an jelentkeztek, hiszen mindenki, aki a szervezetbe lép, bár tudják, 
hogy ez a legjobb felkészülés a bírói pályára, és ez adja a legjobb felkészültséget akár a 
szakvizsgához is, egyetemi kutatások igazolják vissza, hogy a bírói pálya vagy a 
bíróság még mindig a legnagyobb presztízzsel rendelkezik a jogászság előtt, de sajnos 
az egzisztenciális helyzetet illetően nem vagyunk ilyen fényes helyzetben, hiszen 
nálunk egyáltalán a pálya 30 éves kor fölött kezdődhet, ezért mindannak ellenére, 
hogy a családalapítás kora egyre inkább kitolódik, de azért 30 éves kor körül vagy az 
alatt már házasságot kötnek, egy férfinak családfenntartónak kell lennie. Tehát 
amikor valaki erre a pályára lép, bizony ezt meggondolja, vállalja-e azt, hogy az 
egyetem után akár nyolc évig is 140 ezer forint nettóval, legalább három éven 
keresztül keres fizetést, vagy pedig utána is csak némileg emelkedik, a bírósági 
titkárok fizetése is alacsonyabb, mint az a bizonyos 280 ezer forint nettó.  

De más gondot is jelent ez, nevezetesen az igazságügyi alkalmazottaknál, 
hiszen itt tapasztalható az, éppen a minimálbéren vagy ahhoz közeli helyzetben lévő 
igazságügyi alkalmazottak miatt, hogy különösen a nyugati országrészben vagy 
azokban a városokban, ahonnan sokan dolgoznak külföldre, például Kazincbarcikán, 
ott nagyon nehéz igazságügyi alkalmazottakat egyáltalán találni, felvenni ezért a 
fizetésért. Tehát míg valamikor ez egy vonzó pálya volt, éppen a presztízse miatt, akár 
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a középiskolai végzettségűek számára is, ma már bizony akár egy áruházi feltöltő hely 
vagy pénztárosi hely is konkurenciát jelenthet a bírósági szervezet számára. Tehát 
mindenképpen fontos volna, hogy egy komolyabb stabilitás legyen a bírósági 
szervezetben.  

Köszönöm szépen Teleki képviselő úrnak a kérdését. Valóban, minden egyes 
bizottsági ülésen meg a plenáris üléseken is felmerül, hogy mi az oka ennek a 
különbségnek. Először is tudni kell azt, hogy a bírósági szervezetben - és ebben is 
unikálisak vagyunk Európában - a bírók 70 százaléka nő, ha az igazságügyi 
alkalmazottakat is nézzük, akkor szinte 80 százaléknál tartunk. Ez azt jelenti a mi 
gyermektámogatási rendszerünkben, hogy van egy korosztály, amelyiknél rendszeres 
az egy, kettő vagy akár három vagy többszörös évet is elérő távollét a munka 
világából, és természetesen ezeket az álláshelyeket védenünk kell, nem tudjuk 
feltölteni akárhogy, hiszen vissza kell fogadnunk a bármely időpillanatban 
visszaérkező kollégáinkat. Másrészt pedig a bírói vagy a fogalmazói álláshelyek 
kiírása, pályázatok elbírálása hónapokat is igénybe vehet - rendkívül komplikált 
folyamatról van szó -, minden gyorsítási szándékunk ellenére nem tudjuk, mondjuk, a 
bírói pályázatnál két és fél hónap alá szorítani, ami azt jelenti, hogy óhatatlanul 
vannak üresjáratok. S ebből természetesen van megtakarítás a bíróságon, viszont 
vannak is olyan törvényi kötelezettségeink, amelyek éveken keresztül nem kerültek 
külön nevesítésre a költségvetési törvényben, vagy amelyek nincsenek betervezve. 
Gondolok ilyenekre, mint a helyköziutazásiköltség-térítés, a szemüvegköltség-térítés, 
a bankkártyahasználat költségtérítése, tehát olyan kötelezően kifizetendő juttatások 
vannak, amelyeket részben ebből a megtakarításból pótlunk, másrészt pedig minden 
évben vannak olyan többletigények is, amelyeket valahonnan fedeznünk kell. Egy 
példát hozok fel erre: a tömeges bevándorlás törvénye. Erre kértünk költségvetési 
támogatást a 2015. évben, kaptunk is most az idén egy 70 millió forint körüli 
átcsoportosítást a Belügyminisztérium költségvetéséből, de nekünk március 31-éig ez 
a technikai felszereltséget, a helyettesítési díjakat, a túlmunkákat illetően 600 millió 
forintunkba került.  

Tehát mindig akad olyan terület, ahol ezt a maradványt hasznosítani tudjuk, és 
valóban, a 2015. év volt szinte az első olyan év, amikor ebből a maradványösszegből, 
úgy, ahogy az az ügyészségen is megtörténhetett, mi is tudtunk az országban egyenlő 
feltételekkel ruházati hozzájárulást finanszírozni a 2015. év végén, illetve tudtuk 
meghirdetni az úgynevezett „Szolgáltató bíróságért” programot, amelynek az egyik 
pontja a két éven túli ügyek feldolgozása volt. Céljutalmat tudtunk meghatározni az 
intézményeknek - hangsúlyozom, nem a bíróknak -, és ennek keretében is 26 
százalékkal csökkent a két éven túli ügyek száma. Volt olyan törvényszék, a Debreceni 
Törvényszék, ahol 50 százalékkal csökkent a két éven túli ügyek száma. Ezt úgy kell 
elképzelni, mint amikor egy középtávfutó az utolsó száz métereket sprintelve teszi 
meg - ezt nem lehet mindig elvárni a bírósági szervezettől.  

Köszönöm szépen az aggódó kérdéseket Vas Imre képviselő úrtól, merthogy 
valóban, bár nagy lelkesedéssel készülünk a július 1-jei dátumra, de még nagyon sok 
teendőnk van. Amiről a bíróságnak gondoskodnia kell, az egyrészt a technikai 
feltételek, tehát hogy legyen elég eszközünk, legyen elég sávszélesség, ahol ez a 
rengeteg információ, adat beérkezhet a bíróságokra; hogy legyenek képzettek, 
felkészültek az alkalmazottak, és hogy megfelelően tájékoztassuk az ügyfeleket is, 
hogy feléjük is működtessünk egy helpdesket. Nagyon komoly és ütemezett 
feladatokat végzünk folyamatosan, és azt gondolom, a bírósági szervezet nem július 1-
jére, hanem már előbb készen fog állni arra, hogy zökkenőmentes legyen ez a 
bizonyos elektronikus eljárás. 
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Teljesen megértem azokat az aggodalmakat vagy a kérdéseket is, hogy mi 
értelme van az elektronikus eljárás ilyenfajta elindításának, ha a másik oldalon - és 
nemcsak a bíróságon, hanem a másik ügyfél számár is - szükséges még a papíralapú 
akta is. De azt gondolom, és Konfuciuszra lehet hivatkozni, hogy az ezermérföldes út 
is az első lépéssel kezdődik; tehát egyáltalán valahogy a kaput meg kell nyitni, hogy be 
lehessen adni. S természetesen vannak arra terveink, és kapunk is támogatást a 
jogalkotás részéről is, hogy hogyan lehet a teljes folyamatot belül is elektronizálni. 
Vannak olyan országok, ahol ezt képesek megoldani. Észtországot tudom példaként 
hozni, ahol az idei évben teljes egészében kivezetik a papíralapú ügyintézést a bírósági 
szervezetből. Ott olyan eléréseket biztosítanak, olyan okos, intelligens 
nyomtatványokat, olyan elektronikusakta-formulákat, amiben mintha csak könyvet 
nézegetnénk, tartalomjegyzékkel, könyvjelzővel mindenki oda tud találni ahhoz a 
részhez, amely a számára fontos. Tudják azt biztosítani az ügyfeleknek, hogy jelszóval 
a saját aktáját úgy nézegesse, a világ másik végéről is, minthogyha csak a bírósági 
kezelőirodán lenne. Mi ezt a lehetőséget már most igyekszünk megteremteni, hiszen a 
bíróságokon folyamatosan töltik fel a saját és az ügyféli iratokat, tehát hamarosan el 
fogunk érni ahhoz a ponthoz, amikor ezt a magyar ügyvédek számára is garantálni 
tudjuk, vagy ügyfelek számára, hogy Debrecenből anélkül, hogy utaznia kellene 
Szombathelyre, bele tudjon tekinteni az iratokba. Sőt, azt is szeretnénk, és indulunk 
ilyenfajta pályázaton is, hogy lehetőség legyen a távmeghallgatásra, tehát ha tanúnak 
hívnak valakit Kisvárdáról Kőszegre, akkor a Kisvárdai Járásbíróságon, egy hiteles 
helyen kamerába mondhassa a vallomását, amelyet az ország másik végében a bíró 
vagy a felek képesek meghallgatni. Köszönöm szépen. 

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

észrevételt tenni, véleményt mondani. Staudt Gábornak megadom a szót. 

Észrevételek, vélemények 

DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik): Köszönöm szépen, elnök úr. Javarészt 
észrevételem lenne, nyilvánvalóan néhány minimális kérdés is kapcsolódik hozzá; 
nehéz ezt így elválasztani.  

Köszönöm szépen elnök asszonynak a beszámolóját, elolvastuk. Nyilván ez az a 
kör, az Igazságügyi bizottság, ahol a kellemetlen kérdéseket sem szabad megkerülni, 
hiszen akkor tudunk őszintén beszélni egymással. Én egy-két pozitív dolgot is el fogok 
mondani, illetve egy-két olyan pontot is megemlítenék, ami még nem egészen világos, 
vagy esetleg kritikus pontként merül fel az ellenzéki képviselők számára. (Dr. Vas 
Imre kimegy a teremből.) 

Az ügyek gyorsabb befejezése és a hátralékok ledolgozása örömteli dolog, ezt 
nyilvánvalóan minden szempontból támogatni tudjuk. Felmerült viszont bennem, 
van-e arra kimutatás, hogy ezek nem mentek-e a minőség rovására; meg is mondom, 
mire gondolok itt. Sokszor van olyan tapasztalat ügyvéd kollégák, vagy akik rálátnak 
az igazságszolgáltatásra, körében, hogy a másodfokú bíróságok kevésbé szeretnek 
bizonyítási eljárást lefolytatni, és vagy úgy, ahogy van, visszadobják hatályon kívül 
helyezéssel az első fokra - ezt egyébként a Kúria két évvel ezelőtti jelentése is 
megállapította, hogy sokszor a hatályon kívül helyezés az érdemi ítélet helyett születik 
meg -, illetve azt is láthatjuk, hogy sokszor egyszerűen jóváhagyják olyan esetekben is, 
amikor bizonyítást kellene felvenni, és adott esetben bizonyos dolgokat újragondolni.  

Amely terület tudtommal még mindig nagyon el van maradva, ez a civil 
szervezetek bejegyzési ügyei, itt még eléggé elhúzódnak az eljárások. (Dr. Handó 
Tünde nemet int.) Lehet, hogy ebben is volt előrelépés, de nagyon sokat kell várni, 
ameddig ezek megtörténnek; ez a tapasztalat.  
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A több pénzt természetesen támogatjuk a bíróságok részére; remélem, hogy a 
parlamenti többség is így fog tenni. 

Ami viszont kérdés, a beszámoló 6. oldalán is szerepel, az örök probléma: a 
kinevezési jog, illetve az eredménytelenné nyilvánítás, amikor egy pályázat esetén 
megteheti az OBH mindenkori elnöke, hogy azt mondja, hogy nem tölti be a 
szakmailag alkalmas, de mondjuk, más szempontrendszer alapján - amit ugye nehéz 
kontrollálni - mégsem alkalmasnak tekintett pályázókkal. A 6. oldalon azt 
olvashattuk, hogy 2015 első félévében a kinevezési jogkörbe tartozó 24 bírósági 
vezetői álláshely volt betöltetlen, ebből 15 még 2015 előtti. Ez nekem magasnak tűnik, 
megmondom őszintén, hiszen talán lehetne - de erre még vissza fogok térni -, lehetett 
volna találni szerintem alkalmas embert a pályázók közül.  

A „Nyitott bíróság” továbbra is kérdés számomra, bár ez inkább egyfajta 
bizonytalansági faktor, nem a legerősebb kritika élével mondom. Nyilvánvalóan jó, ha 
rálátással bírnak akár a diákok is erre a folyamatra, de azért ez nagyon kicsi szegmens 
kell legyen; inkább egy kis plusz, hab a tortán. Én sok esetben inkább büntetés-
végrehajtási intézményeket mutogatnék adott esetben - tudom, hogy oda is el tudnak 
jutni -, mert lehet, hogy elrettentőbb, ha valaki elkövetne valamit vagy olyan életre 
vetemedne. 

Ami viszont mindenképpen jó és üdvözlendő, szeretném itt is kiemelni, ez a 
gyermekközpontú igazságszolgáltatás; ez nagyon fontos dolog, főleg, ha tanúként 
szerepel egy gyermek, hogy el tudja mondani olyan környezetben, ami nem riasztja el, 
hogy mi is történt vele. S ugyanígy a tanúgondozás, áldozatvédelem is nagyon fontos 
terület, aminek örülök, hogy a beszámolóban megjelent.  

Ugyanez igaz a bírósági közvetítésre. Ha jól tudom, a nyugati országokban, 
illetve általában a bíróságok fejlődési pályájának nagyon fontos meghatározó eleme a 
közvetítésnek a lehetősége, sok ügy - ahogy láthattam a beszámolóban is - 
megoldódott ilyenformán is. Ennek is örültem.  

Az ügyfél-elégedettség megint egy nehéz kategória. Viccesen lehet azt 
mondani, hogy nyilvánvalóan nem a büntetőügyek vádlottjaira gondolunk, hogy 
mondjuk, a tíz év sok vagy kevés, amit kapott; ott az elégedettséget nyilván nehéz 
mérni. De értem én, itt arról van szó, hogy ha valaki ügyet intéz vagy megy a 
bíróságra, akkor az a szolgáltató jelleg milyen formában valósul meg. Itt viszont 
felhívnám arra is a figyelmet, hogy a bírói elégedettséget mérik-e, mert úgy érzem, 
sok esetben a bírók munkavégzési körülményeire is panaszkodtak, legalábbis 
hallottam olyan megnyilvánulásokat, hogy nem minden esetben volt kielégítő a bírók 
számára.  

Ami a technika alkalmazását illeti, ezt is maximálisan tudjuk támogatni; e-
ügyintézés, technikai eszközök. Örülök, hogy munkacsoport alakult a 
tanúmeghallgatás kép- és hangrögzítési lehetőségeinek vizsgálatára. Hozzáteszem, 
sok esetben a kazettás magnókat kellene első körben felváltani. Bízom benne, hogy ez 
a munkacsoport gyorsan célt ér, és az a minimum, aminek már nagyon régen meg 
kellett volna valósulnia - és akkor még a képfelvételekről nem is beszélünk -, hogy 
hangfelvételek ugyanúgy az akta mellé becsatolva, akár digitálisan elraktározva 
legyenek, illetve akár a jegyzőkönyv is ellenőrizhető ezeken keresztül. (Dr. Bárándy 
Gergely megérkezik az ülésre.) Hiszen nagyon sokszor nem pontosak ezek a 
jegyzőkönyvek, és ha nincs meg a felvétel, adott esetben egyébként is nehéz 
kontrollálni és kijavíttatni, hogy mi is hangzott el, és jól tudjuk, hogy egy ítélet múlhat 
egy pontos jegyzőkönyvön. 

Aztán egy-két kényesebb kérdésre rákanyarodva, az anyagban is szerepel a 
Nemzetközi Ügyvédi Kamara Emberi Jogi Intézetével való találkozó. Az anyagban 
nem szerepel, hogy nagyon kritikus jelentést írtak, ami nemcsak az OBH számára, 
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inkább a magyar szabályozás számára vagy a magyar szabályozás számára is kritikát 
fogalmazott meg. 2015 októberében volt szerencsém átolvasni ezt a jelentést; 
konkrétan az a címe, hogy „Továbbra is veszélyben a bírói függetlenség és 
jogállamiság Magyarországon” - ezek azért elég komoly szavak. A jelentés is 
alapvetően arra tér ki, hogy az a gyakorlat, ami egy mindenkori lehetősége az OBH 
elnökének, hogy eredménytelenné nyilvánítson pályázatokat, sok esetben a bírósági 
vezetői kasztnak a kinevezését tulajdonképpen egy mindenkori elnök alá rendeli be. 
És ez a szabályozás akkor sem jó, ha tökéletesen jól működik a rendszer - mindenkori 
elnökről és szabályozásokról beszélünk, ez fontos dolog -, tehát ha az OBH élén a 
létező legfüggetlenebb és legtapasztaltabb ember áll, ez akkor is egy veszélyes 
kockázatot jelent a szabályozásban, és ezt a Nemzetközi Ügyvédi Kamara is elismerte. 
Nem tudom, erre voltak-e további egyeztetések, vagy a kamarának reagált-e valamit 
erre akár a magyar kormány, akár az Országos Bírósági Hivatal.  

Még két dologra szeretnék kitérni. Azt nagyon köszönöm, hogy elnök asszony 
ahányszor megkereséssel fordulok, kimerítően igyekszik válaszolni és korrekt módon 
válaszol a megkeresésekre. Viszont a legutóbbi megkeresésemre adott válaszok, 
megmondom őszintén, nem nyugtattak meg, és kénytelen vagyok itt a beszámoló 
kapcsán ezt is felhozni. Pont a kinevezési gyakorlat kapcsán én akkor a Fővárosi 
Ítélőtáblára kérdeztem rá és az ottani elnöki mandátum betöltésére. Elnök asszony 
azt fogalmazta meg, hogy azért nem sikerült többszöri pályázatra sem betölteni, mert 
„nem érkezett olyan pályamű, amely hatékony és megvalósítható megoldási 
javaslatokat tartalmazott volna a bíróság aktuális problémáira”. Én ezt túl tágnak 
érzem, megmondom őszintén. Azt nem tudom, hány pályázat érkezett, érkeztek-e - 
valószínűleg érkeztek - olyan pályázatok, amelyekben vezetői gyakorlattal rendelkező 
pályázók is előterjeszthették az igényeiket. De úgy gondolom, ez egy túl szubjektív 
kategória, és ennek alapján majdhogynem minden pályázatra rá lehet mondani azt, 
hogy mondjuk, az aktuális problémára nem megfelelő választ ad, vagy lehetne jobb 
válaszokat is adni rá. Ez alapján - elnök asszony leírta ezt is - az OBH korábbi 
elnökhelyettesét bízta meg a feladatok ellátásával. Ezután nyilvánvalóan van itt akkor 
egy időtartam, amely alatt újra lehet majd pályáztatni. (Dr. Vas Imre visszatér a 
terembe.) A Nemzetközi Ügyvédi Kamara jelentésében is pont ez volt, hogy 
tulajdonképpen itt aktuális pályázatoktól függetlenül meghatározható, mondjuk, az 
eredménytelenné nyilvánítással, hogy ki az, akit a mindenkori elnök vezetőnek 
szeretne. Emiatt ezt a gyakorlatot továbbra sem tartjuk jónak. 

Ugyanez a magyarázat hangzott el az ítélőtábla büntető kollégiumának 
kollégiumvezetői pályázata kapcsán. Ott elnök asszony szó szerint azt írja le, hogy 
„nem érkezett olyan pályamű, amely hatékony és megvalósítható megoldási 
javaslatokat tartalmazott volna a kollégium aktuális problémáira”. Ez nekem 
túlzottan párhuzamosnak tűnik az előző magyarázattal, és úgy érzem, ezt bárkire és 
bármely helyzetre rá lehet húzni.  

Azt is el kell mondjam, és bírói körökből származik tudtommal az információ, 
akik azt kifogásolták - és ezt is leírtam elnök asszonynak -, hogy a megbízott Márki 
Zoltán kúriai tanácselnök, aki jelen pillanatban a kollégiumvezetői feladatokat látja 
el, tulajdonképpen - én így kaptam az információt - megbeszéli a folyamatban lévő 
ügyeket a bírákkal, és ezt a bírák az információim szerint úgy értékelik, minthogyha 
ezek iránymutatások lennének egy komoly bírósági vezető, kúriai tanácselnök 
részéről, hogy hogyan kellene ezeket eldönteni. Elnök asszony természetesen azt írta, 
hogy ezek nem kötelező iránymutatások - hát, nem is lehetnek azok -, és arra 
hivatkozott, hogy a kollégium vezetőjének lehetősége van, hogy joggyakorlat-elemzés 
körébe eső tárgykörében indítványt tegyen a Kúria elnöke részére. Ez helyes és jól is 
van így, csak én úgy érzem, hogy ezeknek inkább a befejezett ügyekre kellene 
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vonatkoznia, és nem arra, hogy előzetesen megbeszéljenek folyamatban lévő ügyeket, 
hanem adott esetben, hogy ha azt látja, hogy ügyek máshogy zárulnak vagy hasonló 
eseteket máshogy ítélnek meg a bírák, akkor ezekben lehet jogegységi döntést kérni a 
Kúria elnökétől.  

Végül még egy dolgot fel kell hogy hozzak, mert ez a sajtóban jelent meg, és 
szintén az OBH gyakorlatára utal. Ez nem más, mint Cserni János szerepe az OBH-
ban. Ez év április végén jelent meg a sajtóban, nagy felháborodást keltve egyébként 
legfőképpen jobboldali körökben, hogy az Országos Bírósági Hivatalban került Cserni 
János alkalmazásra. Őróla azt kell tudni - és ezt a cikkek is leírják -, hogy 2006 őszén 
Gyurcsány Ferenc mellett kiálló bíróról van szó, akit politizálása miatt többször 
elmarasztaltak a bírósági rendszeren belül. Jelen pillanatban a szervezetfejlesztési és 
koordinációs főosztályon dolgozik az OBH-ban. A sajtóban megemlítik a korábbi 
ügyeit, többek közt azt, hogy 2010 szeptemberében azért indult ellene fegyelmi 
eljárás, mert az általa is alapított balliberális Galamus portálon Révész Máriusz 
fideszes politikusról „A mártír harca” címmel gúnyos hangvételű cikket írt, Révész 
Máriusz 2006-os összeverése után - mindenki emlékszik rá. Eredetileg, a sajtó szerint 
Csernit az OBH igazgatási osztályára tervezték kinevezni, most másik osztályra került 
a cikkek szerint. A sajtó, miután úgy érezte, hogy nem kap választ ezekre a 
kérdésekre, felhívta az OBH telefonközpontját, ahol azt mondták, hogy már ott is 
dolgozik; tehát ez egy sajtó által megerősített információ. S azt is el kell ismételnem, 
hogy 2007-ben a sajtóban is megjelent módon írásbeli figyelmeztetést kapott Cserni 
bíró úr, mert 2006 őszén aláírt egy Sólyom László köztársasági elnököt bíráló levelet, 
amelyben - ez így még nem is tűnik olyan vészesnek, viszont - azért bírálta Sólyom 
Lászlót, mert az akkori államfő, Sólyom László az őszödi beszéddel kapcsolatban a 
morális fenntartásait hangoztatta. Azt hiszem, az őszödi beszéddel kapcsolatosan ez a 
minimum, hogy a morális fenntartásait, mondjuk, egy államfő kifejezi. Illetve - és 
akkor itt rövidre is zárnám - emlékeztet a sajtó arra is, hogy ő volt az, aki a Mécs Imre 
által indított rágalmazási perben 2004-ben a Magyar Demokrata főszerkesztőjét, 
Bencsik Andrást első fokon végrehajtandó fogházbüntetésre ítélte. Természetesen a 
Legfelsőbb Bíróság utóbb pénzbüntetésre enyhítette ezt a döntést. Egyébként, milyen 
érdekes, Cserni János a Legfelsőbb Bíróság döntését törvénysértőnek minősítette, és 
a Magyar Bírói Egyesület is etikai eljárásban elmarasztalta, pont emiatt. És ezek 
nyilván csak a legfontosabb pontok. 

Azt szeretném kérdezni elnök asszonytól, hogy valóban megfontolt dolog volt-e 
az ő alkalmazása az OBH-ban. Úgy gondolom, hogy ez főleg jobboldali körökben, de 
szerintem a bírósági függetlenséget a mindenkori politikától őrző körökben is okkal 
vált ki felháborodást, ezért mindenképpen e beszámoló kapcsán is el kellett ezt 
mondjam és meg kellett kérdeznem. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A beszámoló elhangzása előtt akartam mondani, 

hogy a címben szereplő, tehát a 2015. I. féléves időszakról szóló beszámolóhoz 
szóljunk hozzá. Én úgy gondoltam, hogy mindenki tartani fogja magát ehhez; Staudt 
képviselőtársam kicsit elkanyarodott a témától. (Dr. Staudt Gábor: Nincs rá máskor 
lehetőségünk.) Úgyhogy most felhívom képviselőtársaim figyelmét erre. Nagyon sok 
napirendi pont van még hátra, és kérem, most csak a 2015. I. félévi beszámolóról 
beszéljünk.  

Megadom a szót Répássy képviselő úrnak. 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT (Fidesz): Köszönöm a szót. Őszintén szólva, eredetileg 

nem akartam hozzászólni, de Staudt képviselő úr… De nem feltétlenül vele akarok 
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vitatkozni, hanem inkább szeretnék megosztani néhány információt, és azt gondolom, 
ez fontos lehet.  

Először is, csodálkozom, hogy ebben a bizottságban, de azon már nem 
csodálkozom, hogy még ezen túl is, az Igazságügyi bizottságon túl is képviselőtársaim 
az Országos Bírósági Hivatallal kapcsolatban két dolgot nem vesznek figyelembe. Az 
egyik az, hogy az Országos Bírósági Hivatal és annak elnöke nem felel a rá vonatkozó 
szabályozásért. Azt mi alkotjuk meg, az Országgyűlés alkotta meg azt, hogy az 
Országos Bírósági Hivatal elnökének milyen hatáskörei vannak. Természetesen a 
hatáskörének a gyakorlásáról be lehet számolni, de az, hogy egyébként miért van 
olyan hatásköre, amelyet itt felidézett Staudt képviselő úr, hogy pályázatokat 
eredménytelennek nyilváníthat, azt rajtam kell számonkérni, vagy azokon, akik 
elfogadták ezt a törvényt; ezt nem az OBH elnökén kell számonkérni. Egyrészt. 

Másrészt, mi az, amiért még nem felel az Országos Bírósági Hivatal elnöke? A 
bírói ítéletekért. Itt az Igazságügyi bizottságban szögezzük le, hogy mondjuk, itt az 
egy minimum tudásszint, hogy az OBH elnökén… (Dr. Staudt Gábor: Én 
számonkértem ezt?) Most nem Staudt képviselő úrnak címzem, inkább azt 
mondanám, hogy közös okulásul címzem, hogy az OBH elnökének semmi köze nincs 
a bírósági ítéletekhez, a bírósági döntésekhez. Ez egy nagyon fontos alap. Aki ezt nem 
tudja, szerintem az inkább ne foglalkozzon ezzel a kérdéssel.  

Ezen túl, amivel kapcsolatban szeretném kifejteni a tapasztalataimat, Staudt 
képviselő úr említette ezt a bizonyos Nemzetközi Ügyvédi Kamara Emberi Jogi 
Intézetét. Nekem is volt szerencsém velük találkozni, ez 2015 első félévében volt, 
valóban, és az ő jelentésük, véleményük hosszas kritikát tartalmaz az Országos Bírói 
Tanács - tehát az OBT - jogállásával, helyzetével kapcsolatban. Én nem tudtam 
meggyőzni őket arról, hogy az Országos Bírói Tanácsot éppen ebben az időszakban, 
tehát 2015 első félévében, ha jól emlékszem, júniusban vette föl teljes jogú tagként, 
tehát a teljes jogú tagságát ismerte el éppen ebben az időszakban a - remélem, jól 
fordítom - Bírói Tanácsok Európai Hálózata, az ENCJ. Ez a szervezet azokat a 
nemzeti bírói tanácsokat foglalja magában, azok alkotják, amelyek rendelkeznek 
független és az európai igazságszolgáltatásban, a bírósági igazgatásban komoly 
szerepet betöltő tanácsokkal. És akkor most jön a lényeg, amit szeretnék elmondani - 
és ezt mondtam el a Nemzetközi Ügyvédi Kamara Emberi Jogi Intézetének is -, hogy a 
Bírói Tanácsok Európai Hálózatának megfigyelő tagja, tehát nem teljes jogú tagja, 
mint a magyar Bírói Tanács, hanem megfigyelő tagja Ausztria, Ciprus, Csehország, 
Észtország, Finnország, Németország, Luxemburg, Svédország, Spanyolország; most 
már nem is beszélve olyan országokról, mint Szerbia, Montenegró, tehát az EU-n 
kívüli országok. Tehát az EU-tagállamoknak egyharmada csak megfigyelő tagja annak 
a nemzetközi szervezetnek, amelynek a magyar OBT teljes jogú tagja.  

A mi vitáinkon ez nem segített (Dr. Staudt Gábor: Akkor miért mondod el?), 
de azt gondoltam, hogy egy ilyen nemzetközi monitorszervezetet bizonyára érdekli, 
hogy az a testület, amelyet ő nem tart függetlennek, egyébként a többi ország, az 
Európai Unió tagállamainak kétharmadában működő bírói tanácsok függetlennek 
tekintenek, és megfelel a kritériumaiknak. Mondom, nem sikerült meggyőznöm. 
Nagyjából ennyit is gondolok ennek a Nemzetközi Ügyvédi Kamara Emberi Jogi 
Intézetének erről a jelentéséről. 

S még egy utolsó megjegyzés; nem az elnök asszonynak szánom, kifejezetten 
nem neki szánom, hanem Staudt képviselő úrnak Cserni János szerepével 
kapcsolatban. Felolvasta itt képviselőtársam, hogy Cserni János milyen hírekben 
szerepelt korábban, milyen módon adott hírt magáról. Én szeretnék visszakérdezni: 
mi lenne a jobb, ha Cserni János ítélkezne (Derültség.), vagy az OBH-ban lenne 
egy…? (Dr. Staudt Gábor: Jézusom, Robi, ezt ne! Úristen!) De most komolyan, 
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tényleg, mi lenne jobb? Ő egy bíró, egy független bíró. Mi lenne jobb: hogyha ezek 
után, ezzel a pedigrével, amit itt most a képviselőtársam elmondott, Cserni János 
éppen…? (Dr. Staudt Gábor: Ha fideszes képviselő lenne. Az lenne a legjobb! - 
Derültség.) Én azt gondolom, Cserni János most van a legjobb helyen; ha már bíró, 
akkor most van a legjobb helyen. Segít az igazgatásban; nyilván majd eldönti, mennyi 
időt akar az igazgatásban eltölteni. De higgye el, képviselőtársam, hogy az, amit 
elmondott, és ha igaz mindaz, amit Cserni János terhére rónak - én azért ezt némileg 
kétségbe vonom -, tehát ha igaz, hogy ilyen elfogult, akkor nem lenne jó, ha ítélkezne. 
Ezt szeretném mondani. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e még hozzászólás? Bárándy Gergely! 
 
DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Tisztelt 

Elnök Asszony! Először is elnézést kérek, hogy most estem be a bizottsági ülésre, csak 
sikerült a polgári törvénykönyv vitáját a plenáris ülésen egyazon időpontra időzíteni, 
mint az Igazságügyi bizottság ülését, úgyhogy emiatt nem tudtam előbb itt lenni. Így 
aztán azt, amit elnök asszony eddig elmondott, azt nem tudtam meghallgatni, egy 
észrevételt azonban mindenképpen szeretnék tenni, illetve kettőt. 

Az egyik az, hogy örülök annak, és azt továbbra is nagyra értékeljük, hogy 
elnök asszony lehetőséget ad a konzultációkra, és ezzel elősegíti azt, hogy a két 
hatalmi ág kicsit harmonikusabban tudjon együttműködni, illetve tájékoztatást 
tudjunk kapni azokról a tervekről, amelyekről elnök asszony informálni szeretne 
minket, illetve mi is el tudjuk mondani azokat az aggályainkat, amelyeket mi meg 
szeretnénk fogalmazni. Ezeket nem is ismételném meg; egyetlenegyet viszont 
kiemelnék belőle, és ez elnök asszonynak egyáltalán nem lesz újdonság. Részben azért 
nem, mert elmondtam már én is többször, részben azért, mert Staudt 
képviselőtársam is hosszan beszélt erről, sőt Répássy képviselőtársam is érintette 
most, hogy mi az, amiről ön nem tehet. Én egy picit másként látom a dolgot, és nem 
szeretném visszavezetni ezt oda, mert azon már lényegesen túlmentünk időben, hogy 
ki milyen szerepet játszott egyébként a mai bírósági törvény előkészítésében és 
megalkotásában személy szerint. De egy tény, hogy valóban, mint OBH-elnöknek 
önnek formálisan nincs felelőssége azért, hogy milyen törvényeket fogadott el az 
Országgyűlés. Abban viszont igen, hogy bizonyos lehetőségeket miként alkalmaz és 
használ. Talán erre is utalt Répássy képviselő úr. 

Valóban, én is a pályázatok eredménytelenné nyilvánításának a gyakorlatáról 
szeretnék egypár szót ejteni. Azt, hogy melyik ilyen eset esett bele pont ebbe a féléves 
ciklusba, elnök úr, azt nem tudom megjelölni, de azt tudom mondani, hogy amióta 
elnök asszony hivatalba lépett, azóta folyamatosan él ezzel a lehetőséggel. Én azt 
gondolom, vannak olyan jogszabályi lehetőségek - hangsúlyozom: lehetőségek és nem 
kötelezettségek -, amivel egy állami vezetőnek vagy akár egy bírósági vezetőnek nem 
kötelessége, csak lehetősége élni. Azaz ha úgy ítéli meg, hogy ezek vagy egy 
rendelkezés esetleg aggályos, akkor azzal nem kötelező élni, a lehetőséget nem muszáj 
kihasználni. Ennyiben viszont elnök asszonynak, azt gondolom, van felelőssége e 
tekintetben, ugyanis van egy jogszabályi lehetőség, és ön azzal él is. Márpedig nagyon 
sok szakmai érv és nagyon sok formális vélemény is - amire Staudt képviselő úr is, ha 
jól hallom, utalt - aggályossá teszi ennek a jogintézménynek a létjogosultságát. Illetve 
kiemelem én is azt, és kiemelik mások is, hogy bizony a bírói függetlenségre ennek 
van gyakorlati hatása, méghozzá negatív irányban befolyásolja azt.  

Akceptálom és megértem elnök asszony azon érveit, mely szerint vannak olyan 
pályázók, akik formálisan adott esetben megfelelnek egy pályázati kiírásnak, de 
mégsem tartja elnök asszony alkalmasnak őket arra, hogy a pozíciót betöltsék. Erre 
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javasoltam nagy tisztelettel akkor azt, és most is ezt teszem, hogy adjuk meg a 
pályázat kiírójának azt a lehetőséget, hogy pontosan meghatározza a pályázat 
feltételeit. E tekintetben lehetne jogszabály-módosítást eszközölni, és én ehhez 
kértem és kérem most is elnök asszony támogatását. Ugyanis ha az OBH elnöke egy 
ilyen jellegű módosítást támogat, úgy gondolom, annak van súlya, és azt mind az 
ellenzéki, mind a kormánypárti képviselők meg fogják fontolni. Tehát ha csak az a 
probléma, hogy elnök asszony nem tud kiírni olyan pályázati feltételeket, amelyek 
alapján megfelelő ember adhatja csak be a pályázatát az adott pozícióra, akkor ezen 
változtassunk. Addig viszont - és látom, Répássy képviselő úr jelzi, hogy megint 
elkalandoztunk a jogalkotás terrénumára, de nem ez a probléma; hanem addig - én 
azt kérem elnök asszonytól, ne éljen ezzel a jogosítványával, hanem támogasson egy 
ilyen irányú törvénymódosító javaslatot. Mert az viszont az én meglátásom szerint 
rendkívül aggályos, hogy egyébként egy benyújtott pályázatot, amely a kiírás minden 
feltételének megfelel, és eredményes is volt a pályázó, ott egy szubjektív döntéssel egy 
olyan, egyébként képviselőtársam által idézett általános bővített mondattal el lehet 
utasítani, illetve eredménytelenné lehet nyilvánítani egy pályázatot, ez bizony az 
önkényes jogalkalmazásra és a bírói függetlenség csorbítására ad lehetőséget az OBH 
elnökének. Még akkor is, ha egyébként nem ez a célja, de maga a struktúra, maga a 
rendszer ezzel jár. Én azt megértem, és még egyszer mondom, akceptálom, hogy 
kapjon az OBH elnöke vagy akár más bírósági vezető nagyobb jogkört arra, hogy 
miként határozza meg a pályázat feltételeit. De ha egy pályázó eredményesen 
pályázott, azt kelljen kinevezni.  

Azt kérem még egyszer elnök asszonytól, és én azt nem tudom elfogadni - de 
ezt mondtam már több esetben is -, hogy jelen feltételek mellett, amelyek mellett 
mindenki aggályosnak tartja ezt a rendelkezést, elnök asszony nem is egy, hanem 
nagyon sok alkalommal él ezzel a lehetőséggel. Annak idején egy listát vittem be 
elnök asszonyhoz a konzultációra, ez egy másfél oldalas, viszonylag sűrűn gépelt lista 
volt arról, hogy elnök asszony hány alkalommal minősítette eredménytelenné a 
pályázatokat. Ezeket szívesen kigyűjtöm, és nagyon szívesen részt veszek akár olyan 
konzultáción, amivel ezt a szabályt finomítjuk. Még egyszer mondom, nem egy 
tollvonással szeretném törölni, hanem olyanná formálni igyekeznék, ami megfelel 
minden jogállami elvárásnak. Ugyanis hál’ istennek a bírósági szervezeti szabályok 
túlnyomó többségét, mondhatnám, jóval 90 százalék fölötti részét sikerült mára már 
olyanná formálni, ami abszolút megfelel a jogállami kritériumoknak. Bár nekem ez a 
struktúra nem tetszik, de ez a magánvéleményem, mert én másképp látnám 
helyesnek. De egyébként a szabályozás lényegi vonásai a sokszori módosítás után 
megfelelnek. Ez egy olyan pont, ami valahogy bent ragadt a rendszerben, és ami 
valóban problémát okoz. Úgyhogy én arra kérném elnök asszonyt, hogy a jövőben, 
amíg ez nem változik, addig tartózkodjon az eredménytelenné nyilvánítás 
lehetőségének alkalmazásától, és segítsen nekünk egy olyan megfogalmazással és egy 
olyan törvénymódosítás kidolgozásában, amely megfelel ezeknek a kritériumoknak, 
és azokat a szempontokat, amelyeket ön is fölvetett - és részben én is jogosnak érzek -
, szintén tudja biztosítani. Köszönöm szépen a figyelmet.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Staudt Gábor! 
 
DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik): Köszönöm szépen. Nagyon röviden a Répássy 

Róbert képviselőtársam által elmondottakra szeretnék reagálni. Én egészen 
elképesztő megdöbbenéssel hallgattam az ön szavait. Tehát ha úgy általában valaki 
elfogult bírónak, akkor menjen az OBH-ba, a csúcsszervbe dolgozni (Dr. Répássy 
Róbert: Nem ezt mondtam.), és akkor van jobb helyen, pontosabban a 
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szervezetfejlesztési és koordinációs főosztályára. Ha ezt komolyan gondolja Répássy 
Róbert képviselőtársam, akkor nagyon szomorú vagyok, és azt hiszem, akkor a 
lényegét nem értette meg annak, amit elmondtam.  

Én úgy tudom, hogy ha valaki nem jól végzi a feladatát vagy nem függetlenül, 
vagy olyan ítéleteket hoz, amit mondjuk, a felsőbb bíróságok nagy számban hatályon 
kívül helyeznek vagy megváltoztatnak, akkor az alkalmassága a bírósági rendszeren 
belül megvizsgálható, és akár alkalmatlanná is lehet nyilvánítani. Erre a bíróságnak 
megvannak a megfelelő szervei.  

Úgyhogy azt hiszem, akkor kimondhatjuk, hogy Magyarországon csak felfelé 
lehet bukni, bármilyen módon és bármiben vett valaki részt. Ez egy nagyon fájó 
általános megállapítás, amit én egyébként nem tudok elfogadni. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Répássy képviselő úr! 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT (Fidesz): Igen, köszönöm, bár én Bárándy képviselő 

úrra akartam reagálni. Azt szeretném mondani elnök asszonynak, Bárándy képviselő 
úr azt mondta, hogy arra kéri őt, hogy ne gyakorolja ezt a hatáskörét. Én meg arra 
kérem, elnök asszony, hogy ne vegye figyelembe az országgyűlési képviselőtől érkező 
elvárásokat, semmiképpen se vegyen figyelembe politikai elvárásokat, legyen az 
ellenzéki vagy legyen az kormánypárti elvárás.  

Én azt gondolom, amennyiben az önre vonatkozó törvények alapján önnek van 
bizonyos hatásköre, és amennyiben ezzel a hatáskörével élni kíván, és ezt 
természetesen törvényesen és észszerűen meg tudja indokolni - mert ugye itt azt az 
egyet elfelejti Bárándy képviselő úr, hogy ezeket a döntéseket az Országos Bírói 
Tanács ellenőrzi vagy ellenőrizheti, tehát az Országos Bírói Tanács szakmai alapon, 
politikától függetlenül ellenőrzi, és az Országos Bírósági Hivatal elnöke nyilván 
minden ilyen esetben feltárja azokat az okokat, hogy miért nyilvánított 
eredménytelenné pályázatot. Nem feltétlenül kell, hogy az Országos Bírósági Hivatal 
elnöke, mondjuk, politikusokkal vitassa meg azt, hogy miért nyilvánított egy bírói 
vagy egy elnöki pályázatot eredménytelenné. 

Tehát összefoglalva, elnök asszony, lehet, hogy Bárándy képviselő úrnak ez 
nem tetszik, de én meg azt kérem, hogy se az én elvárásaimat, se Bárándy képviselő 
úr elvárásait ne teljesítse.  

Staudt képviselő úr pedig, hát, én nem tudok mást mondani. Ha egy bíró 
tanújelét adja annak, hogy elfogult, mondjuk, akár politikai értelemben, akár más 
értelemben - lehet az más; most nem akarok idehozni kúriai bírókat, akikkel szemben 
felmerült, hogy más elfogultságot mutattak, nem politikait, hanem mondjuk, 
bizonyos szektorok irányába mutattak elfogultságot -, a lényeg az, hogy ha tanújelét 
adja egy bíró annak, hogy elfogult, attól még a bírói pályára, a bírói hivatásra lehet 
alkalmas, egyrészt. Másrészt pedig a bírósági igazgatásban, különösen az OBH-ban, 
az oda beosztott bíróra az a szabály, hogy ő nem is ítélkezhet, tehát amíg be van oda 
osztva, addig nem ítélkezhet. Tehát az, hogy egy bíró alkalmas-e a bírósági 
igazgatásban munkát végezni, nem keverendő össze az ítélkezési függetlenségével. A 
bírónak nyilván kell lennie egy személyes függetlenségének, személyes integritásának, 
de az, hogy az ítéleteit ne lehessen azon az alapon kétségbe vonni, hogy milyen 
véleményeket, milyen nyilatkozatokat közölt - most azt elhiszi rólam, hogy nem 
vagyok Cserni János híve, tehát a véleményével nem tudok azonosulni (Dr. Staudt 
Gábor: Révész Máriuszt kérdezd még meg, Robi, jó?), tehát summa summarum, 
elhiszi rólam, hogy nem Cserni János védelmében mondom, amit mondok, hanem 
azért mondom, mert ha nem volt olyan ok, ami miatt őt a bírói hivatalából 
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elmozdították volna, tehát nem volt olyan fegyelmi vagy valamilyen eljárás vele 
szemben, akkor ő egy teljes joggal kinevezett bíró.  

Én igenis vállalom azt a véleményemet, hogy ha valakivel szemben egy ilyen 
elfogultság felmerül, még mindig jobb, ha az igazgatásban, az ítélkezési munkától 
távol végzi a tevékenységét; egyrészt. Másrészt ne felejtsük el, hogy amikor egy bíró 
elfogultságát vagy egy erre hivatott felettes bíróság, vagy maga a bíró megállapítja, 
hogy ő egy adott ügyben nem tud ítélkezni, az pontosan azt jelenti, hogy ő vagy abban 
a konkrét ügyben, vagy esetleg egy ügyszakban nem tudja vállalni az ítélkezési 
tevékenységet. De ettől még nem biztos, hogy nem alkalmas bírónak vagy nem 
alkalmas igazgatási munkára. 

Még egyszer mondom, én azt sem tudom egyébként, hogy most elnök asszony 
jól meghallgatta ezt a vitánkat, és utána el fogja mondani az igazságot, hogy Cserni 
Jánossal mi a helyzet, de én egy elvi kérdésnek tekintettem azt, hogy ha egy bíróval 
kapcsolatban felmerül az, hogy elfogult, akkor jobb, ha nem vesz részt olyan 
ügyekben, nem ítélkezik olyan ügyekben, amelyeknek politikai összefüggései 
lehetnek. Köszönöm szépen a szót. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Nem sarkallom képviselőtársaimat hozzászólásra. 

Vegyük figyelembe, elnök asszony nem nézőnek jött ide (Derültség.), hogy a mi 
vitáinkat itt hallgassa, hanem az ő beszámolójáról van szó. Úgyhogy mindenkit 
önmérsékletre intek. Bárándy képviselő úr, parancsoljon! 

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

ezek az ülések sajnos elhúzódnak… 
 
ELNÖK: Azzal nincs is semmi baj. Én nem mondtam azt, hogy ne húzódjon el. 
 
DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP): …ugyanakkor viszont ez az a fórum - és itt 

térek rá a lényegi mondanivalómra -, ahol az ember az alkotmányban vagy 
Alaptörvényben és törvényben foglalt módon tud véleményt nyilvánítani, és azt 
gondolom, hogy ha így teszi, akkor teszi helyesen, és nem, hogyha mondjuk, a 
sajtóban üzenget. Én azt gondolom, és azért kértem szót - és nagyon rövid leszek -, 
mert úgy hiszem, Répássy képviselőtársamnak rendkívül jól, ugyanakkor rendkívül 
populistán is hangzott az a megjegyzése, miszerint is mit vegyen és mit ne vegyen 
figyelembe elnök asszony. Én azt gondolom, ez nem egy politikusi kérés az OBH 
elnöke felé, hanem az Igazságügyi bizottságban megfogalmazott képviselői vélemény. 
(Dr. Répássy Róbert: Ezzel még többet mondott.) És a kettő között azért némi 
különbség van. Ugyanis ez egy törvényben rögzített, intézményesített formája annak, 
ahol meghallgatjuk az elnök asszonyt, és a képviselők elmondják a véleményüket és az 
észrevételeiket az OBH munkájáról, és ez nyilvánvalóan a javaslattételi lehetőséget is, 
a szóbeli javaslattételi lehetőséget is magába foglalja. Úgyhogy ezt úgy értelmezni, 
képviselőtársam, hogy ez egy politikai megrendelés, vagy nem tudom, befolyásolási 
kísérlet, őszintén szólva, ez nagyon gyenge érv. Azt a lehetőséget és jogot továbbra is 
fenntartom magamnak, hogy képviselőként azon a fórumon, ahol annak igenis helye 
van, megfogalmazzak kritikai véleményeket, és megfogalmazzam azt is, ami az én 
meglátásom szerint helyes eljárási mód lenne az OBH elnökétől, elnök asszonytól, és 
ez az a fórum, ahol ezt meg kell tenni.  

S még egy megjegyzés képviselőtársamnak, hogy a pályázatok 
eredménytelenné nyilvánításával kapcsolatban az OBT-nek például nincs vétójoga, ez 
az egyik komoly probléma, mint ahogy, mondjuk, a kinevezéseknél a pályázati 
rangsortól való eltérés esetén az OBT-nek van egyetértési joga, illetve vétójoga - 
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megfogalmazás kérdése, kinek melyik tetszik -, itt viszont nincs. Úgyhogy ez a 
kontroll, amit ön emleget, gyakorlatilag nincs az OBH elnökének a feje fölött. 
Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Staudt képviselő úr! 
 
DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik): Tényleg egy mondat. Annyit szeretnék 

utolsóként reagálni Répássy Róbertnek, hogy akkor viszont nagyon jó lett volna, ha a 
Fidesz 2010-ben elmondja, hogy az elszámoltatást úgy képzeli el, hogy Gyurcsány 
Ferenc országgyűlési képviselőnek jó lesz, miniszterelnöknek nem - nem okoz kárt, 
mert csak országgyűlési képviselő. Köszönöm. (Dr. Répássy Róbert: Ne keverjük 
össze a bírókat ezzel a személlyel!)  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Mivel több hozzászólót nem látok, megadom elnök 

asszonynak a szót. 

Dr. Handó Tünde reflexiói 

DR. HANDÓ TÜNDE, az Országos Bírósági Hivatal elnöke: Köszönöm a 
lehetőséget.  

Staudt képviselő úr felvetéseivel kezdeném. Minőség és időszerűség. 
Természetesen erre is figyelünk, és éppen azt mutatják azok a számok, amelyeket 
vizsgálunk, hogy a minősége is javul az ítélkezésnek. 2015-ből a hatályon kívül 
helyezéseket mondom: járásbíróság-törvényszék viszonylatában a hatályon kívül 
helyezések száma 971 volt, miközben a fellebbezett ügyek száma 13 120 volt, ez 7,4 
százalék. Ebben persze a büntetőügyek azok, amelyeknél gyakrabban előfordul, de 
mégis, 2014-hez képest 5 százalékkal kevesebb a hatályon kívül helyezett ügyek 
száma. Törvényszék-ítélőtábla viszonylatában 765 fellebbezés volt, 66 hatályon kívül 
helyezés, ez 8,6 százalékos arány, és 2014-hez képest 27 százalékkal kevesebb. De 
sorolhatnám még ezeket a számokat. Azt mutatják az egyes törvényszékek beszámolói 
is és az országos összesített adatok is, hogy mind a helybenhagyások, mind pedig a 
hatályon kívül helyezések az ítélkezési munka színvonalának vagy az ítéleteknek a 
kiszámíthatóbbá válását jelzik az állampolgárok felé.  

Valóban, komoly nagy gond, és nagyon sajnálom, hogy ezzel a Ptk.-hoz 
kapcsoltan nem foglalkozik a parlament, a jogalkotás, hogy észszerűbben kellene 
szabályozni a civil szervezetek bejegyzését, alapítását, mint ami ma létezik. Rendkívül 
bonyolult, szövevényes a rendszer. Mindenki, biztosan önök is megtapasztalják, hogy 
ismerősök, barátok milyen nehézségekkel küzdenek. Mégis, ha csak a Fővárosi 
Törvényszéket nézzük, az egy évvel ezelőtti több százas ügyhátralékhoz képest - a 
múlt héten néztem meg utoljára - 90 határidőn túli ügyük van; itt 60 napos a határidő 
bizonyos eljárási cselekményekre, és mindössze 90 ügy van ezen a határidőn túl. 
Tehát ahhoz képest, hogy ezresével, tízezresével érkeztek ezek az ügyek, a fővárosban 
60 ezer civil szervezet van bejegyezve, a legtöbb az országban, úgyhogy egészen jól 
teljesítünk, bár ehhez sem kaptunk igazából sem jogalkotói, sem pedig költségvetési 
segítséget, de megoldottuk saját forrásból.  

A nyitott bíróságokkal kapcsolatban tegnap ért éppen egy élmény: egy bíró 
gyermeke jött haza a középiskolából, akik egy tárgyaláson vettek részt a bíróságon. 
Bíró gyermeke, mégis most volt először igazán büszke arra, hogy az édesanyja bíró, 
mert olyan hitelesek tudtak lenni az egész osztály előtt a jogot, a jogrendszert vagy azt 
az esetet illetően, ami azt erősítette a fiatalokban, hogy itt valóban komolyan veszik az 
ügyeket, az ügyfeleket. És amit említett, ezt valóban kiterjesztjük az áldozatvédelem 
vagy a bűnmegelőzés felé is. A Debreceni Törvényszéknél szinte rendszeres ma már 
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az, hogy javítóintézetben tartanak tárgyalást, pont azért is, hogy azok a fiatalok 
lássák, hogy mi a tetteik következménye, mire kell figyelniük. Együttműködünk a bv-
intézetekkel, összekapcsolt programjaink vannak, sőt a rendőrséggel is; ennek az 
egyik eleme a bűnmegelőzés. És nem mindenkinek kell ezzel foglalkoznia a 
bíróságokon, minden bíróságon van egytucatnyi olyan bíró, bírósági titkár, akik ezt 
magukra vállalják, és missziónak tekintik azt, hogy segítsék a város, a falu népét 
abban, hogy el tudjanak igazodni a körülöttük lévő világban, mert ez rendkívül fontos.  

Külön köszönöm, hogy a bírói elégedettségre, egyáltalán a dolgozói 
elégedettségre is felhívta a figyelmet. Van ilyen a bíróságokon, már a negyedik 
törvényszéken végeznek komoly felméréseket a dolgozói elégedettséggel 
kapcsolatban. Most egy újabb programot és pályázatot hirdetünk meg, az a neve, 
hogy fenntartható fejlődés program, november 16-áig fog tartani. Három pillérből áll, 
az egyik az ítélkezés hatékonysága, a második az ügyfélkapcsolatok, a harmadik pedig 
az életpálya, és ennek keretében az egyik kötelező pályázati elem a bíróságok részére, 
hogy mindenki a maga szempontjának és az elérhető jó gyakorlatoknak megfelelően 
dolgozóielégedettség-felméréseket végezzen az ország minden bíróságán.  

Külön köszönöm, hogy a digitalizálást képviselő úr is támogatja. Fogynak a 
hangkazetták, digitális hangrögzítés van, sőt ma éppen egy olyan bemutatót tartunk a 
Magyar Igazságügyi Akadémián, ahol a hangfelismerő programot mutatjuk be, ami 
azt jelenti, hogy hangzás után képesek bizonyos szoftverek szöveget rögzíteni. Ezzel az 
igazságügyi alkalmazotti kapacitás egyharmada kiváltható, átirányíthatóak lesznek az 
alkalmazottak más munkaterületekre. S folynak a kísérletek a kép- vagy 
hangrögzítéssel egyébiránt is, hogy ne legyen írásba foglalása a jegyzőkönyveknek, 
hanem, mint ahogy Spanyolországban, Lengyelországban, Portugáliában - 
sorolhatnám az országokat - létezik, nincsenek papíralapú jegyzőkönyvek, csak 
jegyzetek, mindenki azt hallgat vagy néz, ami neki tetszik, már az ügyfelek közül, mert 
ez persze nem egy tévéközvetítést jelent. Úgyhogy foglalkozunk ezzel a kérdéssel. 

A magam részéről nagyon csodálkozom, hogy a nemzetközi ügyvédi szervezet e 
jelentését így kiemelte a képviselő úr, annál is inkább, mivel engem magamat is az 
csodálkoztatott el, hogy miközben éppen a csúcson járt a Magyar Ügyvédi Kamaránál 
vagy a Budapesti Ügyvédi Kamaránál az a bizonyos kérdés, hogy ki hogyan szavazott, 
hogyan számolgatták a szavazatokat, akkor a Nemzetközi Ügyvédi Kamara - 
gondolom, a Magyar Ügyvédi Kamara felkérésére - éppen azzal tudott foglalkozni, 
hogy vajon mennyire függetlenek vagy mennyire veszélyeztetettek a magyar bírók. És 
aztán sajnos az én tapasztalataim megegyeztek képviselő úr tapasztalataival; úgy 
érkeztek meg az ügyvédi kamara kíséretében hozzám, hogy egy darab jogszabályt nem 
olvastak el, egy darab angol nyelvű iratot, amely a honlapunkon bárki számára 
elérhető - rá lehet menni a honlapra, mennyi tájékoztatás szerepel fenn -, semmit 
nem olvastak. Volt viszont egy listájuk arról, hogy mit kell kifogásolniuk, és a leckét 
szépen visszamondták.  

Mi az elmúlt négy év alatt nagyon sok nemzetközi szervezetet fogadtunk, 
nagyon sokakkal beszéltünk. Sajnos többször meg kellett azt tapasztalnom, hogy 
egyeseket a valóság cseppet sem érdekel. Ennek ellenére a mi hozzáállásunk mindig 
az, hogy mindenkinek a véleményére igyekszünk odafigyelni, mindent igyekszünk 
számításba venni, hiszen az a feladatunk, hogy jobbítsuk a működésünket. De ha már 
itt tartunk, még valamire, ami félreértésekre ad okot, szeretném a figyelmet felhívni, 
nevezetesen az igazságügyi eredménytáblában bár már az Eurobarometer-adatok is 
szerepelnek, ahogyan azt az igazságügyi biztos asszonytól két évvel ezelőtt kértem, 
hogy saját intézményt is alkalmazzanak, de még mindig ott van a Világgazdasági 
Fórum ranglistája, amely nemzetközi szervezet 140 országot méricskél, és amelyben 
váratlanul - nem tudom, igazából mi az oka, hiszen semmi rendkívüli nem történt - a 
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megelőző évhez képest egyszer csak 20 pontot esett vissza a magyar bírósági szervezet 
függetlenségének megítélése, holott a megelőző években ugyanilyen mértékben évről 
évre óriási arányban javult a megítélésünk. És mit látok ezen a listán? Azt látom, hogy 
az Amerikai Egyesült Államokat megelőzi Ruanda, Szaúd-Arábia, Katar, és még 
sorolhatnám, hogy miféle országok vannak az Amerikai Egyesült Államok előtt. 
Szóval, amikor én ilyen listákat vagy nemzetközi szervezetek véleményét látom, akkor 
azért minden odafigyelés mellett is azt gondolom, a legfontosabb, hogy megőrizzük a 
tárgyszerűségünket. Erről sokat lehetne még beszélni.  

Nagyon szépen köszönöm a pályázatok iránti érdeklődést. Ugye, különbséget 
kell tenni a bírói és a vezetői pályázatok között. Az előbbivel nem is szeretnék 
foglalkozni, de azért annyit mondok, hogy a féléves beszámolóban, az éves 
beszámolóban részletesen számot adunk mindenről, az OBT-nek ennél még 
részletesebben, és természetesen maguk az érintettek még részletesebb ismeretekkel 
rendelkeznek arról, hogy mi is egy-egy döntésnek az indoka. S itt azt azért ki kell 
hangsúlyoznom, hogy nincs még egy olyan szervezet a magyar közszférában, ahol a 
pályázatok, illetve egy vezetői pozíció elnyerése ilyenfajta nyilvánosságot élveznének. 
Nem kötelező, de közzétesszük, és vállalják a pályázók, hogy a pályaművük, a 
pályázati meghallgatásuk jegyzőkönyvei nyilvánosak. Hol van még ilyen, ahol valaki 
akár főosztályvezető, akár államtitkár lesz? Nincsenek ilyen pozíciók a magyar 
államszervezetben. Mi ezt a nyilvánosságot is felvállaljuk, de az én személyes 
véleményem, hogy mindennek van határa. Mindenkinek vannak személyiségi jogai, 
és ez még az OBH-ba beosztott bíróra is vonatkozik. Nem gondolom, hogy az 
Igazságügyi bizottságra tartozna az, hogy az OBH-ban dolgozó 240 bíró vagy 
igazságügyi alkalmazott életrajzával, életpályájával foglalkozzon, és ezt én 
méltatlannak is érzem, hogy erre egyáltalán bármit is válaszoljak. Ez olyan 
személyiségi jogokat érintene az illető személyek vonatkozásában - most mindegy, 
hogy kiről van szó, ez mindenkire egyaránt vonatkozik, ezt tiszteletben kell tartani. 
Mindössze annyi megjegyzésem volna, hogy a kétharmados törvény, az Alaptörvény 
és a bírák etikai kódexe is egyértelműen rendelkezik, ez az iránymutatás: a bíró 
politikai tevékenységet nem végezhet. Én ezt várom el mindenkitől, és remélem, hogy 
a bírói kar és az igazságügyi alkalmazottak is - legalábbis én ezt tapasztaltam az 
elmúlt négy évben - ezt elfogadják, viszont a maguk munkáját tisztességesen és az 
Alaptörvény rendelkezéseinek, a törvényeknek megfelelően végzik. 

A vezetői pályázatokhoz még annyit fűznék hozzá, hogy azért gondoljanak bele, 
ez egy 12 ezer fős szervezet, 27 jogi személlyel, közel 100 milliárdos költségvetéssel, 
200 épülettel, több tucat országos informatikai programmal és évente másfél millió 
üggyel, több százezer polgárral vagy céggel, amelyik előttünk dolgozik. Nagyon nagy 
kihívás ebben a szervezetben igazgatási vezetőnek lenni, ezt úgy működtetni, hogy a 
lehető legkevesebb fennakadás legyen magában a működésben; nem az ítélkezési 
tevékenységre gondolok. Azért szeretném felidézni Bárándy képviselő úrnak is azokat 
az OIT-os jegyzőkönyveket, nehézségeket, kérdéseket, amelyek az OIT elé kerülnek. S 
ha most megtekinti akár ezt a féléves beszámolót, akár a négyéves eredményeket, 
azok azért azt mutatják, hogy ezzel az igazgatási modellel, ezzel a vezetéssel - és 
idetartozik az is, hogy időnként kellemetlen döntéseket nekem magamnak is be kell 
vállalnom, de muszáj tárgyszerű, objektív döntéseket meghozni azért, hogy ez a 
szervezet működőképes legyen, és ezeket az eredményeket képes legyen felmutatni. 
Ha csak arra hallgatnánk, hogy kit szavaznak meg adott esetben vezetőnek bírók, 
akkor nem biztos, hogy olyan vezetőink volnának, akik egyszerre tudnak jók is lenni a 
bírói kar felé, és egyszerre tudnak követelményeket is meghatározni. Azt gondolom, 
aki egy munkaszervezetben valaha létezett, az tudja, milyen nagyon nagy kihívás 
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egyszerre emberségesnek lenni, meg egyszerre követelményeket, elvárásokat 
támasztani.  

Kicsit visszakanyarodom Répássy képviselő úr első kérdéséhez, hogy bizony a 
bírói karban nagyon nehéz egyáltalán…, pont nem az a probléma, hogy hány - három 
darab - eredménytelen vezetői pályázat volt a 2015. évben, pont nem az a probléma, 
hogy hány eredménytelen pályázat volt - lehetséges, hogy ez egy elvi kérdés -, hanem 
pont az a probléma, hogy hol vannak a vezetői pályázatok, ki az, aki a szabad, 
független, magabiztos bírói munka helyett felvállalja az igazgatási munkát. Ezért is 
kell, hogy a költségvetési támogatást megkapjuk ahhoz, hogy az illetményeken 
keresztül ezt a fajta vezetői felelősségvállalást is képesek legyünk honorálni. S 
természetesen mindezek ellenére vagy ezek mellett minden javaslatra, észrevételre 
odafigyelünk, és megfogalmazunk olyan javaslatokat, mind a belső mechanizmusok 
pontosítására, mind pedig akár a jogállási törvényekhez kapcsolódóan, amelyek még 
inkább átláthatóvá teszik a működésünket. 

Köszönöm szépen a figyelmüket, és kérem, fogadják el, támogassák a féléves 
beszámolómat. 

Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönjük szépen. Szavazás következik. Kérdezem a tisztelt 
bizottságot, ki az, aki elfogadja az Országos Bírósági Hivatal elnökének 2015. I. 
félévről szóló beszámolóját. Aki elfogadja, kézfelemeléssel szavazzon! (Szavazás.) Ez 
8 igen. Ki nem fogadja el? (Szavazás.) Ez 3 nem. Ki tartózkodott? (Szavazás.) 
Megállapítom, hogy 1 tartózkodás mellett a bizottság a beszámolót elfogadta.  

Köszönjük szépen. A következő napirendi pont megtárgyalásának megkezdése 
előtt rövid szünetet rendelek el. (Rövid szünet.)  

Tisztelt Bizottság! Folytatjuk a munkánkat. Napirendipont-cserére teszek 
javaslatot, miszerint most a 6. napirendi pontot tárgyaljuk meg. Aki egyetért a 
napirend módosításával, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Ez 6 igen. Ki 
tartózkodott? (Szavazás.) Megállapítom, hogy 3 tartózkodás mellett elfogadtuk a 
sorrendcserét. 

A szerzői jogok és a szerzői joghoz kapcsolódó jogok közös 
kezeléséről szóló T/10527. számú törvényjavaslat  
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján) 

Következik tehát a szerzői jogok és a szerzői joghoz kapcsolódó jogok közös 
kezeléséről szóló törvényjavaslat. Először is azt kérdezem, hogy a törvény megfelel-e a 
határozati házszabály 44. § (1) bekezdésének. Kérdezem a kormány képviselőjét. 

 
DR. VÖLNER PÁL államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): Megfelel, igen. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Megnyitom a vitát ezzel kapcsolatosan. Kérdezem, 

akar-e valaki hozzászólni. (Nincs jelentkező.) Ha nem, akkor szavazunk arról, hogy 
megfelel-e a törvényjavaslat a határozati házszabály 44. § (1) bekezdésének. Aki ezzel 
egyetért, szavazzon! (Szavazás.) Ez 6 igen. Ki nem ért egyet? (Szavazás.) Ilyen nem 
volt. Ki tartózkodott? (Szavazás.) Megállapítom, hogy 2 tartózkodás mellett a 
bizottság megfelelőnek ítélte.  

Rátérünk a módosító javaslatok megvitatására.  
Kérdezem a kormány képviselőjét az 1. ponttal kapcsolatosan, amely összefügg 

a 2. ponttal. 
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DR. VÖLNER PÁL államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): Nem támogatjuk 
az 1. és a 2. pontot. 

 
ELNÖK: A kormány nem támogatja. Aki támogatja, kérem, kézfelemeléssel 

jelezze! (Szavazás.) Ez 6 igen. Ki nem támogatja? (Szavazás. - Ilyen nincs.) Ki 
tartózkodott? (Szavazás.) Megállapítom, hogy 3 tartózkodás mellett elfogadtuk. 

A 3. pont következik. Kérdezem a kormány képviselőjét, támogatja-e. 
 
DR. VÖLNER PÁL államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): A 3. pontot 

támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kíván-e valaki hozzászólni? (Nincs jelentkező.) Ilyet nem látok. Ki 

támogatja? (Szavazás.) Ez 6 igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) Ilyet nem látok. Ki 
tartózkodott? (Szavazás.) Megállapítom, hogy 3 tartózkodás mellett támogattuk. 

A 4. pont következik, kérem a kormány képviselőjének nyilatkozatát. 
 
DR. VÖLNER PÁL államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Nem támogatja. Kíván-e valaki hozzászólni? (Nincs ilyen jelzés.) Ilyet 

nem látok, szavazunk. Ki támogatja a 4. pont alatt Novák Előd javaslatát? (Szavazás.) 
Ez 3 igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) Megállapítom, hogy 8 nem szavazattal 
elvetettük. 

Van egy 69 pontból álló bizottsági módosító javaslatunk, ezt tegnap megkapták 
a tisztelt bizottsági tagok. Kérdezem a kormány képviselőjét, támogatja-e. 

 
DR. VÖLNER PÁL államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Kíván-e valaki ehhez hozzászólni? (Nincs ilyen jelzés.) 

Ezek főleg jogtechnikai pontosítások. Kérdezem a bizottság tagjait, ki támogatja 
ennek a benyújtását. (Szavazás.) Ez 8 igen. Ki van ellene? (Szavazás.) Ez 2 nem. Ki 
tartózkodott? (Szavazás.) Megállapítom, hogy 2 tartózkodás mellett a bizottság úgy 
döntött, hogy benyújtjuk ezt a javaslatot. 

A részletes vitát ezzel lezárom. Módosító javaslatként a bizottsági módosító 
javaslatot, valamint az elfogadott 1., 2. és 3. pontokat benyújtjuk. Köszönöm szépen a 
részvételt. (Dr. Völner Pál és munkatársai távoznak az ülésről.)  

Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről 

b) 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 

Rátérünk az 5. napirendi pont b) pontjára: a közigazgatási hatósági eljárás és 
szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény, valamint a nemzetgazdasági 
szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és 
egyszerűsítéséről szóló törvény módosításáról szóló törvényjavaslat. Tóth Csaba 
MSZP-s képviselő önálló indítványa, amelyhez időközben csatlakozott Bárándy 
Gergely. Kérdezem az előterjesztőt, kíván-e szólni. Parancsoljon, képviselő úr! 
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Dr. Bárándy Gergely szóbeli kiegészítése 

DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP) előterjesztő: Köszönöm szépen, elnök úr. 
Tisztelt Bizottság! Az elmúlt hónapokban több, nemzetgazdasági szempontból 
kiemelt jelentőségű beruházás kapcsán jelentős társadalmi konfliktus alakult ki. Ezek 
arra hívták fel a figyelmet, hogy az engedélyezési eljárások egyszerűsítése és 
gyorsítása és ezzel a társadalmi részvétel lehetőségének szűkítése jelentős 
problémákat eredményezett. A társadalmi felháborodás oka, hogy a társadalmi 
részvétel kizárása jelentős környezeti károkat okozhat, hiszen a kétszintű 
engedélyezési eljárás biztosítja a szakmailag megalapozott döntések meghozatalát. Ez 
nyújt valódi segítséget a helyi közösségek és a felelősen gondolkodó beruházók 
számára is, hiszen mindenkinek világos, hogy az ügyféli jogok korlátozása és a 
döntések fellebbezésre való tekintet nélküli végrehajtása sok esetben 
visszafordíthatatlan természeti károkat okozhat. Ugyanis ha első fokon a szakmai 
szervezetek véleményének figyelembevétele nélkül születik határozat, annak azonnali 
végrehajtásával megszűnik a változtatás lehetősége, így a természeti károk 
megelőzésének lehetősége is.  

Ezzel a problémával találtuk szembe magunkat közel két hónappal ezelőtt, 
ugyanis március 16-i határozatában a Fővárosi Kormányhivatal V. kerületi hivatala 
mint elsőfokú építésügyi hatóság engedélyezte a Liget Budapest projekt keretében 
megvalósuló beruházással összefüggésben 40 darab fa kivágását a Városligetben. A 
döntés közlésével fellebbezés nélkül végrehajtható volt. Fellebbezés benyújtásának a 
döntés végrehajtására nem volt halasztó hatálya. Így fordulhatott elő, hogy március 
17-én hajnalban megkezdődtek a Városligetben a fakivágások. Azonnal jelentős 
társadalmi ellenállás alakult ki, így most már közel ötven napja tart a Liget fáiért az 
állóháború. Ennyi idő alatt akár már egy fellebbezési eljárást is le lehetett volna 
folytatni.  

Az ilyen és ehhez hasonló esetek megelőzésére nyújtottuk be a 
törvénymódosító javaslatunkat, így kérjük a tisztelt bizottságot, hogy azt vegye 
tárgysorozatba és támogassa. Hozzáteszem még azt is, hogy az azóta eltelt időben a 
jövő nemzedékek szószólója a Föld napján az Orczy-kert fái és a fővárosi zöldfelületek 
megóvását szorgalmazta, tehát ez is egy olyan érv, amelyik, azt gondolom, indokolja 
azt, hogy ezt a javaslatot tárgysorozatba vegyük, megvitassuk és lehetőség szerint el is 
fogadjuk. Köszönöm szépen a figyelmet. 

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

alelnök úr! 

Hozzászólások 

DR. VAS IMRE (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen. Álláspontunk 
szerint, azzal ellentétben, amit Bárándy képviselőtársam ismertetett itt, a jogorvoslati 
jog érvényesülését biztosítja így is egyébként a kiemelt beruházások esetén is a Ket., 
illetve nem von el garanciákat. Úgyhogy én azt javaslom, hogy ne vegyük 
tárgysorozatba. Több soron és jó néhány beruházásnál ez a törvényjavaslat jól 
működött és jól működik. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Répássy képviselő úr! 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT (Fidesz): Én pedig csak felhívnám a módosítani kívánt 

törvény évszámára a figyelmet: 2006. évi LIII. törvényről van szó. Esetleg, mondjuk, 
az MSZP is gondolkodhatna azon, hogy jó törvényt fogadott-e el akkor vagy sem. 
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ELNÖK: Bárándy Gergely képviselő úr! 

Dr. Bárándy Gergely reflexiói 

DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP) előterjesztő: Tisztelt Képviselőtársam! Azt 
gondolom, hogy Siva karjai és az azon lévő ujjak sem volnának elegendőek ahhoz, 
hogy megszámoljuk, hányszor módosította a Fidesz a saját törvényeit; úgyhogy ez egy 
elég furcsa érv képviselőtársamtól. 2006 óta tíz év eltelt, és nyilvánvalóan az azóta 
kialakult helyzet, illetve a jogalkalmazási gyakorlat indokolttá teheti a változtatást. 
Soha senki nem mondta azt, hogy volt olyan politikai éra, ahol minden tekintetben 
tökéletes törvényeket fogadtak el, és sehol nem volt hiba, ami annak a módosítására 
alapot ad.  

Az, hogy van egyébként fellebbezési lehetőség, képviselőtársam, az kétségtelen 
tény. Na de akkor nem figyelt arra, amit elmondtam az imént, hogy nem a 
fellebbezési lehetőség hiánya az, ami a probléma elsősorban - Vas Imre 
képviselőtársamnak mondom -, hanem az, hogy a döntés közlésével fellebbezés 
ellenére is végrehajtható a határozat. Így vált lehetővé az, hogy egy március 16-ai 
kormányhivatali határozatot március 17-én hajnalban megkezdtek végrehajtani, tehát 
nem telt el 24 óra a határozat elsőfokú közlése és a végrehajtás között. Ez az, ami nem 
tartható állapot, és tekintettel arra, hogy egy fát kivágni viszonylag gyorsan lehet, de 
újra megnöveszteni viszonylag lassan, ezért itt indokolt lenne az, hogy a fák védelme 
érdekében, mondjuk, ha már itt konkrét példánál maradunk, legyen halasztó hatálya 
és ilyenformán érdemi fellebbezési lehetőség az ilyen esetekben.  

Úgy gondolom, visszafordíthatatlan káros természeti folyamatok megindítása 
pártpolitikától függetlenül nem áll senkinek az érdekében. Ennyit indítványozunk 
ebben a javaslatban és nem többet. Köszönöm szépen. 

Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönöm szépen, határozathozatal következik. Ki támogatja, hogy 
tárgysorozatba vegyük a T/9969. számú törvényjavaslatot. (Szavazás.) Ez 4 igen. Ki 
nem támogatja? (Szavazás.) Megállapítom, hogy 8 nem szavazat mellett nem vettük 
tárgysorozatba.  

c) Az országgyűlési képviselők választásáról szóló 2011. évi CCIII. 
törvény módosításáról szóló T/10153. számú törvényjavaslat 

A c) pont következik: az országgyűlési képviselők választásáról szóló törvény 
módosításáról szóló törvényjavaslat, Kész Zoltán független képviselő önálló 
indítványa. Megadom a szót képviselőtársamnak. 

Kész Zoltán szóbeli kiegészítése 

KÉSZ ZOLTÁN (független) előterjesztő: Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt 
Képviselőtársaim! Az elmúlt 26 évben láttuk, hogy a töredékszavazatok mennyire 
fontosak a választási rendszerben, ezért ha valamelyik párt nem részesül belőlük, 
akkor súlyos hátrányt szenvednek. 

A jelenlegi választási rendszerben azonban nem minden induló szerezhet 
töredékszavazatokat, csak azok után a közös jelöltek után jár, akiknek a pártjai közös 
országos listát állítottak. Ez korábban nem így volt, és úgy gondolom, teljesen 
indokolatlan így büntetni azt, ha szervezetek közös jelöltet akarnak állítani a 
választásokon. Ha a választók ilyen közös jelöltre szavaznak, akkor a voksuk sokkal 
kevesebbet ér, mert a jelölt után, akár veszít, akár nyer, a töredékszavazat nem jár az 
őt támogató pártoknak. Ezért gondolom azt, hogy a hatályos törvény nem biztosítja 
megfelelően sem az egyenlő választójog, sem a jelöltek és jelölő szervezetek 



45 

esélyegyenlőségének az elvét, s ezért gondolom azt, hogy a jelenlegi választási 
rendszerben nem minden választó egyenlő. 

Az a véleményem, hogy ez a törvényjavaslat nemcsak a pártoknak az érdeke, 
hanem látjuk azt, hogy egyes szavazóknak a jogai csorbulnak, amikor a szavazatokat 
nem számolják be ugyanakkora súllyal. A pártok nem alakíthatnak helyi 
szövetségeket szabadon, nem támogathatják a jelölteket akkor, ha nem akarnak közös 
országos listát. Márpedig én úgy gondolom, az ilyen helyi együttműködések az 
országos politikától függetlenül is létrejöhetnek, mint ahogy létre is jöttek az elmúlt 
években.  

A jelenlegi rendszer szerintem teljesen indokolatlan, a választókat és a 
pártokat is egyaránt bünteti. Ezért kérem képviselőtársaimat arra, hogy fontolják meg 
a tárgysorozatba vételt. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Ki kíván hozzászólni a vitában? Répássy képviselő 

úr! 

Hozzászólás 

DR. RÉPÁSSY RÓBERT (Fidesz): Nem értek egyet a képviselő úr értékelésével, 
mármint amit a törvényjavaslata indoklásaként szóban és írásban elmondott, 
tekintettel arra, hogy ha kettő vagy több jelölő szervezet közösen kíván jelölteket 
indítani, akkor nyilván van közöttük valamilyen együttműködés. Ezt az 
együttműködést persze lehet helyi szintűnek vagy regionális szintűnek nevezni, de ez 
a jelenlegi hatályos választási rendszerben nem értelmezhető, mert csak egyéni 
kerületek és csak országos listák vannak. Tehát vagy országosan együttműködik két 
szervezet vagy helyben együttműködik. Ha helyben együttműködik, akkor nyilván 
lehetősége van arra, hogy közösen állít jelöltet, egyéni jelöltet, tehát a helyi 
együttműködés kifejezhető a közös jelöltben; az országos szintű együttműködés pedig 
kifejezhető az országos listakapcsolásokban vagy közös listákban. Tehát az 
országgyűlési választások mindkét szintjén van lehetőség együttműködésre, illetve 
van lehetőség arra is, hogy független jelöltként induljon el a képviselőjelölt, azzal, 
hogy egyébként feltünteti, hogy mögötte milyen szervezetek állnak, milyen 
szervezetek támogatják. Tehát szerintem nagyon sok lehetőség van a mostani 
választási rendszerben az együttműködésre.  

Ez a kérdés teljesen független a töredékszavazatok számításától, mert a 
töredékszavazatok összeadásának az a funkciója, hogy azok a pártok - ugye, ne 
felejtsük el, hogy az egyéni jelölteken kívül listán már csak pártok indulhatnak, tehát 
pártok állíthatnak listát, ez egy pártlistás választás -, azok a pártok tehát, amelyek 
elindulnak a választáson, ne veszítsenek el olyan szavazatokat, amelyeket egyébként a 
választópolgárok rájuk, erre a pártra adtak. És ennek sem látom akadályát, hogy ezt 
meg tudják oldani, mert, ahogy már az előbb elmondtam, az országos listaállításban 
is sok lehetőség van az együttműködésre.  

Amit a képviselő úr javasol, az - már bocsánat, de - valamilyen nem létező 
állatfajta. Olyan, hogy együtt is működnek, meg nem is működnek együtt, és amikor 
kedvező a számukra, akkor az együttműködés előnyeit akarják kihasználni, amikor 
meg nem kedvező a számukra, akkor inkább távol akarják egymástól tartani a 
szervezeteiket. Ez inkább a választók megtévesztése, legalábbis oda vezethet, hogy a 
választók nem tudják pontosan, hogy ki milyen szövetségi rendszerben indul a 
választásokon. Ezért szerintem nem helyes az az érvelés, hogy itt az Alaptörvény 
rendelkezései sérülnének. Nem sérülnek az Alaptörvény rendelkezései. A pártok 
taktikáznak, a jelöltek taktikáznak, és a hatályos választójogi szabályok között kell 
hogy kifejtsék ezt a taktikai tevékenységüket. Köszönöm. 
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e még hozzászóló? (Nincs jelentkező.) Akkor 

megadom a szót az előterjesztőnek, ha reagálni kíván. (Kész Zoltán jelzésére:) Nem 
kíván, akkor szavazunk. 

Határozathozatal 

Ki támogatja a javaslat tárgysorozatba vételét? (Szavazás.) Ez 3 igen. Ki nem 
támogatja? (Szavazás.) Ez 8 nem. Ki tartózkodott? (Szavazás.) Megállapítom, hogy 1 
tartózkodás mellett nem vettük tárgysorozatba. Köszönjük szépen. 

d) Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvénynek az 
országgyűlési képviselők offshore cégekben való érintettségével 
kapcsolatos módosításáról szóló T/10164. számú törvényjavaslat 

Következik a d) pont, Vona Gábor és Szilágyi György képviselők javaslata: az 
országgyűlési képviselők offshore cégekben való érintettségével kapcsolatos 
törvénymódosító javaslat. Parancsoljon, képviselőtársam! 

Szilágyi György szóbeli kiegészítése 

SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik) előterjesztő: Köszönöm szépen a szót, elnök úr. 
Tisztelt Bizottság! Az elmúlt időszakban az offshore botrány borzolta egész Európát és 
Magyarországot is. Sajnos magyar érintettjei is vannak ennek az offshore botránynak, 
és sajnos nap mint nap derülnek ki az újabb érintettségek. Igaz, hogy egyelőre csak 
volt országgyűlési képviselőkről, de kérdés, van-e jelenlegi országgyűlési képviselőnek 
is offshore érintettsége, hiszen a vagyonnyilatkozat-tétel nem garancia arra, hogy 
esetleg nincs. 

De elvonatkoztatva ettől a napi politikai eszmefuttatástól, igazából egész 
Európában nagyon fontos kérdésként kezelik az offshore cégek ügyét, hiszen miért is 
alakít valaki offshore céget: vagy azért, mert adóelkerülést kíván végrehajtani, vagy 
pedig azért, mert nem legálisan megkeresett pénzeit próbálja meg eltüntetni. 
Bármelyik esetet is vesszük figyelembe egy offshore cégnél, véleményem szerint 
elfogadhatatlan, ha országgyűlési képviselőnek, akármilyen indokból, tehát akár az 
adóelkerülés miatt, akár pedig azért, hogy nem legálisan megkeresett pénzt próbál 
meg eltüntetni, országgyűlési képviselőnek offshore cége legyen.  

És még egy nagyon fontos rész van itt, az, hogy előbb-utóbb Magyarországon 
is, ahhoz, hogy a korrupció ellen hatékonyan fel tudjunk lépni, ahhoz, hogy különböző 
gazdasági bűncselekményeket meg tudjunk szüntetni, az offshore cégekkel 
kapcsolatosan is minél hatékonyabban fel kell lépni. Tudom, vannak már arra 
törvények - elvileg, csak nem tartjuk be őket -, hogy például közpénzekhez 
átláthatatlan tulajdonosi hátterű cégek ne férjenek hozzá, offshore cégek ne 
kerüljenek oda. De amikor szavazni fogunk ilyen törvényekről, akkor az országgyűlési 
képviselő, mivel egyéni felelősséggel tartozik minden egyes szavazatáért - bár tudom, 
vannak olyan hírek állítólag, hogy van, amikor egy-egy ember határozhatja meg, hogy 
miről szavaznak a képviselők, de én hiszek abban, hogy egyszer eljön az az idő, 
amikor minden képviselő saját maga fog dönteni arról, hogy hogyan kíván szavazni -, 
amikor egy offshore céggel kapcsolatos törvényről szavazunk, akkor a képviselő, ha 
van offshore cége, akkor minden valószínűség szerint azt is figyelembe fogja venni, 
hogy az ő saját érdeke mi, pedig nem a saját érdekét kellene figyelembe venni, hanem 
az ország, a nemzet és a magyar állampolgárok érdekét. 

Éppen ezért szerintem elvárható és jogos az, hogy országgyűlési képviselő 
ennyi negatívum mellett offshore céggel ne rendelkezzen. Mi erre nyújtottunk be egy 
törvényjavaslatot, amely kimondaná azt, hogy országgyűlési képviselő offshore céggel 
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nem rendelkezhet, és amennyiben kiderül, mert megpróbálja, mondjuk, eltitkolni, és 
kiderül, hogy offshore céggel rendelkezik, az azonnali mandátumvesztést jelentsen, 
hiszen nem méltó arra, hogy országgyűlési képviselő legyen.  

Mi ezt szeretnénk törvénybe foglalni, ehhez kérem a tisztelt bizottság 
támogatását, hiszen úgy gondolom, a tisztelt bizottságnak is az az érdeke, hogy 
feddhetetlen és becsületes országgyűlési képviselők legyenek. Akik feddhetetlenek és 
becsületesek, azokat úgysem érinti ez a törvény; aki viszont nem, az valóban, legyen 
bármilyen pártszínezetű ember, az nem méltó arra, hogy országgyűlési képviselő 
legyen. Tehát kérem, hogy támogassák a tárgysorozatba vételt. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Répássy képviselő úr! 

Hozzászólások 

DR. RÉPÁSSY RÓBERT (Fidesz): Tisztelt Bizottság! Tisztelt Szilágyi Képviselő 
Úr! Szeretném előrebocsátani, hogy én semmilyen offshore cégben nem vagyok 
érdekelt, sőt ügyvédként sem működtem közre offshore cég alapításában; ezt is fontos 
leszögezni. 

Nekem a javaslattal két problémám van. Egyrészt az a személyes álláspontom - 
egyébként ebben a bizottságban már kifejtettem -, hogy szerintem az országgyűlési 
képviselők összeférhetetlenségi szabályai, mondjuk úgy, hogy egyoldalúra sikeredtek. 
Jelen pillanatban az országgyűlési képviselők a keresőfoglalkozásoktól, tehát 
lényegében a személyijövedelemadó-köteles keresőfoglalkozások minden formájától 
eltiltásra kerültek; bocsánat, kivéve az oktatási vagy művészeti tevékenységet, de 
egyébként minden keresőfoglalkozástól eltiltásra kerültek. Ellenben vállalkozási 
tevékenységtől nincsenek eltiltva az országgyűlési képviselők. Számos olyan 
képviselőtársunk van, akinek ismert vállalkozása van, akár tulajdonosként, akár 
résztulajdonosként, akár menedzserként vesz részt ezekben, legföljebb ilyen jogcímen 
nem kap belőle jövedelmet.  

 
ELNÖK: De osztalékot igen. 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT (Fidesz): Igen, most nem akarok belemenni - 

lényegében tőkejövedelmet húzhat, de egyébként keresőfoglalkozást nem végezhet. A 
személyes álláspontom az lenne, hogy nemcsak az offshore vállalkozástól kellene 
eltiltani az országgyűlési képviselőket, hanem attól, hogy vállalkozási tevékenységet 
folytassanak, miközben képviselők. Ez az egyik része a dolognak. 

A másik része, hogy szerintem az offshore-nak a megfogalmazása, amire önök 
tesznek egy kísérletet - nem is mondom azt, hogy egy rossz kísérletet -, nem rossz 
kísérlet, de alapvetően problémám van az offshore fogalmának a meghatározásával. 
Ugye, mindannyian úgy gondoljuk, hogy az offshore egy adóelkerülés; ahogyan 
szokták mondani ilyen eufemisztikus módon: adóoptimalizálás - így szokták mondani 
az offshore tevékenységre. De az offshore cégek fogalma, vagy az, hogy egyáltalán 
mely országokban bejegyzett cégek minősülnek offshore-nak, erre vannak szakmai 
kritériumok, de ezek nem törvényi kritériumok. Magában az Európai Unióban is 
vannak olyan tagállamok, amelyeket egyébként kívülről nézve, ha nem is offshore 
országnak tekintünk, mindenesetre adóparadicsomnak lehet tekinteni; vannak ilyen 
országok. És ha nagyon megkapargatjuk a problémát, akkor minden olyan ország, 
amelyben alacsonyabb az adó mértéke, mint Magyarországon, az Magyarországról 
nézve adóelkerülést jelent. Önök is bizonyára látják, mennyi szlovák rendszámú autó 
futkos például Budapest utcáin; én is szoktam látni, hogy reggel iskolába hozzák a 
gyerekeiket a szlovák rendszámú autóval, és feltételezem, hogy nem Szlovákiából 
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hozzák. (Derültség.) Ezért azt gondolom, hogy ennek az az oka, hogy Szlovákiában 
vannak cégek bejegyezve. (Dr. Staudt Gábor: Mert itt túl magas az adó!) Szlovákiát 
mégsem tekintjük offshore paradicsomnak, de bizonyos adózási szempontból 
valószínűleg alacsonyabb ott az adó.  

Az első kiindulópontom tehát az, hogy országgyűlési képviselőnek nem kellene 
vállalkoznia. A második kiindulópont pedig az, hogy minden olyan külföldön 
bejegyzett cég, amely a magyarországi adózáshoz képest kedvezőbb adófeltételeket 
vagy kedvezőbb adózási lehetőséget biztosít, az tulajdonképpen a magyar költségvetés 
szempontjából egy országgyűlési képviselő számára etikátlan magatartás. Tehát én 
nem az összeférhetetlenségnél keresném a problémát, hanem az etikai kérdésnél, 
hogy vajon az etikus-e, hogy egy magyar parlamenti képviselő vagy egyáltalán egy 
magyar állami tisztviselő külföldre helyezi a vállalkozásának a székhelyét vagy 
külföldön adózik. Lehetnek olyan esetek, amikor ez jogos, mert lehet kiküldetés, meg 
számos más, lehetnek nemzetközi cégek, lehet, hogy ez külföldön is adózik; de hogy 
valaki csak azért, hogy a magyar adózási szabályokat elkerülje, ez etikátlan. 
Személyesen tehát azért nem támogatom a javaslatot, mert szerintem inkább nem 
összeférhetetlenségként, hanem egyfajta etikai problémaként kellene kezelni.  

De egyébként bizonyos fokig nyitott kapukat dönget a képviselő úr, hiszen az 
országgyűlési képviselőknek a vállalkozásaikról a vagyonnyilatkozatukban 
nyilatkozniuk kell. Lehet, hogy tulajdonképpen le kellene ellenőriznie egy erre a célra 
létrehozott vagy inkább feljogosított bizottságnak, hogy azok a vállalkozások, 
amelyeket ott bejelent a képviselő, nem offshore vállalkozások-e, vagy nincs-e olyan 
vállalkozása. Mert ez az első nyilvánossági pont, hogy a képviselő köteles bejelenteni 
azokat a cégeket, amelyekben vállalkozik, amelyekben tulajdoni része van, vagy 
valamilyen más módon érdekelt benne. A vagyonnyilatkozatnak, mint mindenki 
tudja, van egy ilyen része, a gazdasági érdekeltségi nyilatkozat, és azt már önmagában 
le kellene ellenőrizni, hogy az abban szereplő cégek hol vannak bejegyezve, milyen 
adózási körülményeik vannak.  

Én tehát, képviselő úr, azt mondom, hogy a javaslatukat értem. Jó lenne, ha 
egyetlen országgyűlési képviselő sem lenne érdekelt offshore cégben. De szerintem 
egyrészt az offshore meghatározásával probléma van, tehát nem tartom jónak az 
offshore meghatározását, másrészt szerintem nem összeférhetetlenséget kellene itt 
szabályozni, hanem kifejezetten egy etikai mércét kellene felállítani, akár a 
képviselők, akár a kormánytagok vagy állami vezetők számára fel kellene állítani egy 
ilyen etikai mércét.  

Ceterum censeo: a legnagyobb probléma az, hogy országgyűlési képviselő ne 
vállalkozzon. Ha már az a főszabály, hogy főállású képviselőknek kellene lenniük a 
képviselőknek, akkor ne csak ügyvédi tevékenységet, orvosi tevékenységet ne 
lehessen végezni, hanem nyilván egyéb vállalkozási tevékenységet se lehessen végezni 
a képviselőnek. S mindenki eldönti, hogy ilyen körülmények között akar-e képviselő 
lenni vagy sem. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e még hozzászóló ehhez a kérdéshez? Staudt 

képviselő úr! 
 
DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik): Elnök úr, Szél Bernadett is jelentkezett. 
 
ELNÖK: Először a bizottsági tagok szólhatnak, majd utána. 
 
DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik): Köszönöm; igyekeztem úriember lenni, de úgy 

tűnik, a szervezeti szabályok ezt néhol fölülírják. Gyors leszek. 
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Természetesen mellszélességgel támogatjuk a javaslatot. Lehet itt mindenféle 
dolgokat felhozni, hogy ez egy erkölcsi kérdés valójában, vagy hogy majd a 
választópolgárok lesújtanak, és lehetne sorolni, de ez sok esetben nem történik meg. 
Erkölcsileg megbukott, etikailag megbukott, sokszor még bűncselekményekkel 
megbukott képviselőket is, legyenek azok országgyűlési képviselők, önkormányzati 
képviselők vagy polgármesterek, újraválaszthatnak az emberek. Azt kell mondjam, ez 
egy olyan kategória, amit nem szabad megengedni az országgyűlési képviselőknek, 
nem szabad megengedni, hogy offshore cégekkel legyenek ilyen formában 
kapcsolatban.  

Nem szeretném megismételni, amit Szilágyi képviselőtársam elmondott. Ez a 
beterjesztett javaslat jó irányba indul el. Természetesen, ha ezt még jobbá tevő 
módosító javaslatokat önök benyújtanak, akkor ismerve Szilágyi képviselőtársamat, 
nagy örömmel fog akár a szigorítás irányába is elmozdulni, és lehet ez egy még 
szigorúbb javaslat. Ez egy minimum, amit úgy gondoljuk, hogy a tárgysorozatba 
vételkor el lehet dönteni mindenkinek, hogy elindulunk ebbe az irányba, vagy az 
offshore-os képviselőket védjük. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ha nincs további jelentkező, akkor Szél 

Bernadettnek megadom a szót. 
 
DR. SZÉL BERNADETT (LMP): Köszönöm a szót, elnök úr, köszönöm a 

lehetőséget, hogy a bizottsági ülésen hozzászólhatok ehhez a törvényjavaslathoz. Bár 
nem vagyok a bizottság tagja, a vitát figyelve azt gondoltam, mégis kell egypár szót 
szólnom.  

Egyrészt szeretnék hozzáfűzni egy dolgot, hogy bár most nincs információm 
szerint olyan országgyűlési képviselő, akinek direktben van offshore érdekeltsége, de 
olyan van, akinek a feleségének van. Ezzel kapcsolatban meglehetősen szégyenlősnek 
mutatkoztak a fideszes politikusok, amikor megkérdezték tőlük, hogy ugyan ez 
hogyan fér már össze a képviselői hivatással, hogy családon belül offshore-ozgatnak.  

Répássy képviselőtársunknak szeretnék reagálni, hogy abból, amit elmondott, 
pont nem az következne, hogy nem támogatja ezt a javaslatot, hanem pont az 
következne, hogy támogatnia kell. Hiszen ha ön azt szeretné elérni, hogy ne is 
vállalkozhassanak a képviselők, és ezt egy etikai problémának tartja, hogy offshore-
oznak, akkor ebből egyenes ágon következik, hogy ha offshore-ozó képviselőkről van 
szó, akkor őket a szavazatával meg kell akadályozni abban, hogy ezt a 
tevékenységüket tovább művelhessék.  

Ráadásul én abban egyetértek, hogy most egy nagyon furcsa szabályozás van az 
Országgyűlésben, de nem akarom most mellékvonalra vinni ezt a beszélgetést, mely 
szerint jogászkodni tilos, borászkodni meg szabad, de azért ezen mindenképpen 
érdemes lenne elgondolkodni, hogy miért nem lehet, mondjuk, az ügyvédeknek 
ügyvédi tevékenységet végezni, de borászkodni, barackmagot meg mindenfélét 
termelni viszont lehet. (Dr. Staudt Gábor: Meg lopni is.) De most akkor térjünk 
vissza egy kicsit az offshore ágra, ugyanis itt van egy olyan érvelés, ami mindig 
visszaköszön a kormánypárti képviselők elmondásából, hogy megpróbálják az 
offshore-t úgy beállítani, mint ha csak egy jogi kategória lenne (Dr. Répássy Róbert: 
Én pontosan ezt mondtam.), és azzal, hogy önök elérték azt, hogy például a 
közpénzek közelébe olyan cégek nem kerülhetnek, amelyeknek a tulajdonosi háttere 
nem ismert, gyakorlatilag szemet hunynak afelett, hogy azok a gazdasági offshore 
cégek, amelyek tudvalevőleg adóparadicsomokban adóznak, gyakorlatilag továbbra is 
ott vannak a közpénzek közelében. Az LMP-nek volt is egy javaslata, amelyben az 
Antilláktól Vanuatuig felsoroltuk, hogy mik azok az adóparadicsomnak tekinthető 
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helyek, ahova nem azért mennek az emberek, hogy kókuszdióból levet igyanak vagy 
fagyizgassanak, hanem azért, mert masszív adóelkerülés zajlik ezeken a helyeken, és 
hogy ezeket is tekintsük offshore helyeknek. De gyakorlatilag a Fidesz a mai napig 
gátat szabott ennek a fajta tisztulási folyamatnak, és ha ez a javaslat most nem megy 
át, akkor újfent egy olyan helyzet fog előállni, hogy a Fidesz teljesen álságosan szemet 
huny afelett, hogy nagyüzemben folyik az offshore-ozás ebben az országban. Holott 
tudvalevő, hogy a rendszerváltás óta annyi pénzt vittek-hordtak ki offshore 
paradicsomokba Magyarországról, hogy az összes megszorítás, ami azóta volt, 
valamennyi kormánynak az összes megszorítása elkerülhető lett volna; egyes 
becslések szerint az államadósságnak két és félszerese kiment offshore-ban 
gyakorlatilag ebből az országból.  

A vagyonnyilatkozatok kapcsán meg végképp nem értem, hogyan lehet még 
mentegetni azt az intézményt. A kormánypárti képviselők már viccet csináltak a 
vagyonnyilatkozatokból, szíre-szóra nőnek meg csökkennek az ingatlanok, meg 
írogatnak hozzá mindenfélét. A vagyonnyilatkozatok kérdése egy külön témakör, amit 
rendbe kellene tenni, és arra is, azt gondolom, vannak meggyőző javaslataink, hogy 
hogyan kellene azt rendbe tenni. De arra hivatkozva ne mentegessük már az offshore-
ozást, mert szerintem nagyon nem állja meg a helyét!  

Ez egy teljesen fekete-fehér kérdés: ha országgyűlési képviselőnek offshore 
érdekeltsége van, egyrészt ne legyen, de ha van, akkor mondjon le - ez ilyen egyszerű. 
Én azt gondolom, hogy egy normális országban ennek így kellene működnie. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Répássy képviselő úr!  
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT (Fidesz): Szél Bernadett képviselő asszony, ha úgy 

érezte, hogy én mentegetem az offshore tevékenységet, ezt szeretném visszautasítani, 
mert szó sincs erről. Én szeretném a problémát megragadni. Azt gondolom, ez a 
javaslat nem ragadja meg jól ezt a problémát.  

Akár meg is lehet fordítani: úgy is meg lehet fordítani, hogy országgyűlési 
képviselő csak olyan vállalkozásban vehet részt, amely Magyarországon adózik - tehát 
meg is lehet fordítani a problémát, nem feltétlenül kell összeférhetetlenséget csinálni 
és lemondási okot kreálni belőle. Hanem pillanatnyilag valamilyen kialakult status 
quo alapján a képviselő számára vállalkozásban való részvétel megengedett; 
mondom, egy kialakult status quo alapján. Nyilván itt lehetne feltételeket szabni, 
hogy milyen vállalkozásban vehet részt. Itt merülhet fel az, hogy például 
országgyűlési képviselő vehet-e részt olyan vállalkozásban, amely mondjuk, 
közbeszerzéseken vesz részt. Tehát sok ilyen követelményt lehetne szabni, de 
szerintem nem az a probléma lényege, hogy most azt mondjuk, hogy aki offshore-
ozik, az mondjon le; ön is, önök is mindannyian elmondták, hogy pillanatnyilag nem 
tudunk ilyen képviselőről, de szerintem nem ez ennek a kulcsa. Én azért hoztam fel a 
gazdasági összeférhetetlenséget - egyébként képviselői összeférhetetlenség többféle 
van, nyilván van közjogi összeférhetetlenség, meg van gazdasági összeférhetetlenség, 
és a gazdasági összeférhetetlenség szabályai jelenleg széleskörűen megengedik azt, 
hogy a képviselők közvetlenül vagy közvetve vállalkozzanak vagy vállalkozásokban 
vegyenek részt. Én ezt újragondolnám; minimum, mondjuk, feltételeket szabnék az 
ilyen vállalkozáshoz, például azt, hogy Magyarországon adózik, vagy magyar adófizető 
cég az, amelyben a képviselőnek tulajdonrésze van. Szóval, szerintem meg lehet ezt 
fogalmazni. 

A vagyonnyilatkozatnak pedig az a köze az egész történethez, hogy ne felejtse 
el, a vagyonnyilatkozatban nem csak a vagyonáról kell hogy beszámoljon a képviselő, 
hanem a gazdasági érdekeltségeiről is vagy egyéb jövedelmeiről. Tehát nem csak a 
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vagyon állapotáról számol be a képviselő, hanem tulajdonképpen a vagyonnyilatkozat 
szolgál arra, hogy bejelentse az Országgyűlés felé, az Országgyűlés elnöke felé azt, 
hogy neki milyen egyéb jövedelemforrásai vannak. És én nem osztom azt a 
véleményt, hogy a vagyonnyilatkozat egy vicc lenne. Remélem, a teremben olyan 
képviselők ülnek, akik úgy gondolják, hogy a valóságnak megfelelően töltötték ki a 
vagyonnyilatkozatukat, az megfelelően tartalmazza mind a vagyoni, mind a gazdasági 
érdekeltségüket, mind pedig a jövedelmi viszonyaikat. (Dr. Szél Bernadett: Rogán 
Antal.) Ha ez így van, akkor elvileg a vagyonnyilatkozatból ki kellene derüljön, hogy 
valakinek milyen gazdasági érdekeltségei vannak. S egyébként ha meg olyan 
gazdasági érdekeltsége van, amit nem vallott be, legyen az offshore vagy nem offshore 
cég, ha nem vallotta be, akkor annak az országgyűlési törvény szerinti 
következményei vannak, akár odáig is, hogy nem gyakorolhatja a képviselői jogait, ha 
mondjuk… (Dr. Szél Bernadett: És lett ilyen?) Mondom, én nem azt javaslom, hogy 
arról beszélgessünk, de képviselő asszony, ön mondta, hogy ne foglalkozzunk vele, de 
nagyon szívesen beszélek a vagyonnyilatkozatról. Az a helyzet, hogy a 
vagyonnyilatkozati eljárást nem ismeri senki. Mindenki úgy vitatkozik erről, hogy 
nem ismeri az eljárást. Pont az a lényege, hogy a képviselő egyébként helyesbítheti a 
vagyonnyilatkozatát. Ki lehet ezt venni a törvényből, lehet azt mondani, hogy hát, ha 
egyszer elrontotta, akkor nem helyesbítheti, és akkor az van, amit oda leírt. De 
jelenleg a szabály az, illetve az első szankció az, hogy helyesbítheti a 
vagyonnyilatkozatot. 

Tehát, összefoglalva: igenis, fontos funkciója van a vagyonnyilatkozatnak 
abban, hogy feltárja a gazdasági érdekeltségeket; egy. Kettő: ha már a vállalkozási 
tevékenység megengedett a képviselők számára, akkor azt keretek közé kellene 
szorítani, például tehát adózási szempontból. A harmadik pedig, ahogy mondtam, 
hogy az offshore tevékenység meghatározásában, legalábbis jogi szempontból nincs 
konszenzus. Nem lehet meghatározni azt pillanatnyilag, hogy mi az, ami offshore; 
vajon Szlovákia offshore-e már, pedig ott nyilván alacsonyabb adókulcsokkal kell 
bizonyos tevékenységek után adózni - nem minden tevékenységre, de bizonyos 
tevékenységekre alacsonyabb. Csak hogy egy példát mondjak: az áfakulcs 27 százalék 
Magyarországon. Tudjuk, hogy ez igen magas. Ha valaki, egy országgyűlési képviselő 
a szomszédba jár gépkocsit vásárolni, akkor az most adóelkerülés vagy nem 
adóelkerülés? (Dr. Staudt Gábor: Robi, ne játszd meg magad!) De szerintem ez egy 
fontos kérdés… (Dr. Staudt Gábor: Azért vettük napirendre!), mert egy vállalkozás 
szempontjából az az áfakülönbség óriási lehet, több milliós vagy több száz milliós 
tétel is lehet. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Mielőtt még Vas Imrének megadnám a szót, Szél 

Bernadett azt mondta, hogy egy vicc a vagyonnyilatkozat. Ha ezt arra érti, amit 
Gyenesei volt miniszter úr kitöltött vagyonnyilatkozatot, amit ő beleírt, az tényleg vicc 
volt. (Dr. Staudt Gábor: Az is. Sokféle vicc létezik.) Vas Imre alelnök úré a szó. 

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

valakinek offshore érdekeltsége lenne, azt két helyen a vagyonnyilatkozatban 
feltüntetni, egyrészt ha jövedelme van belőle, tehát a tevékenység megnevezése - 
nyilván akkor adott esetben osztalék - és a kifizető személye. (Dr. Répássy Róbert: 
Így van.) Másrészt a gazdasági érdekeltségnél, legyen ez bármilyen gazdasági 
társaság, annak nem csak a nevét kell odaírni, hanem a székhelyét is, és a 
székhelyéből egyértelműen kiderül, hogy melyik országban van, tehát még 
cégjegyzéket sem kell nézegetni. Ha nem közkereseti társaság, betéti társaság, kft. 
vagy részvénytársaság, akkor nyilvánvalóan nem Magyarországon jegyezték be, mert 
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ez a forma kötött, úgyhogy egyértelműen kiderül a vagyonnyilatkozatból, illetve a 
vagyonnyilatkozatban nyilatkozni kell minden képviselőnek arról, hogy van-e ilyen 
érdekeltsége. 

Ráadásul azt én is kifogásolom, amit Répássy képviselőtársam, hogy 
„meghatározott alacsony mértéket kihasználva” - kinek mi az alacsony mérték? 
Mondjuk, amikor Magyarországon 38 százalék volt a személyi jövedelemadó, akkor a 
mai 15 százalékos személyi jövedelemadó ahhoz képest alacsony mértékű. Tehát 
nyilvánvalóan ez így nem helyes megfogalmazás. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e még hozzászóló? Szél Bernadett! 
 
DR. SZÉL BERNADETT (LMP): Köszönöm. Azért szögezzünk le itt valamit! A 

vagyonnyilatkozatoknak, amelyek most bekerülnek nagyjából, a kormánypártiakat 
elnézve, a vagyonosodáshoz semmi köze nincs. (Moraj. - Dr. Répássy Róbert: De 
miért csak a kormánypártiakat? Egy ellenzéki nem hazudhat?) Azt látjuk, hogy 
például önök megengedték maguknak azt a luxust, hogy Rogán Antal…, ön azt 
mondja, az teljesen jogszerű, hogy az ember változtatgatja a vagyonnyilatkozatát. (Dr. 
Répássy Róbert: Helyesbíti. Így van.) Így a magyar állampolgárok nem tudják 
nyomon követni azt, hogy mi zajlik a politikusok háza táján, ha az ingatlanok mérete 
folyamatosan változik. A közbizalmat nem erősíti az a rendszer, ami most megy, és 
Magyarországon az elmúlt 25 évben a politika olyan mélyre jutott, hogy azt 
gondolom, önöknek kormányon majdnem kétharmaddal az lenne a kötelességük, 
hogy elfogadják azokat a javaslatokat, amelyek a vagyonnyilatkozatok rendjének a 
megreformálására beadásra kerültek az elmúlt években.  

Mi rendszeres és kötelező vagyonosodási vizsgálatot írnánk elő abban az 
esetben, ha lehetőséget kapnánk rá, és a kormánypártok végre támogatnák a 
javaslatainkat, de nemcsak az országgyűlési képviselőknek, hanem lemennénk 
egészen a hozzátartozók szintjére is, és például az önkormányzati cégek vezetőit is 
megnéznénk, hogy egész pontosan hogyan vagyonosodnak. Itt a teljes politikai elittel 
kapcsolatban van egy olyan közbizalmi válság Magyarországon, hogy azt gondolom, 
nem lehet lesöpörni egy olyan kezdeményezést, ami az offshore-talanításról szól, 
legalábbis következmények nélkül nem lehet lesöpörni, és nem lehet egy olyan 
rendszerre hivatkozni, mint a vagyonnyilatkozatok mostani rendszere, amiről évente 
többször derül ki, hogy folyamatosan semmibe veszik országgyűlési képviselők, és 
gyakorlatilag meggyalázzák ezt a rendszert.  

Úgyhogy én azt gondolom, ideje lenne Kósa Lajos korábbi szavainak érvényt 
szerezni. Most kerestem meg az interneten, ő maga nyilatkozott úgy korábban, hogy 
eljárt a vagyonnyilatkozatok mostani rendszere felett az idő. Én azt gondolom, hogy 
akkor ennek érvényt kellene szerezni a kormányoldalról, hát mégiscsak a 
frakcióvezetőjükről van szó! 

 
ELNÖK: Van-e még hozzászóló? Vas Imre! 
 
DR. VAS IMRE (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen. Azt azért 

jelezném képviselőtársaimnak, hogy az ingatlan-nyilvántartási törvény és a helyiadó-
törvény szerint nem ugyanúgy kell kiszámolni egy ingatlan területét. Ráadásul a 
vagyonnyilatkozat - és ebben a képviselőtársam egyébként egy problémára mutatott 
rá - nem jelöli meg, hogy mi alapján kell: tehát az ingatlan-nyilvántartási törvény 
vagy a helyiépítményadó-törvény alapján kell beírni a vagyonnyilatkozatba. Ráadásul 
vannak olyan ingatlanok, ahol mondjuk, lakóház és udvarként van megjelölve, és 
nemcsak az udvart kell megjelölni, hanem a lakóház méretét is, és ezt valaki vagy 
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pontosan mérte föl, vagy nem mérte fel pontosan. Tehát nincs róla egyébként 
semmiféle nyilvántartás. Például kérdéses mindegyik esetben, hogy az 1,9 méter alatti 
területeket hogyan kell figyelembe venni.  

Tehát én értem, hogy az ellenzéknek ez időnként jó hecc. Ebben egyébként 
valóban lehet, hogy érdemes javítani a törvényt; képviselőtársamnak ebben 
kétségtelenül igaza van, nem rendezi a törvény, hogy melyik módon, hogyan kell 
lemérni ezt az ingatlant, ha beírjuk a vagyonnyilatkozatba. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Szeretném felhívni a bizottsági tagok és nem bizottsági tagok 

figyelmét, hogy lesz majd itt egy napirendi pont a vagyonnyilatkozati eljárásról 
(Derültség.) - majd akkor tessenek kifejteni az ezzel kapcsolatos álláspontjukat! 
Répássy képviselő úr! 

 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT (Fidesz): Akkor most legalább lefolytatjuk azt a vitát, 

és akkor már nem kell hozzászólni. (Derültség.) 
Elnézést kérek, hogy Vas Imre alelnök úrnak ellent kell hogy mondjak. Az 

országgyűlési törvény világosan fogalmaz: az ingatlan-nyilvántartással egyezően kell 
kitölteni a vagyonnyilatkozatot. (Szilágyi György: Így van.) Tehát elvileg - még 
egyszer mondom: elvileg -, ha egy országgyűlési képviselő az aktuális ingatlan-
nyilvántartással egyezően tölti ki a vagyonnyilatkozatában szereplő vagyontárgyait, 
akkor utána már nem kell helyesbítenie, mert bárki azt mondja, hogy kérem szépen, 
én úgy látom, hogy kétszer akkora az az ingatlan, amíg az ingatlan-nyilvántartásban… 
A vagyonnyilatkozaton lábjegyzetben szerepel ez a kitétel; lehet, hogy a lábjegyzet 
miatt van, hogy nem olvassák el, de lábjegyzetben ott van, hogy az ingatlan-
nyilvántartással egyezően kell kitölteni. (Dr. Vas Imre: Tényleg. Igazad van.) Tehát 
azt állítom, hogy a törvény szerint, ha valaki elolvassa a vagyonnyilatkozatot, 
elolvassa a rá vonatkozó szabályokat, és képes kitölteni a vagyonnyilatkozatot 
szabályszerűen, akkor utána nem szorul rá arra, hogy helyesbítsen. 

Akkor helyesbít valaki, ha vagy tévedett, nem jól töltötte ki, vagy pedig 
kifejezetten eltitkolt valamit. Igen. De akkor annak az a következménye, hogy 
nyilvánosságra kerül, hogy eltitkolta azt a jövedelmét, érdekeltségét, ingatlanát, ez 
nyilvánosságra kerül, és ennek megfelelő következményei vannak. (Közbeszólások.) 
Lehet, hogy semmilyen következménye nincs; én azt gondolom, a nyilvánosság előtt 
megszégyenül, mert… (Dr. Staudt Gábor: Húúú, azta’! - Derültség.) Staudt képviselő 
úr, az, hogy valakinek vagyon van, még nem bűncselekmény. Én úgy emlékszem. (Dr. 
Staudt Gábor, Szilágyi György és dr. Szél Bernadett folyamatosan közbeszól.) De 
uraim…! 

 
ELNÖK: Próbáljunk meg bizottsági keretek között maradni! A folyosón is le 

lehet folytatni ezt a fajta tárgyalást. (Dr. Staudt Gábor: Csak ne provokáljatok 
folyton!)  

 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT (Fidesz): De még egyszer mondom, nem a 

vagyonnyilatkozati rendszer rossz, szerintem nem az rossz. (Szilágyi György: De!) 
Ami eddig nyilvánosságra került, az pont azért került nyilvánosságra, mert 
vagyonnyilatkozatot tesznek a képviselők. Ha nem lenne ilyen kötelezettségük, akkor 
ez nem kerülne nyilvánosságra! És nem lennének olyan anomáliák, hogy egyszer ezt 
vallotta, utána meg helyesbítette, mert van egy vagyonnyilatkozati eljárás.  

Azzal pedig nem tudok mit kezdeni, hogy Szél Bernadett szerint csak a 
kormánypárti képviselők hazudnak a vagyonnyilatkozatukban - nem igaz! Kedves 
képviselő asszony, nem igaz. Ellenzéki képviselővel kapcsolatban is felmerült már az, 
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hogy nem a valóságnak megfelelően, azt nem tudom, hogy szándékosan-e vagy csak 
véletlenül, de nem a valóságnak megfelelően töltötte ki a vagyonnyilatkozatát. Ez 
bármelyik képviselővel előfordulhat. 

Arról meg nem is beszélve, hogy azt a butaságot, hogy itt az országgyűlési 
képviselők egyesével felelősek lennének olyan döntésekért, amelyeket nem ők hoznak 
meg, hanem a kormány hoz meg, meg egy tőlük távol álló szervezet… - vajon egy 
országgyűlési képviselőnek mi köze van ahhoz, hogy a Magyar Nemzeti Bank milyen 
döntéseket hozott? (Szilágyi György: Szavazott a Magyar Nemzeti Bankról szóló 
törvényről!) A Magyar Nemzeti Bankról szóló törvényről szavazott, de nem a Magyar 
Nemzeti Bank gazdálkodásáról, gazdasági döntéseiről szavazott az országgyűlési 
képviselő. Önök összekeverik az országgyűlési képviselő felelősségét, a törvényhozó 
felelősségét összekeverik a végrehajtó hatalom meg más hatalmi ágaknak a 
felelősségével.  

De mindegy, értem én, ez egy politikai vád: aki ezt nem szavazza meg, az 
offshore lovag (Dr. Staudt Gábor: Így van!) - ez lesz majd a vád, a Jobbik-barát sajtó 
már várja itt ezeket a bejelentéseket. (Dr. Staudt Gábor: Ne aggódjatok, ezt 
megkapjátok!) Így van. Ezért kezdtem azzal, hogy nekem nincs offshore 
érdekeltségem, és az önök országgyűlési képviselőivel ellentétben én még ügyvédként 
sem működtem közre offshore cégben, offshore cég alapításában. (Dr. Staudt Gábor: 
Miért? Ki működött közre?) Ezt majd megbeszéljük (Derültség.), de szerintem, ha 
beleolvas a napi sajtóba, megtalálja azt a képviselőtársát, aki offshore cégek 
alapításában közreműködött. Én nem működtem közre ilyenben.  

De summa summarum, tisztelt képviselőtársaim, szerintem ez a javaslat nem 
alkalmas arra, hogy az offshore lovagokat kiszűrje az Országgyűlésből, ezért nem 
szabad megszavazni. 

 
ELNÖK: Tisztelt Bizottság! Én azt mondom, maradjunk itt a keretek között, a 

vagyonnyilatkozatnál. Én is tudnám azt mondani, hogy az ingatlan-nyilvántartási 
adatokat vegyük figyelembe. Ha belenéz valaki az ingatlan-nyilvántartásba, például 
lakóépület négyzetmétere nincs az ingatlan-nyilvántartásban, csak az egész terület 
van. (Közbeszólások.) Nincs feltüntetve; egy. Tovább ragozhatnánk még, hogy más a 
bruttó alapterület, meg más a nettó alapterület.  

Utolsóként megadom a szót Vas Imrének. 
 
DR. VAS IMRE (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm. Répássy 

képviselőtársamnak valóban igaza van, hogy lábjegyzetként ott van, hogy az ingatlan-
nyilvántartási adatokkal megegyezően kell kitölteni. Ez egyébként azt a problémát 
veti föl, amelyet korábban én is meg Vitányi képviselőtársam is jelzett, hogy a 
„lakóház és udvar” megjelölésű ingatlanoknál a lakóház területe nincs megjelölve. 
Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A vitát lezárom, és megadom az előterjesztőnek a 

szót. 

Szilágyi György reflexiói 

SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik) előterjesztő: Nagyon szépen köszönöm, elnök úr. 
Nem akarom azt mondani, hogy a Jobbik mennyire előrelátó, de amit itt most 
fölvetettek önök vitaként, fölhívom a figyelmüket, hogy mind a vagyonnyilatkozati 
eljárással kapcsolatban két napirendi ponttal később benyújtottunk törvényjavaslatot, 
mind a cégnyilvánossággal kapcsolatban - ezt majd elmondom - szintén 
benyújtottunk. Mert egyáltalán nincs igaza Vas képviselő úrnak, amikor azt mondja, 
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hogy a székhelyből meg lehet állapítani, hogy az a cég offshore vagy nem, hiszen egy 
gazdasági társaságnak lehet két offshore cég a tulajdonosa, és akkor már a székhely 
Magyarországon van, viszont különböző trükkökkel… Sőt, és akkor itt jön a másik, ha 
zrt.-ről van szó, és 50 százalék alatti tulajdonrésszel rendelkezik, akkor még azt sem 
tudhatjuk, hogy kik a tulajdonosai annak a zrt.-nek adott esetben. Mert nem lehet 
tudni (Dr. Vas Imre: De. Rosszul tudja.), hiszen nincs benne a cégnyilvántartásban; 
erről is szól majd az egyik törvénymódosító javaslatunk.  

Ha nincs Répássy képviselő úrnak az utolsó felszólalása, addig abszolút 
egyetértettem vele, sőt azt is vártam volna, hogy akkor esetleg meg is fogja szavazni 
(Dr. Répássy Róbert: Akkor nem értette, hogy mit mondtam. - Derültség.), bár 
vannak ezzel kétségeim. Hiszen - és akkor vegyük sorra - igaza van Répássy képviselő 
úrnak nagyon sok mindenben. Igaza van abban is, és egyet is értek vele, hogy a 
keresőfoglalkozásnál például vannak olyan szakmák, amelyeknél ha valaki 
országgyűlési képviselő, akkor súlyos hátrányt élvez bárkivel szemben. Vegyük csak 
az orvosokat: ha egy orvos például kiesik adott esetben csak egy ciklusra, négy évre a 
szakmájából, akkor az igen súlyos következménnyel járhat a későbbiek folyamán az ő 
pályafutására. És ezzel én egyetértek, hogy lehet, hogy ezt is fölül kellene vizsgálni. 

De amit elmondott Staudt Gábor képviselőtársam is, ha benyújtunk egy ilyen 
javaslatot, az nem azt jelenti, hogy önök erről fognak szavazni, hiszen lehetőségük van 
módosító javaslatokat benyújtani, és ahogy Staudt Gábor mondta, én abszolút nyitott 
vagyok arra, hogy változtassunk a jelenlegi benyújtott helyzeten, akár szigorítsunk is 
a gazdasági tevékenységekre kitérően.  

Azt mondta Répássy képviselő úr, hogy nincs pontosan meghatározva az 
offshore lényege. Akkor az államháztartási törvényt is módosítani kellene, hiszen az 
államháztartási törvényben pontosan benne van az, hogy átláthatatlan tulajdonosi 
szerkezetű cégekkel - meg van határozva az offshore - nem lehet szerződéseket kötni. 
Vagy akkor a Miniszterelnökség, amely nyilvánosságra hozta és hivatalosan hozta 
nyilvánosságra, hiszen a honlapján is kint van annak a 260 offshore cégnek a 
jegyzéke, amelyeket ők offshore-nak minősítettek a megvizsgált 44 ezer cégből, akik 
kaptak európai uniós pénzt, támogatást, ott is hivatalosan offshore cégnek van 
nyilvánítva 260 offshore cég, tehát nyugodtan meghatározható. Lehet ezen finomítani 
egyébként, hogy még mit nevezünk annak, de hát törvényekben már meg határozva, 
és a Miniszterelnökség is nyilvánosságra hozta. (Dr. Bárándy Gergely távozik az 
ülésről.)  

Aztán Répássy képviselő úr azt mondta, hogy nincs offshore cége - én ezt 
nagyon szépen köszönöm, én ezt egy nyilatkozatnak veszem. Csak azt nem értem, 
hogy amikor a Jobbik képviselői nyilatkoztak arról hivatalosan, hogy nincs offshore 
cégük, és ezt nyilvánosságra hozták, sőt már a családtagjaink is nyilatkoztak arról, 
hogy nincs offshore cégük és nyilvánosságra hoztuk, Répássy képviselő úr miért nem 
mert aláírni egy ilyen nyilatkozatot, vagy a többi fideszes képviselő miért nem mert 
aláírni egy ilyen nyilatkozatot, hiszen az a feltételezés, hogy ha nem mernek aláírni 
egy ilyen nyilatkozatot, akkor lehet, hogy van valamilyen takargatnivalójuk, tehát 
nyugodtan alá lehetett volna ezt írni. Ha nincs takargatnivalója valakinek, akkor 
nyugodtan aláírhatja! Én úgy érzem, hogy ha nekem nincs takargatnivalóm, akkor 
nyugodtan kirakom a feleségemnek és a gyermekeimnek is a vagyonnyilatkozatát a 
honlapra, meg is található, menjenek föl és nézzék meg! 

A vagyonnyilatkozatokkal kapcsolatban többször elhangzott, és Répássy 
képviselő úr azt mondja, hogy van vagyonnyilatkozat, ebben a vagyonnyilatkozatban 
szerepelni kell. De hát vannak rá példák! Képviselő úr, 2006 és 2010 között Horváth 
Zsoltnak szerepelt a vagyonnyilatkozatában, hogy offshore cége van? Nem! (Dr. Vas 
Imre: Nem. De nem is volt akkor. - Dr. Répássy Róbert: Később alakult.) És 
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kiderült, hogy offshore cége van? Kiderült. Boldvai Lászlónak szerepelt a 
vagyonnyilatkozatában, hogy offshore cége van? Nem szerepelt. Kiderült, hogy volt 
offshore cége? Kiderült, hogy volt offshore cége. És még sorolhatnánk a neveket. Az, 
hogy a vagyonnyilatkozatban mi szerepel, sajnos ebben a vagyonnyilatkozati 
eljárásban egyáltalán nincs szerintem megfelelően szabályozva, ezért is nyújtottunk 
be rá módosítási javaslatot, mert ez egyáltalán nem megfelelő. Azt is mondhatjuk, 
hogy a vagyonnyilatkozati eljárás, amire hivatkozott képviselő úr, azok nem indulnak 
el soha. Kezdeményeztünk jó pár vagyonnyilatkozati eljárást az elmúlt időszakban, 
mindegyik el lett utasítva. Olyan a vagyonnyilatkozati eljárás, erről egy filmcím jut 
eszembe: Kincs, ami nincs. Van vagyonnyilatkozati eljárás, de nincs 
vagyonnyilatkozati eljárás ezekben az ügyekben.  

Amikor ilyen súlyos problémák vannak, amikor ilyen súlyos problémák 
borzolják egyébként a társadalom kedélyét, akkor igenis elvárható egy országgyűlési 
képviselőtől, elvárható azoktól a pártoktól, akik azt mondják, hogy küzdünk a 
korrupció ellen, küzdünk a gazdasági bűncselekmények ellen, akkor ezt ne csak 
szavakban tegyék, hanem tegyenek is érte. És hol kell elkezdeni? Az országgyűlési 
képviselőknél. Amíg nem lesz egy feddhetetlen és tiszta politikai garnitúra, addig 
hogy küzdünk mi bármi ellen is? És ha az országgyűlési képviselő feddhetetlen, akkor 
nyugodtan nyilvánosságra hozhat bármilyen adatot, és elvárható tőle, hogy ne legyen 
offshore cége. Semmi mást nem mond ki ez az általunk benyújtott kezdeményezés, 
mint azt, hogy nem lehet offshore cége egy országgyűlési képviselőnek, és ha kiderül 
róla, hogy offshore cége van, akkor onnantól kezdve elveszíti a mandátumát. 

Szerintem ezzel abszolút egyet lehet érteni. Akinek nincs takargatnivalója, az 
egyetért ezzel. Hogy ezt a törvényjavaslatot lehet még jobbá tenni, én ezt aláírom. Ha 
tárgysorozatba veszik, módosító javaslatokat lehet hozzá benyújtani, és én, mondom, 
teljesen nyitott vagyok arra, hogy akár még szigorítsunk is ezen. De egy dolgot 
mondjunk ki, és igen, egy ilyen szavazás arról szól, képviselő úr, hogy ön támogatja-e 
azt, hogy ne legyen egy képviselőnek offshore cége, vagy nem támogatja. Ha nem 
támogatja, akkor támogatja ezt a törvényjavaslatot. Ennyi, szerintem ilyen egyszerű.  

Úgyhogy én arra kérem önöket, hogy akiknek nincs takargatnivalójuk, azok 
legyenek szívesek, a szavazatukkal is támogassák azt, hogy ezt tárgysorozatba tudjuk 
venni. Köszönöm szépen. 

Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönöm szépen, akkor szavazunk. Ki támogatja a javaslat 
tárgysorozatba vételét? (Szavazás.) Ez 3 igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) Ez 2 
nem. Ki tartózkodott? (Szavazás.) Megállapítom, hogy 6 tartózkodás mellett nem 
vettük tárgysorozatba. 

e) Magyarország Alaptörvényének hatodik módosításáról szóló 
T/10191. számú törvényjavaslat 

Következik az e) pont: a Magyarország Alaptörvényének hatodik módosításáról 
szóló törvényjavaslat. (Teleki László kimegy a teremből.) Ki lesz az előterjesztője? 
(Jelzésre:) Megadom a szót Z. Kárpát Dánielnek, amennyiben néhány szóban 
kiegészíteni kívánja az írásban benyújtott javaslatot. Tessék parancsolni! 

Z. Kárpát Dániel szóbeli kiegészítése 

Z. KÁRPÁT DÁNIEL (Jobbik) előterjesztő: Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök 
Úr! Tisztelt Bizottsági Tagok! Amikor a Jobbik az Alaptörvény módosítását 
kezdeményezte annak érdekében, hogy kötelező mechanizmus szerint ne lehessen 
hívatlan idegeneket letelepíteni Magyarországon, akkor nem tett mást, mint hogy 
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fogta a fideszes népszavazási kérdést, ennek a végéről levette a kérdőjelet, 
odahelyezett egy pontot, és ezt a fideszes többséggel keresztülvitt Alaptörvénybe 
kívánta beemelni, annak érdekében, hogy igen magas szinten rögzítse azt, hogy 
Magyarországgal szemben a brüsszeli boszorkánykonyhában meg lehet próbálni ilyen 
megoldásokat kidolgozni, de ezek nem fognak keresztülmenni, ezt minden eszközzel 
megakadályozzuk. Éppen ezért állok felháborodva az előtt, hogy e bizottság is, 
házszabálysértést vállalva, akadályozta meg azt, hogy e jobbikos előterjesztésről 
döntést hozzunk az egyébként szabályok szerint kitűzött 30 napon belül. S most egy 
olyan helyzetben állunk, amikor, még egyszer szeretném hangsúlyozni, önbevallásuk 
szerint a házszabálysértést is vállalva, addig tologatták e döntést és az erről szóló 
vitát, amíg az alternatívaként felmerülő országos népszavazásról szóló döntést 
meghozták.  

Szeretném leszögezni, hogy az országos népszavazást a Jobbik frakciója 
alapvetően támogatta, támogatja, az ötlet is Vona Gábortól ered, egy bő fél évvel 
ezelőtt mondta el ezt, csakhogy a politikai klíma annyiban változott azóta, hogy egy 
még jobb megoldást tudtunk javasolni a köz számára és egyébként a Fidesz-KDNP-s 
kormánypárti képviselők számára is, hiszen példának okáért a brüsszeli 
boszorkánykonyhában azóta kidolgozták a be nem fogadott migránsok után fizetendő 
fejpénz koncepcióját. Más lapra tartozik, hogy a konszenzus döntés tekintetében 
vajon a magyar biztos emelt-e kifogást e bizottsági döntés vagy vita során, vagy pedig 
nem. Ennek a tisztázása még várat magára.  

De azt is látnunk kell, hogy a Jobbik által most javasolt megoldás még mindig 
könnyítene a helyzeten, meg is mondom, mely három szempont mentén. Egyrészt 
olcsóbb, mint egy országos népszavazás, tehát azt az 5 milliárd forintot, amit 
óriásplakátokra, országos kampányokra költene el Magyarország Kormánya, meg 
lehetne spórolni. Biztosabb, tehát nem kellene attól félni, hogy esetleg egy 
érvénytelen vagy egy baloldalinak nevezett bojkott által megfúrt országos népszavazás 
adott esetben sikertelenül zárul vagy csak érvénytelenül. Harmadsorban pedig a 
gyorsaságra kell hogy felhívjam a figyelmet, hiszen ha önök őszig elhúzzák a 
népszavazási kampányt, ezt politikai stratégiai szempontból én bár megértem, de 
nem fogadom el az önök részéről. Hiszen a fenyegetettség fenntartásával el lehet 
terelni a figyelmet 27 százalékos uniós rekorder áfáról, kiszáradt gazdaságról, 0,9 
százalékos szánalmas gazdasági növekedésről, Európa sereghajtó pozíciójáról 
gazdasági növekmény tekintetében. De azt is látjuk, hogy a be nem fogadott 
migránsok utáni fejpénz koncepciója mellett hetente merül fel valami újfajta őrület 
Brüsszelben, és ha önök megkockáztatják azt, hogy szeptember-októberig kihúzzuk 
ezt a bizonytalan állapotot, akkor bizony nagyon komoly kockázatnak teszik ki az 
egész országot, az egész nemzetet is.  

Ezért szólítjuk fel önöket arra, hogy ha már házszabálysértésre ragadtatták 
magukat, akkor egy tisztességes vitát követően gyakoroljanak belátást, fogadják el ezt 
az előterjesztést, amelynek célja egyértelműen az, hogy Magyarországot biztonságba 
helyezze, mindenféle külföldön kitalált mechanizmus, és még egyszer szeretném 
hangsúlyozni, hívatlan idegenek letelepítése elől. Köszönöm a lehetőséget. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e hozzászóló? Répássy képviselő úr! 

Hozzászólások 

DR. RÉPÁSSY RÓBERT (Fidesz): Tisztelt Bizottság! Én nagyon egyetértek a 
Jobbik kezdeményezésével, azzal, hogy várjuk meg a népszavazás eredményét, és 
majd hogyha a népszavazás úgy dönt, akkor írjuk bele az Alaptörvénybe azt, amit 
most feltettek. 
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Megjegyzem, ezt a vitát egyszer már lefolytattuk, és elmondtam, hogy hiába 
írunk bele valamit az Alaptörvénybe, az uniós jogot, az uniós bíróságot nem érdekli, 
hogy Magyarország milyen szintű jogszabályban ír elő valamit, ha úgy ítéli meg az 
uniós bíróság, hogy az az uniós joggal ellentétes. Erre volt példa, hoztam példát arra, 
hogy Alaptörvényben volt, Alaptörvényben van a bírói tisztség betöltésének felső 
korhatára, ennek ellenére az Európai Bíróság Magyarországgal szemben 
kötelezettségszegést állapított meg, miszerint megsértette az uniós jogot.  

Tehát beleírhatjuk ezt az Alaptörvénybe, de a népszavazásnál erősebb jogi és 
politikai eszközt - mert politikai eszköz is a népszavazás - pillanatnyilag nem tudunk 
azzal szembeállítani, hogy az Európai Bizottságot nem érdekli, hogy mi mit írunk bele 
az Alaptörvénybe. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Staudt képviselőtársam! 
 
DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik): Köszönöm szépen. Répássy Róbert 

képviselőtársamnak mondanám, hogy a népszavazás, az aztán nagyon fogja érdekelni 
Brüsszelt. Főleg úgy, hogy borítékolható, hogy ez a népszavazás eredménytelen lesz. 
(Dr. Répássy Róbert: És akkor az alkotmány miért érdekelné?) Mert az 
alkotmányban egy kétharmaddal, Magyarország legfelsőbb törvényében rögzített 
passzus mellett lehet érvelni; egy népszavazás, egy eredménytelen népszavazás 
mellett… Mert azt volt államtitkár úr sem gondolja komolyan, hogy több mint 
4 millióan el fognak menni úgy népszavazni, hogy egyébként egyetértenek vele, de a 
parlamentben, legalábbis a Fidesz meg a Jobbik mindenképpen a kvóták ellen van, de 
szerintem lehetne még bővíteni ezt a kört, tehát az emberek nem látják, hogy miért 
kell 5 milliárdot elkölteni egy olyan dologra, ami a parlamentben kezelhető lenne. Ja, 
azért, hogy előrehozott kampány a 2018-as választásra? Azt most elmondom, és 
kerüljön jegyzőkönyvbe, hogy ebbe nagyon bele lehet nézni. És valakinek el kell 
vinnie majd a felelősséget. Majd megkérdezem, hogy a valódi kitalálóját az egész 
dolognak, aki államfőkről is dönt, úgy tűnik, azt majd felelősségre fogják-e vonni, 
hogy esetleg majd egy ’18-as buktához ez hozzávezetett. Hát, döntsék el, de nem lesz 
jó megoldás! És persze utána majd, ha előhozzák azt is, hogy jó, eredménytelen lett a 
népszavazás, de többségben voltak azok, akik elutasítják a kvótát, írjuk már bele az 
alkotmányba vagy Alaptörvénybe a Jobbik javaslatát akkor fél évvel utána - ahogy 
ennél is megtörtént -, akkor próbálják megfontolni, akkor, azt hiszem, magukból 
csinálnak bohócot. Lelkük rajta, ám tegyék!  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e még hozzászóló? (Nincs ilyen jelzés.) 

Megadom a szót az előterjesztőnek. 

Z. Kárpát Dániel reflexiói 

Z. KÁRPÁT DÁNIEL (Jobbik) előterjesztő: Köszönöm szépen. El vagyok 
képedve azon a csoportdinamikán, ami itt a beszélgetésből kibontakozik. (Derültség.) 
Lehet röhögcsélni ezen, persze, csak éppen az a helyzet, hogy most teszik ki 
Magyarországot egy olyan biztonsági kockázatnak, amely tökéletesen indokolatlan, 
csak és kizárólag napi politikai szempontok vezérlik.  

Egy teljesen izmos, kidolgozott, jó megoldást nyújtunk önök elé, aminek a 
lényege az lenne, hogy az önök saját, fideszes népszavazási kérdését emeljék be a 
fideszes Alaptörvénybe, és helyezzék ezt az országot a lehetőségekhez képest 
biztonságba. Ezzel szemben, bár itthon retorikailag masszívan kiállnak a migrációs 
nyomás ellen, mégis azt látjuk, hogy kétkulacsos politikát folytatnak. Brüsszelben 
sokkal engedékenyebbek, aláírnak olyan záródokumentumot, amit nem lenne szabad, 
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hozzájárulnak olyan konszenzusos döntéshez, amihez nem lenne szabad. És most egy 
őszig tartó politikai kampányra készülnek.  

Megmagyarázhatatlan és egyébként hitvitákba illik az az indoklás, amelyet 
most itt előadtak, hogy miért érdemes egy kockázatos népszavazási folyamatot a jelen 
politikai klímában kihúzni, amikor lenne alaptörvény-módosításra lehetőség. Éppen 
ezért teljesen egyértelműnek látjuk azt, hogy mi volt a célja: az, hogy a 
költségvetésben a kormányzati kommunikációt hirdető vagy hirdethető összegek 
nagyságrendjét több mint megtízszerezték. Hiszen arról van szó, hogy 2018-hoz 
közeledve, akár az ország biztonsága árán is egy olyan politikai kampányt kívánnak 
folytatni, ahol a magyar emberek valódi biztonsága már csak harmadlagos szempont. 
Körmend lakosai egyébként tudnának arról beszélni, hogy mennyire védte meg 
Magyarország Kormánya a magyarokat a migránsoktól, hiszen ott a mindennapokat 
ez pillanatok alatt átírta, Ásotthalom lakói is tudnának erről beszélni, a szegediek is. 
Tehát a szavak és a tettek megint hatalmas szakadékot mutatnak. 

Az pedig, hogy mindezt a színjátékot házszabálysértés árán is vállalták, ez 
egész egyszerűen arcátlan. Sokkal korrektebb lett volna a megszabott határidőn belül, 
korrekt módon a szemünkbe mondani azt, hogy lesöprik az asztalról ezt a jobbikos 
előterjesztést, ami annyiból jobbikos egyébként, hogy a fideszes kérdést akarja a 
fideszes Alaptörvénybe beletenni. Szánalmas tehát, hogy ilyen indokolással fogják ezt 
elutasítani, és ehhez a komédiához én nem fogok asszisztálni. Viszontlátásra! (Dr. 
Répássy Róbert: Nem is kellett volna bejönni egyébként. Sokkal gyorsabban 
haladtunk volna. - Z. Kárpát Dániel távozik az ülésről.)  

Határozathozatal 

ELNÖK: Határozathozatal következik. Ki szavaz úgy, hogy tárgysorozatba 
vegyük a javaslatot? (Szavazás.) Ez 1 igen. Ki szavaz ellene? (Szavazás.) Ez 4 nem. Ki 
tartózkodott? (Szavazás.) Megállapítom, hogy 5 tartózkodás mellett a bizottság nem 
vette tárgysorozatba. 

Hogy egy kicsit gyorsítsuk a menetet, azt javasolom, hogy az f) és a g) alpontot 
- mindkettő Szilágyi képviselő úr előterjesztése, és már bele is mentünk a 
cégnyilvántartás és a vagyonnyilatkozat kérdésébe - tárgyaljuk együtt. Aki ezzel 
egyetért, kérem, kézfelemeléssel szavazzon! (Szavazás. - Látható többség.) 
Köszönjük szépen. 

Megadom a szót az előterjesztőnek. 

f) Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény módosításáról 
a vagyonnyilatkozat-tételi eljárás hatékonyabbá tétele érdekében 
címmel benyújtott T/10289. számú törvényjavaslat  
g) A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a 
végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény módosításáról szóló 
T/10301. számú törvényjavaslat  
(Együttes tárgyalás) 

Szilágyi György szóbeli kiegészítése 

SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik) előterjesztő: Köszönöm szépen a szót, elnök úr. 
Elég furcsának tartom, de mondjuk, nem is furcsa, mert ez jogos - mutatja körülbelül, 
hogy hogyan működnek a bizottságok. Két teljesen különböző dologról szól ez a két 
dolog: az egyik a vagyonnyilatkozatról, a másik pedig arról, hogy egy gazdasági 
társaságnak, mint egy zrt.-nek, legyen-e nyilvános az, hogy ki a tagja. Önök ezt együtt 
tárgyalják most le. Én ez ellen nem tehetek semmit, csak ez előre mutatja azt, hogy 
nem azt nézik, hogy mi a tartalma egy előterjesztésnek, hanem azt nézik, hogy ki adta 
be, tehát valószínűleg újra el fogják utasítani. 
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ELNÖK: Külön fogunk dönteni benne, és az ön érdekében akartam, hogy ne 

kelljen kétszer előterjesztenie. (Teleki László visszatér a terembe.)  
 
SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik) előterjesztő: Jó… Akkor kezdjük az elsővel, jó? 

Az Országgyűlésről szóló törvényhez a vagyonnyilatkozat-tételi eljárás hatékonyabbá 
tétele érdekében nyújtottunk be egy módosító javaslatot. Ez a módosító javaslat - 
egyébként csak azt szeretném kérni, nem is kérni, én javaslom egyébként 
mindenkinek, aki országgyűlési képviselőségre adta a fejét, így magunknak is, a 
Jobbiknak és mindenkinek, hogy tényleg, ha egy kicsit több alázattal, több 
szerénységgel állnánk hozzá a dolgokhoz, akkor lehet, hogy a társadalom is jobb 
véleménnyel lenne rólunk. Lehet egyébként arrogánsan, cinikusan és mindenhogy 
máshogy is művelni ezt a foglalkozást, csak azért remélem, hogy ez a társadalomban 
is visszatetszést fog kiváltani, és esetleg majd a szavazásoknál, amikor végre újra 
országgyűlési választások lesznek, akkor ennek meglesz a böjtje. De ezt csak 
zárójelben mondtam. 

A vagyonnyilatkozatokkal kapcsolatosan az előző napirendi pontnál is már 
kifejtették önök is meg mi is, hogy nem jó a vagyonnyilatkozat-tételi eljárás jelen 
pillanatban, hiszen az elmúlt időszak azt bizonyítja, hogy a képviselők a 
vagyonnyilatkozatukból nagyon sok mindent - legyünk jóindulatúak - kifelejtenek. A 
jelenlegi szabályozás alapján, ahogy Répássy képviselő úr már mondta az előbb, 
ebben az esetben ők módosíthatják a vagyonnyilatkozatukat. Csak egy nagy probléma 
van: pontosan rendelkezik arról a törvény, hogy ezeket a vagyonnyilatkozatokat 
hogyan lehetne módosítani. Sajnos a képviselők még azt is megteszik, hogy nem 
törvényesen, nem szabályszerűen, hanem sokszor még magánokirat-hamisítás útján 
próbálják meg eltüntetni az árulkodó nyomokat, ami azt jelenti, hogy nem azt írták 
be. (Dr. Répássy Róberthez:) De, képviselő úr! Mondok önnek példát, mert látom, 
rázza a fejét. Az önök egyik kormánybiztosa, Riz Gábor úgy felejtett el 500 ezer forint 
havi pénzt beírni a vagyonnyilatkozatába ebben a ciklusban - egyébként még négy 
megyei kormánybiztossal együtt, tehát összesen öten elfelejtették, hogy kapnak 
500 ezer forintot, nem vették észre, hogy a számlájukra ennyi pénz érkezik -, hogy 
amikor mi fölhívtuk a figyelmet erre, akkor Riz Gábor nem a törvények szerint 
módosította a vagyonnyilatkozatát, hanem egyszerűen csak kicserélte, mindenféle 
megjelölés nélkül kicserélte azt az egy oldalt, ami eddig üres volt, és beírta az 500 ezer 
forintot. És ehhez egyébként, hozzáteszem, a bizottságnak biztos, hogy 
közreműködnie kellett, hiszen Riz Gábor nem tudta saját maga kicserélni a 
vagyonnyilatkozatának azt az egy lapját, tehát ott a bizottságnak ebben 
közreműködnie kellett. Majd amikor fölhívtuk rá a figyelmét, akkor még egyszer 
javította ezt a vagyonnyilatkozatot, és harmadszorra sikerült neki törvényesen 
kijavítania. Tehát vannak arra példák, hogy igenis, ez a vagyonnyilatkozat-tételi 
eljárás és a javítás sem megfelelő. Menjen el, képviselő úr, és kérdezze majd meg Riz 
Gábort, hogy ez hogyan történt. Egyébként tettünk feljelentést Riz Gáborral szemben, 
csak hát ugye abban a rendszerben, ahol önök kézben tartják az igazságszolgáltatást, 
ezt természetesen nem találták törvénysértőnek, és nem indult nyomozás. 

Mi tehát azt mondjuk, és azt szeretnénk ezzel a törvényjavaslattal elérni - és 
szerintem ez támogatható minden olyan képviselő részéről ismételten, akinek nincs 
takargatnivalója, és mondjuk, adott esetben a vagyonnyilatkozatában minden 
szerepel -, hogy ha egy képviselő a vagyonnyilatkozat leadása után javítást eszközöl a 
vagyonnyilatkozatában, akkor a bizottság elnöke, a mentelmi, összeférhetetlenségi, 
fegyelmi és mandátumvizsgáló bizottság elnöke, amikor a képviselő változtat a 
vagyonnyilatkozatán, akkor azt automatikusan hozza nyilvánosságra az Országgyűlés 
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honlapján. Tehát ne lehessen sunyiban javítani a vagyonnyilatkozatokat, hanem 
azonnal nyilvánosságra kelljen hozni. 

És még valamit javasolunk: ha egy képviselő javít a vagyonnyilatkozatában, 
azonnal és automatikusan induljon ellene egy vagyonnyilatkozati eljárás. Vizsgálja 
meg a bizottság, hogy miért javított, miért felejtette el, vagy mi volt a célja avval, hogy 
nem írta be azt, amit nem írt be, és vizsgálja meg a többi adatot is, hogy az megfelel-e 
a valóságnak. Hiszen jogos, hogy ha egy képviselő nem tudja kitölteni normálisan a 
vagyonnyilatkozatát, akkor legalább kérdezzék meg tőle, hogy a többi adat, ami abban 
szerepel, jól van-e kitöltve, hogy ne essen abba a hibába, hogy esetleg még háromszor 
vagy négyszer kell javítania. Itt már szó volt az előbb is bizonyos maguktól növő 
lakásokról, amelyek háromszor-négyszer is maguktól nőttek. Ha lett volna egy ilyen 
vagyonnyilatkozati eljárás, akkor egyből meg lehetett volna állapítani, hogy mi a 
helyes négyzetméter, amely mondjuk, bizonyos miniszternek szerepel a 
vagyonnyilatkozatában.  

Ez tehát egy olyan egyszerűsítés és olyan szankció elvileg, amire azt mondom, 
hogy minden olyan képviselőnek, aki a legjobb tudása szerint tölti ki a 
vagyonnyilatkozatot, ezt támogatni kell, hiszen egy dolgot azért vegyenek figyelembe, 
képviselőtársaim: minden ilyen ügy azokra is rányomja a bélyegét, akik nem hibásak 
ebben a dologban. Mondjuk, ha ön, elnök úr, kitölti normálisan - és nem is volt soha 
ilyen problémája a vagyonnyilatkozatával, úgy tudom -, onnantól kezdve a 
társadalomban ön ugyanolyan bűnös lesz, mint én, amikor valamelyik 
képviselőtársunk ezzel megpróbál trükközni. Tehát a mi saját érdekünk is az, hogy ha 
a vagyonnyilatkozati eljárásokban valaki trükközik, akkor az ne vetítse ránk ugyanazt 
a rossz megítélést, mint amit rájuk vetít. 

Azt javasoljuk tehát, és kérem, ezt támogassák, hogy ha valaki javít a 
vagyonnyilatkozatában, azt nyilvánosságra kelljen hozni az Országgyűlés honlapján, 
és induljon el azonnal vele szemben egy vagyonnyilatkozati eljárás, és derítsék ki, 
hogy minden más rendben van-e az ő vagyonnyilatkozatában. Kérem, hogy ezt 
támogassák. Ez az egyik, igen, mert kettőt kell mondanom. 

A másiknál - és már ez is szóba került az előbb -, a gazdasági társaságoknál, ha 
valaki megnézi a cégjegyzéket, a hatályos szabályozás alapján meg lehet tudni, hogy 
kik a tulajdonosok. Ez egyetlen gazdasági társaságnál nem érvényes, ez pedig a zrt., 
hiszen ha nem haladja meg az 50 százalékot a részesedés, akkor a zrt.-knél nem kell 
feltüntetni a tulajdonosok adatát. Innentől kezdve - vegyünk alapul egy zrt.-t -, ha egy 
zrt.-ben 33,3 százalékkal három tulajdonos van, akkor nem tudjuk egyáltalán, hogy 
kik a tulajdonosok. Mi ezen változtatni szeretnénk. Tehát mi azt mondjuk, hogy ne 
különböztessük meg a zrt.-t a többi gazdasági társaságtól, a zrt.-nél is legyen 
nyilvános az, ha valaki meg szeretné nézni a cégjegyzékben, hogy kik a tulajdonosok. 
Ezért ne adjunk lehetőséget arra, hogy különböző részvényszavazati jognak a 
variálásával el lehessen tüntetni a valódi tulajdonosokat. Kérem tehát önöket, 
támogassák azt az indítványunkat, javaslatunkat, hogy változtassunk a törvény 
jelenlegi előírásán. Köszönöm szépen. 

Hozzászólások 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Mielőtt még Vas Imrének megadnám a szót, én 
azért vontam a kettőt egybe, mert úgy gondoltam, mind a kettő a nyilvánosságról szól, 
és már belementünk mind a kettőbe. Tehát én nem akartam ezzel rosszat, sőt, azt 
gondoltam, hogy akkor egyben le tudjuk tárgyalni. Ez az egyik. 

A másik megjegyzésem pedig Riz Gáborral és a kormánymegbízottakkal 
kapcsolatos. A jövedelme ugyanannyi, mint amennyit képviselőként kapna, csak mint 
kormánymegbízott lecsökkentik kétszáz-valamennyi ezerre a jövedelmét, és a 



62 

különbözetet, amit nem írt be, az tulajdonképpen annyi, mint ha egy rendes 
képviselői fizetést kapna, amit nem kell beírni a vagyonnyilatkozatba. Tehát 
magyarul, országgyűlési képviselőként 750 ezer körül van a bruttója, ezt lecsökkentik 
- mert jogszabály írja elő, hogy nem kaphatnak más jövedelmet -, és ezért volt az 
beleírva külön, hogy kiegészítik arra a jövedelemre, amennyi ténylegesen a jövedelme 
lenne. Tehát itt semmiféle susmusról nincs szó.  

Megadom a szót Vas Imrének. 
 
DR. VAS IMRE (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen. Ha Szilágyi 

képviselőtársunkat az első javaslatnál, tehát a T/10289-esnél a vagyonnyilatkozattal 
kapcsolatban az motiválta a törvényjavaslat benyújtásában, hogy a képviselőknek 
jobban oda kell figyelni a vagyonnyilatkozat-tételre, ebben igaza van. Csak a megoldás 
rossz. Én is emlékszem olyanra az előző ciklusból, hogy valaki a polgármesteri 
fizetését elfelejtette beírni, vagy miniszteri biztosi fizetést, amit itt az előbb említett, 
de nyilvánvalóan senkinek nem az volt a szándéka, hogy akár az előző ciklusban egy 
polgármesteri fizetést, akár ebben a ciklusban egy miniszteri biztosi fizetést 
megpróbáljon eltitkolni, merthogy a miniszteri biztosok esetében például a Magyar 
Közlönyben megjelenik a díjazásuk a kinevezéssel.  

Az, hogy ezek után azért, mert valamit elfelejtett beírni, külön 
vagyonnyilatkozat-tételi eljárást kelljen indítani, szerintem nem célszerű. De abban a 
képviselő úrnak mindenképpen igaza van, hogy a képviselőknek a vagyonnyilatkozat 
kitöltésére nagyobb gondot kellene fordítani. Ebben mindenképpen egyetértünk.  

A cégnyilvánosságról szóló törvény kapcsán pedig arra hívom fel 
képviselőtársam figyelmét, hogy a részvénykönyvek egyébként nyilvánosak, és akár 
zártkörűen, akár nyilvánosan működik a részvénytársaság, a részvénykönyve a 
székhelyén meghatározott időben betekinthető, és arról bárki másolatot kérhet. 
Ugyanez igaz a szövetkezetekre is, a szövetkezeti tagokra, bár az nem gazdasági 
társaság, de ott is ugyanígy tartják nyilván a tagokat. Éppen azért van ez így, mert 
gyorsan változik, és nem célszerű a gazdasági társaságokat arra kényszeríteni a 
részvénytársaságoknál, hogy ha van ezer részvény, és abból egyet elad valaki másnak, 
azt minden esetben be kelljen jelenteni. Tehát olyan többletfeladatot róna a 
törvényjavaslat elfogadása a gazdasági társaságokra, ami nem célravezető, mert 
egyébként bármikor, bármelyik részvénytársasághoz ön bemehet, és kérhet a 
részvénykönyvről másolatot. 

A másik pedig, hogy ha ez a részvénytársaság egyébként közbeszerzésen indul, 
és csak akkor nincs benne az összes tulajdonos a cégjegyzékben, ha egyetlenegy 
tulajdonosa van, akkor nyilatkozni kell egyébként, hogy ő átlátható szervezet, és kik a 
tulajdonosai azt meghaladóan, ami a cégjegyzékben szerepel.  

Úgyhogy én azt javaslom, hogy egyik törvényjavaslatot se vegyük 
tárgysorozatba. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e még hozzászólás? Tessék parancsolni! 
 
DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik): Csak röviden, mert nagyon sok mindent 

elmondtunk már ezekben a témákban. Természetesen támogatni fogom a 
szavazásoknál mind a két előterjesztést. Úgy gondolom, a jelenlegi szabályok nem 
biztosítják kellőképpen azt a célt, amit a választópolgárok elvárnak. Ha módosító 
javaslatok vannak, azt meg tudják önök is tenni a bizottság, az Országgyűlés előtt.  

Ezt a tárgysorozatba vételt mindenképpen támogatni kell. Ez is egy jelzés, hogy 
foglalkozik vele a parlament. Köszönöm. 
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e még hozzászóló? (Nincs ilyen jelzés.) Ha 
nincs, akkor megadom a szót az előterjesztőnek. 

Szilágyi György reflexiói 

SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik) előterjesztő: Köszönöm szépen a szót, elnök úr. 
Vas képviselő úr azt mondta, hogy székhelyén meghatározott időben megtekinthető a 
részvénykönyv, és ez ön szerint az átláthatóságot akkor abszolút segíti. Valóban, az 
átláthatóság egyik nagy segítsége, hogy valaki menjen el a székhelyre, ott majd kikéri, 
és akkor megtekinthető. Akkor ezt így le is zárhatjuk, akkor körülbelül ez az 
átláthatóságról az önök véleménye vagy az ön véleménye.  

Azt mondja, hogy lehet javítani. Hát, épp az előbb mondtam el: Riz Gábor 
háromszor nem tudta törvényesen javítani. Háromszor, képviselő úr! Kétszer 
törvénytelenül javította, harmadszorra sikerült neki törvényesen kijavítani.  

Aztán azt mondja, önök most azt mondják, hogy szegény képviselő elfelejtett 
valamit beírni, hát minek kellene ennek a szegény képviselőnek bármilyen 
szankcióval szembenéznie. Miért különböztetjük meg mi magunkat az 
állampolgároktól? Most van az adóbevallás időszaka. Képviselő úr, ha ön az 
adóbevallás időszakában valamit elfelejt beírni a NAV-nak, akkor majd azt mondják, 
hogy ó, hát szegénykém, elfelejtette, nem fogjuk ám megbüntetni, meg nem fogunk 
ám vizsgálódni utána, meg semmit nem fogunk csinálni, mert szegény állampolgár 
elfelejtette? Hát, ez ugyanolyan! Ez a vagyonnyilatkozat-tételi eljárás körülbelül 
ugyanolyan, mint ha most leadunk egy adóbevallást. Itt a képviselőnek kutya 
kötelessége lenne a vagyonnyilatkozat-tétel során az igazságot beírni. De rendben 
van, felejtse el! Óriási szankció lenne, hogy ha éppen javítja, akkor kikerüljön az 
Országgyűlés honlapjára, és hogy átnézzék a többi tételt is, hogy nem felejtett-e el 
valami mást? Hogy elinduljon egy vagyonnyilatkozati eljárás vele szemben? Ez egy 
olyan óriási szankció lenne? Ez is az átláthatóságot szolgálná egyébként, hogy a 
képviselők úgy töltsék ki a vagyonnyilatkozatukat, hogy tudják azt, hogy ha 
elfelejtenek valamit és az kiderül, annak igenis legalább ilyen, és ez nem is olyan 
súlyos, de van valamilyen szankciója, hogy nyilvánosságra kerül, hogy utána elkezd 
vizsgálódni a bizottság. Ez egy visszatartó erő lenne arra, hogy a képviselők ne 
felejtsenek el beírni bizonyos vagyontárgyakat vagy bizonyos pénzeket, ne felejtsenek 
el, mondjuk, külföldi bankszámlákon tárolt százmilliókat, vagy ne felejtsenek el 
különböző olyan vagyontárgyakat beírni, ami ha kiderül, akkor tudják, hogy abból 
gond lesz. Hát ezt nem támogatják? Akkor miről beszélünk itt, átláthatóságról meg 
elszámoltatásról meg minden egyébről, amikor saját magunkkal szemben nem 
vagyunk hajlandóak ilyen…, én azt mondom, ez nem is szankció szinte, csak annyi, 
hogy legalább megvizsgálják vele szemben, hogy mi a helyzet. Ezt nem támogatják? 
Akkor hol akarunk mi itt egy normális, átlátható és becsületes közéletet 
megteremteni? Pedig a Jobbik Magyarországért Mozgalomnak ez a célja, tehát ha 
most nem, de majd akkor, amikor kormányon leszünk, akkor ilyen törvényeket 
fogunk elfogadni. Tehát jól gondolja meg mindenki, hogy ha a Jobbik kerül 
kormányra, akar-e országgyűlési képviselő lenni, mert akkor igenis lesz számonkérés. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Most akkor szavazunk, mégpedig külön-külön. 

Határozathozatal (T/10289.) 

Először a vagyonnyilatkozat-tételi eljárással kapcsolatos javaslat 
tárgysorozatba vételéről határozunk. Ki támogatja? (Szavazás.) Ez 3 igen. Ki nem 
támogatja? (Szavazás.) Ez 8 nem. Megállapítom, hogy nem vettük tárgysorozatba. 
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Határozathozatal (T/10301.) 

A másik a cégnyilvánosságról szóló javaslat. Ki támogatja ennek 
tárgysorozatba vételét? (Szavazás.) Ez 3 igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) Ez 4 
nem. Ki tartózkodott? (Szavazás.) Megállapítom, hogy 4 tartózkodás mellett a 
bizottság nem vette tárgysorozatba.  

Köszönjük szépen. (Dr. Staudt Gábor kimegy a teremből.) 

h) Az országgyűlési képviselők választásának demokratikusabbá 
tételéről szóló T/10347. számú törvényjavaslat 

Most következik az országgyűlési képviselők választásának demokratikusabbá 
tételéről szóló törvényjavaslat, Szelényi Zsuzsa független képviselő önálló indítványa. 
Tessék parancsolni! 

Szelényi Zsuzsanna szóbeli kiegészítése 

SZELÉNYI ZSUZSANNA (független) előterjesztő: Jó napot kívánok! Azt 
hiszem, két héttel ezelőtt voltam itt a hasonló témájú határozati javaslatommal, akkor 
Vas úr azt igényelte, hogy törvény-előterjesztés formájában is kerüljön ez a javaslat a 
parlament elé. Hát, íme, itt van: törvényjavaslat formájában is elkészítettük, annak 
érdekében, hogy a parlament végre hosszú idő után hozzányúljon a választási 
törvényhez, és azt pozitív irányban, alapvetően, megnyugtatóan, arányos, nyitott és 
igazságos formájúra alkothassa újra.  

Azt a legutóbb is elmondtam, hogy a javaslatoknak egy jelentős része, 
elsősorban ami az igazságos, nyitott jelleget illeti, alapvetően a 2014-es választások 
során az EBESZ megfigyelői által készített riport alapján készült, amikor is számos 
komoly, súlyos visszaélésre lehetőséget adó hiányosságot tárt fel az EBESZ, többek 
között a többes lista, a választási névjegyzék különböző furcsa alkalmazási 
lehetőségei, és számos más olyan technikai kérdést pontosításra javasoltak, amelyek 
ebben a javaslatban megtalálhatók. Ehhez képest két újdonsága van ennek a 
javaslatnak. Az egyik az, hogy azt javasoljuk, hogy arányossá váljon a magyar 
választási rendszer. Javaslatunk szerint nem szűnne meg a listás, illetve az egyéni 
mandátumot lehetővé tevő választási rendszer, ugyanakkor egy újfajta 
mechanizmussal lehetővé válna, hogy a pártok alapvetően annyi mandátumot 
nyerjenek, ahányan rájuk valóban szavaztak. Meggyőződésünk, hogy ez 
Magyarországon egy sokkal kiegyensúlyozottabb és demokratikusabb struktúrát 
hozna létre a parlament falai között. 

A másik újdonsága ennek a javaslatnak - és erről szeretnék beszélni önöknek 
megint, tekintettel arra, hogy ez egy kizárólag férfiakból álló bizottság - a női kvóta 
bevezetése. Az, hogy ez mennyire indokolt vagy mennyire egyezik meg Magyarország 
lakóinak a véleményével, arról már korábban is sokat beszéltem. Azt is mondtam, 
hogy az a tapasztalat Európában, hogy ahol a döntéshozók legalább 30 százaléka nő, 
tehát egy ilyen kritikus tömeget elér a nők száma a parlamentekben, ott pontosan 
lehet tudni, hogy kisebb a korrupció, a költségvetésben magasabb támogatást kapnak 
a humán befektetések, alapvetően az oktatás és az egészségügy, sokkal előremutatóbb 
a szegénység kezelése, nyilvánvaló módon csökkennek a társadalmi előítéletek, ebből 
kifolyólag a nők elleni erőszakkal kapcsolatban határozottabb lépéseket tesznek ezek 
a parlamentek. És még azt is lehet mondani, hogy ezekben az országokban több nő 
dolgozik, jobban összeegyeztethető a gyerekvállalás és a munkavállalás, 
összességében kiegyensúlyozottabbak és boldogabbak a családok. Tehát a nők 
magasabb képviselete a nemzeti parlamentben nemzeti érdek Magyarországon is.  

Hoztam most egy olyan példát önöknek, ami talán egy kicsit ennek a 
férfidominanciájú bizottságnak a számára érthetővé teszi, hogy miről szól, hiszen 
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önök mindig arra szoktak hivatkozni, hogy a nők nem akarnak képviselők, illetve 
politikusok lenni. Nos, a sport tudomásom szerint nagy kedvence ennek a 
társaságnak is, mint a magyar parlament férfi tagjai nagy részének - nézzük meg, 
hogy a nemzetközi olimpiai mozgalomban a magyar részvétellel kapcsolatban hogyan 
alakult a nemek közötti képviselet! 1900-ban volt lehetőség először arra, hogy nők 
egyáltalán részt vegyenek az olimpián, korábban csak férfiak vettek részt. 
Magyarországról az 1924-es olimpián vett részt először nő, 86 férfi mellett 3 nő vett 
akkor részt az olimpián; ez 1-2 százalékra tehető. Azt lehet mondani, hogy nagyon 
megérte a nőket bevonni a magas szintű sporttevékenységbe és az olimpiai 
képviseletbe, hiszen már 1936-ban Magyarországnak női olimpiai bajnoka is volt. 
Tehát azt lehet mondani, hogy a dolog működött, a nők odamentek az olimpiára, és 
rövidesen már teljesítettek is.  

Ha megnézzük, hogy az elmúlt évtizedekben, 90 év során, 1924 óta hogyan 
alakult a nők részvétele, akkor azt lehet mondani, hogy minden egyes olimpián egyre 
több nő vett részt Magyarországról. Egyébként ez a nemzetközi tendenciákkal, 
trendekkel is megegyezik. Legutóbb Londonban 96 férfi és 63 nő vett részt 
Magyarországról, tehát az olimpikonjaink, az olimpián részt vevő sportolók már több 
mint 40 százaléka nő volt, és ez dinamikus előrelépést mutat.  

Ha megnézzük, miért és hogyan alakult ez így, illetve mi a logikája ennek, 
akkor egyrészt azt lehet mondani - remélhetőleg ebben a bizottságban sem 
kérdőjelezi meg senki -, hogy a nők ugyanolyan kiváló sportemberek, mint a férfiak. 
Feltételezem, azt sem kérdőjelezi meg senki, hogy a nők sportteljesítmény 
tekintetében ugyanolyan ambiciózusak, mint a férfiak. És nyilvánvalóan e mögött a 
dinamikus fejlődés mögött azt is lehet látni, hogy a sportvilág alapvetően férfi vezetői 
megértették, hogy a nőket érdemes a sportba és az élsportba bevonni, mert a nők 
kiválóan teljesítenek, tehát a férfi vezetőkből álló edző- és szakvezető-társadalom 
folyamatosan helyzetbe hozta a nőket és támogatta.  

Ha megnézzük, hogy a politikában mi a helyzet, akkor egyrészt azt lehet 
mondani, hogy sehol nem láthatnánk azt, hogy a nők bármi módon kevésbé lennének 
alkalmasak politikusnak, mint a férfiak, sőt. Azt sem gondolhatjuk, hogy a nők 
kevésbé ambiciózusak. Viszont azt lehet nagyon jól látni, hogy a politikát 
meghatározó alapvetően férfiak semmi módon nem invesztálnak abba, hogy 
Magyarországon több legyen a nő, és semmi módon nem tesznek azért, hogy a nők 
helyzetbe kerülhessenek.  

A kvóta semmi mást nem szolgál, mint azt, hogy az első lépcsőfokot, a 
helyzetbe hozást elősegítse, és ez minden országban, Magyarországon is alapvetően a 
férfiakon múlik. Ami a kvótát illeti, lényegében már az európai uniós országoknak 
majdnem a kétharmadában van ilyen mechanizmus, Kelet-Európában is van. 
Mindaddig, amíg Magyarországon erre nem hajlandó a politikai elit, addig azt lehet 
mondani, hogy a férfiak Magyarországon akadályozzák azt, hogy a nők a politikai 
karrier útjára lépjenek. Ezért különösen megfontolandónak találom az önök részéről 
is, hogy erről a kérdésről a parlament színe előtt vitatkozzunk, és kérem, hogy 
támogassák a szavazatukkal, hogy a parlament napirendjére vegye ezt a javaslatot. 
Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem, van-e hozzászóló. Répássy 

képviselőtársam! 

Hozzászólások 

DR. RÉPÁSSY RÓBERT (Fidesz): Elnök úr, köszönöm. Szelényi képviselő 
asszony részben - hangsúlyozom, részben - azt a törvényjavaslatot hozta elénk, 
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amelyet az országgyűlési határozati javaslat tartalmaz. Bár megjegyzem, annak a 
határozati javaslatnak a tárgysorozatba vételéről még nem döntött az Országgyűlés, 
tehát az még folyamatban van, de mindegy, ettől még tárgyalhatjuk ezt az újabb 
javaslatot.  

Nos, az én álláspontom nem változott abban, hogy továbbra sem leszek az 
arányos választási rendszer híve. Sok érvemet elmondtam, hogy miért. Ugye, 
Szlovákiát hoztam fel példaként, hogy ott többé-kevésbé a magyarnál arányosabb a 
választási rendszer - ennek köszönhetően most a legutóbbi választáson egy, hogy is 
mondjam csak…, virtigli fasiszta párt is bejutott a szlovák törvényhozásba, ami annak 
köszönhető, hogy ilyen alacsonyan meghúzott feltételei vannak annak, hogy 
parlamentbe juthassanak a pártok.  

Én igenis fontosnak tartom, hogy a magyar választási rendszerben van alsó 
küszöb, tehát az 5 százalékos küszöb létezik; fontosnak tartom azt, hogy a választási 
rendszer vegyes szisztémájú, azaz a listás és az egyéni választókerületi rendszert, az 
arányos és a többségi elvet kombinálja. Mert itt nem az a lényeg, hogy egyéni 
választókerületek vannak-e vagy sem, hanem hogy van többségi elv alapján 
megválasztott képviselő, és van arányos elven megválasztott képviselő. Ezeket 
kombinálja a magyar választási rendszer, és ennek szerintem számos előnye és 
hátránya van. Ha megnézzük az elmúlt 25 év parlamentjeit, kiderül, hogy kis pártok is 
helyet kaphattak benne, amelyek az 5 százalék fölé kerültek, tehát kis pártok is helyet 
kaphatnak ebben a parlamentben, kis pártok is kerülhettek egyébként komoly 
szerepbe, például koalíciós partnerként vagy akár külső támogatóként egy-egy 
kormány számára. Viszont a kormányzati többség mindig garantált volt, a győztes 
párt vagy győztes pártszövetség kormányt tudott alakítani. Tehát szerintem a magyar 
választási rendszernek ezt a jó tulajdonságát nem kellene kidobni. Úgyhogy én 
alapvetően azért nem támogatom a törvényjavaslatukat, mert az áttérne egy arányos 
rendszerre.  

Innentől kezdve a többi, amit mondott, az már részletkérdés. Nem tekintem 
részletkérdésnek a női kvótát, de a többi választási technikai kérdés az arányos 
rendszerhez képest már részletkérdés.  

A női kvótával kapcsolatban, képviselő asszony nyilván tudja, hogy a magyar 
parlamentben már nem először merül föl a női kvóta, volt törvényjavaslat is, még 
szavazás is volt egyébként a női kvóta ügyében, néhány évvel ezelőtt a Szocialista Párt 
is benyújtott egy ilyen javaslatot. Egyáltalán nem felel meg a valóságnak, hogy a 
képviselők a nemük alapján szavaztak a női kvótáról. Egészen más szempontok 
szerint szavaztak. Tehát nem felel meg a valóságnak. (Szelényi Zsuzsanna: A pártok.) 
Jó, most vagy elhiszi nekem, én már régóta képviselő vagyok, ezt nem érvként hozom, 
csak azért, mert részese voltam ezeknek a döntéseknek. Nem a nemi tudatuk, a nemi 
identitásuk határozta meg a képviselők állásfoglalását, hanem egészen más 
megfontolások. Például az egyéni választókerületekben nem lehet kvótát 
meghatározni, hiszen ott csak egy jelöltet lehet állítani. Tehát hogy egy adott 
városban vagy adott választókerületben ki a legjobb jelöltje annak a pártnak, azt nem 
lehet kvóta alapján meghatározni. Az országgyűlési képviselők többségére tehát már 
nem vonatkozik ez a kvótaszempont; az országgyűlési képviselők többségét egyéni 
választókerületben választják meg. Vagyis kizárólag a listákon lehet a kvótát 
érvényesíteni. Az egyéni képviselők úgy gondolják a listás képviselőkről, hogy azok 
amúgy is csak potyautasok. Na, most képzeljen el egy ilyen hátrányos szituációt, hogy 
nem elég, hogy az egyéni képviselők úgy érzik, hogy ők harcolnak meg a párt 
győzelméért, a párt mandátumaiért, utána még legyen is a listákon egy olyan 
szempont, hogy már bocsánatot kérek, de női potyautasokat is be kell hozni a 
parlamentbe - ez végképp degradálja azokat a politikusokat, politikusnőket, akik így 



67 

jutnak be a parlamentbe. Higgye el, hogy amikor a Fideszben ez komolyan felmerült, 
akkor maguk a női politikusok mondták azt, hogy ebből nem kérnek, hogy ők 
kétszeresen is potyautas szerepbe kerüljenek.  

Összefoglalva: a női kvótát - szerintem már nem először - megfontolta az 
Országgyűlés, és ebben a vegyes választási rendszerben, ahol az egyéni képviselői 
kerületek dominálnak, nem is lehet érvényesíteni a női kvótát. Természetesen, ha az 
önök javaslatát elfogadnánk, és áttérnénk az arányos rendszerre, akkor érvényesíteni 
lehetne, de az előbb elmondtam, hogy milyen szempontok utasítják el, legalábbis a 
magam részéről miért nem értek egyet az arányos választási rendszerrel. Egy tiszta 
listás választásnál a kvóta természetesen maximálisan érvényesíthető; egy egyéni 
választókerületi rendszerben vagy kombinált, vegyes rendszerben nem érvényesíthető 
a női kvóta, és hátrányos, súlyosan hátrányos helyzetbe hozná a politikustársaival 
szemben a nőket. 

S ne haragudjon, de tényleg sértőnek tartom, hogy azt feltételezi rólam vagy 
rólunk vagy bárkiről, hogy azért utasítjuk el a női kvótát, mert férfiak vagyunk. Én 
meg azt gondolom, hogy önök azért kezdeményezik a női kvótát, mert önök nők. Most 
akkor ezen az alapon hogyan fogunk beszélgetni? Önök azért élharcosai a női 
kvótának, mert csak így tudnak bejutni a parlamentbe (Szelényi Zsuzsanna: Hát de 
ez nem így van!) - de most így is lehet fogalmazni. A női kvóta nyilván kedvező 
azoknak, akik ennek a haszonélvezői. A férfiak pedig, az önök állítása szerint - 
hangsúlyozom, amit most elmondtam, az egy karikírozott szituáció, amikor ön azt 
gondolja rólunk, férfi képviselőkről, hogy mi azért utasítjuk el a női kvótát, mert 
férfiak vagyunk; én mondtam, hogy van egy másik álláspont, ami szerint meg a nők 
azért akarnak női kvótát, mert így tudnak bekerülni a parlamentbe. Higgye el, hogy 
egyik álláspont sem igaz, ennél szerintem sokkal szofisztikáltabb, én feltételezem 
önről, hogy önnek is sokkal szofisztikáltabb az érvrendszere vagy az indoka, és higgye 
el, hogy a férfi képviselők is másképp gondolkodnak. Az előbb elmondtam, hogy 
milyen hátrányokat jelent, mondjuk, egy ilyen listás megoldás azok számára, akik 
listán kerülnek be a parlamentbe.  

Tehát, képviselő asszony, a javaslatuk egyáltalán nem oldaná meg azt a 
kérdést, hogy több nő legyen a parlamentben, hanem újabb feszültségeket és 
konfliktusokat vinne be ebbe az egyébként sem rózsás viszonyba a női politikusok és a 
férfi politikusok között. Nem kellene ezt a feszültséget tovább növelni! Kiváló női 
politikusokról tudunk, akik egyik vagy másik pártban jól szerepeltek, és őket 
támogatta a pártjuk, és nem azzal lettek egyébként népszerűek a saját pártjuk 
körében, hogy valamifajta kvótaszempontok érvényesültek volna, hanem kifejezetten 
a politikai kvalitásaik vagy akár más szakmai kvalitásaik alapján lettek képviselők.  

Egyébként ez nem azt jelenti, hogy én elutasítom a női kvótát - az egész 
javaslattal van problémám, onnantól kezdve, hogy arányos választójogi rendszert 
javasol. Nem tartom célszerűnek Magyarországon az arányos választójogi rendszert. 
Súlyos következményei lennének. Nemcsak az lenne a következménye, hogy nem 
lehet stabil kormánytöbbséget alkotni, hanem azt is jelentené, hogy olyan pártok is 
megjelenhetnének a magyar parlamentben, akik eddig, azt kell mondjam, még a 
jelenlegi pártoknál is szélsőségesebbek. Azért a mai viszonyok között, amikor 
Ausztriában a legtöbb szavazatot kapta az Osztrák Szabadságpárt köztársaságielnök-
jelöltje - ha jól emlékszem, körülbelül 36 százalékot kapott -, ilyen viszonyok között 
nyugodtan feltételezhetjük, hogy Európa egy radikalizálódás irányába megy. Nem kell 
ezt szégyellni, szerintem ezt nyugodtan lehet feltételezni. Én azért már a Jobbiknál 
radikálisabb pártot nem szeretnék látni ebben a parlamentben. Már a Jobbik is sok 
nekem (Derültség.), de hogy még egy ennél radikálisabb jöjjön, azt már nehezen 
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tudnám elviselni. (Közbeszólások.) És az önök javaslata ezt borítékolja, hogy akár egy 
ilyen párt is megjelenhet Magyarországon a parlamentben. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e még hozzászóló? Teleki képviselő úr! 
 
TELEKI LÁSZLÓ (MSZP): Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt 

Bizottság! Azért kértem szót, mert azt gondolom, hogy amúgy is rövid ideje 
ülésezünk, tehát még van bőven időnk ahhoz, hogy jól érezzük magunkat. Répássy 
képviselőtársam gondolataihoz néhány mondatot hadd mondjak. 

Én nagyon fontosnak tartom azt, hogy a nemzetiségiek lehetőséget kaptak arra, 
hogy kedvezményes mandátummal a parlamentbe kerüljenek. Az egy más dolog, hogy 
most nem tudták elérni azt a szavazatszámot, amivel be tudtak volna jutni egyenesen 
a parlamentbe, de nagyon kedvező szavazatszámmal már bejuthattak volna. Úgy 
gondolom, teljesen rendben lévőnek lehetne találni, hogy ha azt elfogadták, akkor 
paralel azt mondjuk, hogy a nőknek is adunk esélyt akár az Országgyűlésben, akár 
máshol is. Nem azért, mert nők, hanem azért, mert látjuk azt, hogy a társadalom, nem 
csak Magyarországon, Európában vagy a világ minden pontján a nőket egyébként 
nem helyezi olyan pozícióba, és önmagában nem oldja meg az élet ezt a kérdést, 
hanem kellenek olyan pluszadalékok, ha kell, akkor pozitív diszkrimináció, amivel 
előbbre tudnak jutni a nők a törvényhozásban akár, vagy éppen a helyi 
önkormányzatokban, mert arról is kellene beszélni, hogy a helyi önkormányzatokban 
mi a helyzet: ott is katasztrofális, mert ott sem lehet igazán látni a női képviselőket. 
Úgyhogy én ebből adódóan azt gondolom, az esélyegyenlőség jegyében is - lehet, hogy 
ez a szó pont ebben a bizottságban nem a legcélszerűbb, de mégis mondom - én 
nagyon szívesen támogatom és a Magyar Szocialista Párt támogatja.  

Én soha nem akartam azt, hogy mondjuk, a Magyar Szocialista Párton belül 
legyen a listaállításnál egy olyan kvótarendszer, ahol a nők és a fiatalok mellett a 
nemzetiségi vagy roma kvóta is megjelenjen, mert azt gondolom, abban igaza van 
képviselő úrnak, hogy van, amikor ez negatívumot jelentene. De a női kvótát abszolút 
el tudtam fogadni a Magyar Szocialista Párton belül is, és el tudnám fogadni 
egyébként a törvényhozás rendjében is, ha ez a választójogi rendbe is be lenne 
sorolva. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Tessék parancsolni! 
 
DR. SZÉL BERNADETT (LMP): Köszönöm a lehetőséget. Üdvözölni tudom ezt 

a javaslatot, és előzőleg ki is fejeztem az egyetértésemet, hogy ez a javaslat zöld utat 
kapjon a parlamentben. Valóban, ahogy képviselő asszony is írja, itt olyan 
változtatásokat javasol, amiről hosszú ideje sokan mondjuk, hogy nagyon komoly 
gátat állítanak sokunk számára. (Dr. Staudt Gábor visszatér az ülésre.) A 
győzteskompenzációtól elkezdve a kampányfinanszírozáson át az a teljesen nem 
normális helyzet, hogy külföldre elszármazott, ott élő magyar állampolgárok 
szavazása sokkal nehezebb, nem lehet levélben szavazniuk. Mi egy petíciót is 
indítottunk azért, hogy mindenkinek egyforma joga legyen, aki külföldön él magyar 
állampolgár, mindenki szavazhasson levélben, ne legyen olyan indokolatlan 
különbségtétel, hogy például a Németországban, Angliában dolgozó és ott letelepedett 
magyar embereknek különböző nehézségeket kell annak érdekében megtenniük, hogy 
a demokratikus szavazatukat leadhassák. Azt gondoljuk, hogy amiket itt felsorolt 
képviselő asszony a javaslatban, mindenképpen méltóak arra, hogy tárgysorozatba 
kerüljenek a magyar Országgyűlésben, és nyilván itt tárgysorozatba vételről van szó, 
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tehát ha valakinek részletproblémái vannak ezekkel, akkor utána ezen lehet 
módosítani.  

Nem tudom viszont szó nélkül hagyni a nemi kvótával kapcsolatos 
eszmefuttatásokat. Egyrészt köszönjük, hogy a Magyar Szocialista Párt nevében 
támogatást kapott ez az intézmény. Viszont finoman szólva elképedve hallgattam azt 
az eszmefuttatást, ami arról szólt, hogy potyautas nők kerülnének így be a 
parlamentbe, az amúgy is potyautasnak tekintett listások között. Nézze, én abszolút 
célcsoportja vagyok akkor ennek a sztereotípiának, mert listás is vagyok, meg nő is 
vagyok. De azért azt gondolom, egyikünk sem érdemli meg azt, hogy így beszéljenek 
és így gondolkodjanak rólunk a magyar parlamentben. (Dr. Répássy Róbert: Nem azt 
mondtam, hogy én így gondolom.) Csak egy dolgot hadd tegyek hozzá, hogy 
szerintem az nem ok arra, hogy ne változtassunk, hogy vannak olyan sztereotípiák, 
amelyek esetleg rögzültek. Szerintem vannak olyan sztereotípiák, amelyek felett eljárt 
az idő, és a fejlődés akadályát jelentik ma Magyarországon. Jobban örültem volna, ha 
ez a törvényjavaslat is a női kvóta helyett a nemi kvóta kifejezést használja, mert a mi 
egyik testvérpártunknál bizony megesett már az a férfiakkal, hogy azért maradhattak 
hatalmi pozícióban, mert férfiak voltak, mert a nemi kvóta fordítva sült el: annyi nő 
jelentkezett a pozícióra, és olyan jól teljesítettek, hogy végül férfikvótával kellett 
pozícióba helyezni valakit (Derültség.), hogy a nemek egyensúlya megmaradhasson.  

Azt gondolom, ennek a történetnek azért is van értelme, mert amikor arról 
beszélünk, hogy mennyire nemi kérdés az, hogy valaki a kvótát pártolja vagy pedig 
ellene van, s arra hivatkozunk, hogy a magyar Országgyűlés mostani tagjai hogyan 
gondolkodnak erről a kérdésről, azért hadd emlékeztessem önöket arra, hogy itt 90 
százalék férfi dolgozik. Önök úgy szokták ezt mondani, hogy 10 százalék nő, de nézzék 
a másik felét: 90 százalék férfi. S tekintve, hogy azért nőtársaimmal mi most már 
többet ülünk egyetemeken és iskolákban, és mellette elindult az életpályánk, egészen 
addig együtt halad a férfiak és a nők életpályája, amíg mi gyermeket nem vállalunk, és 
utána történik Magyarországon egy olyan lépés, amit a mai napig nem sikerült a 
kormánypártoknak törvényileg több módon is kompenzálni a nők irányában. Nem 
segítik azt önök hatékonyan, hogy egyszerre legyen egy nőnek munkája és gyermeke, 
családja ebben az országban. És én azt gondolom, ennek mindenhol érvényesülnie 
kellene, tisztelt képviselőtársaim, a politikában is meg azon kívül is. És egyébként 
hadd tegyem hozzá, hogy a politikában lenne a legkönnyebb ezt megcsinálni, és 
példát tudnánk mutatni szerte a gazdasági aktoroknak. Ugyanis ez egy olyan kérdés, 
hogy például egy listán cipzáros kvótát alkalmazunk, és akkor elmondom, hogy a 
cipzáros kvóta azt jelenti, mint például ebben a javaslatban is le van írva, hogy nem 
20 százaléknyi nőt teszünk listára, és akkor őket berakjuk a lista végére, és elöl a 
befutó helyeken férfiak vannak, hanem hogy ellenkező nemű embereknek kell 
követniük egymást, vagy például, ahogy az LMP-ben van, két azonos nemű után egy 
ellenkező neműnek kell következnie. És ezt egyébként minden párt föl tudná vállalni, 
meg tudná csinálni saját hatáskörében. Mi az LMP-ben tudvalevőleg alkalmazzuk ezt 
a módszert, de mellette számos olyan képzést is alkalmazunk és segítő mechanizmust, 
ami segíti a nőket abban, hogy eredményesen tudjanak szerepelni. Mi felvállaltuk ezt 
a küzdelmet, és nagyon szeretnénk megfertőzni önöket is, hiszen azt azért szeretném 
elmondani, így önök szerint listás potyautasként és nőként amúgy is potyautasként 
eszerint, hogy a jelenlegi LMP-frakcióban két nő van, ami egy ötfős frakcióban azt 
jelenti, hogy több mint egyharmad gyakorlatilag nő. De ha ötvenen lennénk, ez az 
egyharmad akkor is meglenne, merthogy ez egyébként egy kvótás szám is. De hadd 
tegyem hozzá, hogy Schmuck Erzsébet képviselőtársam és magam is abszolút számok 
alapján kerültünk be, tehát egyikünk sem kvótás helyen van, annak ellenére, hogy 
nálunk működne a kvóta, csak éppen most már nem volt rá szükség. 
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S tényleg, én várom, hogy ha önök nem szeretik a kvótát, akkor tegyenek jobb 
javaslatot arra vonatkozóan, hogy Magyarországon a nőket a politikába be tudjuk 
hozni, és nem csak a kétezer fő alatti településeken legyen sok nőpolitikusunk, hanem 
itt, az Országgyűlésben is és a politika minden szintjén.  

S amire szerintem képviselőtársam célzott, az pont az, hogy ez egy hatalmi 
kérdés, és bizony itt a férfiakkal partnerségre van szükségünk. Mert akkor, ha a nőket 
előreengedjük, a férfiaknak kicsit hátrébb kell húzódni. És ilyenkor önökön múlik az, 
tisztelt képviselőtársaim, hogy feladják-e azokat a hadállásokat, amelyek voltak, és azt 
mondják, hogy igen, érvényesüljön a cipzáros kvóta, és tudomásul veszik azt, hogy ez 
azt jelenti, hogy a férfiak ezt a hatalmi pozíciójukat átengedik a nőknek, és 
beengednek minket oda, ahol egyébként szerintem naturálisan a helyünk lenne, 
merthogy Magyarországon pillanatnyilag egy kicsivel több nő él, mint férfi.  

Úgyhogy én csak ennyit szerettem volna mondani kiegészítésképpen. Tényleg 
azt gondolom, hogy egy XXI. századi parlamentben alap lenne az, hogy ezekről a 
kérdésekről kulturáltan tudjunk beszélgetni, és üdvözlök minden olyan 
kezdeményezést, ami arról szól és azt kísérli meg bolygatni, hogy hogyan tudnánk 
ezeket a nagyon rossz és rögzült arányokat - mert rögzült arányokról van szó - 
megváltoztatni. Az LMP felajánlja ehhez a segítségét. Nálunk vannak működő példák. 
Én nagyon szívesen elmondom a Fidesznek és bárkinek, hogy mi hogyan tudtunk arra 
szert tenni, hogy például a mostani frakciónkban nők már kvóta nélkül ott legyenek a 
szükséges arányban. De ez egy út, amin el kell indulni, és ha állandóan csak 
letagadjuk a helyzetet, minthogyha nem is lenne probléma, elnézést, akkor itt nem 
fogunk tudni előbbre jutni. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Répássy képviselő úr! 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT (Fidesz): Csak két rövid megjegyzésem van. Még 

mielőtt valamilyen feminista tüntetést szerveznének ellenem (Derültség.), nem én 
állítottam azt, hogy a női kvóta listás potyautasokat csinálna a nőkből, hanem 
elmondtam azt a néhány évvel ezelőtti lélektani helyzetet vagy döntési helyzetet, ami 
akkor történt. És megjegyzem, ezek a dilemmák nemcsak a Fideszben, az akkori 
Fideszben merültek föl, hanem más pártokban is. Én nyilván egyáltalán nem ezt 
gondolom a hölgyekről, hogy listás potyautasok. Egyébként én magam is listás 
potyautas vagyok, csak férfi, így egyszerűen. (Derültség.) No, ez az egyik. 

A másik, amit akartam mondani, hogy a két hölgy képviselőtársam nem volt 
itt, amikor az OBH elnöke elmondta, hogy a bíróságon a bírák 70 százaléka nő, és ha 
még az igazságügyi dolgozókat, igazságügyi alkalmazottakat is ideveszik, akkor 
összesen 80 százalék. (Dr. Staudt Gábor: Férfikvótát! - Derültség.) Jó hírem van: az 
egyik hatalmi ágban már erősen dominálnak a hölgyek. Nyilván ennek is megvan a 
maga oka, éppen ezért szerintem nem lehet így darabra mérni a hatalmi ágak 
gyakorlóit. De tényszerű, hogy már nagyon nehéz például férfi bírót bevonni a 
bíráskodásba, és nyilván szükség lenne ott is arra, hogy kiegyenlítődjön a nemek 
aránya egy hatalmi ágon belül.  

Ezt nem viccnek szántam, én komolyan gondolom azt, hogy egyszerűen nem 
igaz az Magyarországra, hogy elutasítaná, mondjuk, a nők közéletben való részvételét. 
Mondom, addig, amíg a vitapozíciónk az, hogy a nők női kvótát akarnak, a férfiak 
meg nem akarnak női kvótát - higgyék el, hogy ennél bonyolultabb ez a döntés! És 
mindez a választási rendszerből és ráadásul a pártok belső működéséből következik. 
Azt most nem akarom elmondani, de nyilván el tudják képzelni, hogy ki az, akit egy 
párton belül úgymond a listára szorítanak, és ki az, akinek van választókerülete. Ezek 
politikai döntések, egy párton belüli politikai döntések. Nem lehet ilyen egyszerűen 



71 

leírni azt a képletet, hogy aki egyéni választókerületben indul, azt valamilyen nemi 
szempontból választják ki; ugyanígy a listát sem feltétlenül a nemek aránya szerint 
választják ki. Ennél sokkal bonyolultabb ez az egész kérdés. Ez nem zárja ki azt 
egyébként, hogy egyszer női kvótát vezessünk be, de a jelenlegi vegyes választási 
rendszerben ez a női kvóta csak a listákon tudna érvényesülni, és ott is az előbb 
említett halmozott hátrányokkal kellene szembenézniük a hölgyeknek. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Staudt Gábor! 
 
DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik): Köszönöm szépen, csak nagyon röviden. Azzal 

egyetértek, hogy a nőknek minden segítséget, támogatást meg kell adni, ami azokat a 
pluszfeladatokat illeti és kompenzálja, amelyekkel egy nőnek az életben találkoznia 
kell, az anyaságban, akár a háztartásban való nagyobb szerepvállalásban - nyilván ott 
a férfiak is kivehetik a részüket, ott a családon belül is lehet segíteni. Tehát ez 
rendben van, de úgy általában a kvóták viszont nem biztos, hogy erre megoldást 
nyújtanak. S megmondom, miért. Amit Szél Bernadett mondott, az engem pont az 
ellenkezőjéről győzött meg, mert ha van olyan, hogy több tehetséges nő van, mint 
férfi, akkor a férfiból se rakjunk oda 50 százaléknyit, ha mondjuk, 60 százaléknyi nő 
tehetségesebb, mint a felhozatal ott férfiakból. Hogyha csak a tehetségről és a 
hozzáállásról beszélünk. Szerintem egy olyan rendszert kell teremteni, amely az 
esélyegyenlőséget megadja mindenkinek. Akár nálunk is történt olyan, hogy 
Tiszavasváriban korábban a jobbikos többség, az egyénileg megválasztott képviselők 
majdnem mindegyike nő volt. Ebben az esetben mondtuk volna, hogy akkor ne 
induljanak, mert itt kvóta van, és csak az 50 százaléka vagy az egyharmada lehetne 
nő? Tehát egy alkalmassági kritériumnak kell megfelelni, és tudom, hogy nagyon sok 
mindent mellé kell rakni, hogy ez valójában érvényesüljön, de akár azt is 
mondhatnám, és valóban, a bíróknál 70 százalék körül van, ezt most is hallhattuk, 
akkor lehet, hogy az lenne a megoldás, hogy bírókat kellene országgyűlési 
képviselőnek behozni, férfi országgyűlési képviselőket pedig a bíróságokra vinni. 
(Derültség.) Lehet, hogy ez egy megoldás lenne.  

De a viccet félretéve, a nőknek is és mindenkinek a tehetségéhez és az 
esélyegyenlőségéhez megfelelő környezetet kell megteremteni, és az sem jó, ahogy 
mondtam, a másik felét kisarkítva, hogy ha esetleg több alkalmas nő van egy 
pozícióra, akkor csak azért a férfiak legyenek ott, merthogy a kvótákat be kell tartani. 
Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Mivel több hozzászóló nincs, megadom az 

előterjesztőnek a szót. 

Szelényi Zsuzsanna reflexiói 

SZELÉNYI ZSUZSANNA (független) előterjesztő: Köszönöm szépen. Hát, 
nagyon remélem, hogy a parlament előtt is folytathatjuk majd ezt a vitát, mert az az 
igazság, hogy nagyon érdekes és fontos.  

A kvótáról akarok alapvetően beszélni. A többivel kapcsolatban annyi 
észrevételt jeleznék, hogy a vegyes rendszert a mi javaslatunk nem akarja felszámolni; 
az 5 százalékos küszöböt nem akarja felszámolni; nem fenyegeti a magyar 
parlamentet a mi javaslatunk szerint az a veszély, hogy akármilyen szélsőséges pártok 
bejöjjenek. Szerintem bőven elég szélsőséges és radikális párt van már egyébként így 
is a magyar parlamentben (Dr. Staudt Gábor: Például az Együtt.), tehát ezt nem 
bolygatná meg. Például a Fideszre is gondolnék.  
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Egy megjegyzés az arányos rendszerrel kapcsolatban. Az a helyzet, hogy az 
arányos rendszer azokban az országokban működik kiválóan, ahol egy megfelelően 
érett politikai kultúra van arra vonatkozóan, hogy pártok váltakozó összetételben 
képesek egymással kormánykoalíciót alkotni. És ezekben az országokban ez nem is 
szokott egyáltalán problémát okozni. Meglátjuk még egyébként a szlovák helyzetet, de 
ez megoldható. Tudjuk, hogy a mostani Fidesz-kormánynak alapvetően a kemény kéz 
politikája fekszik a leginkább, és erre a jelenlegi hatalom lehetőséget is ad. Ez 
kulturális kérdés. Én nem gondolom, hogy Magyarországnak a kemény kéz politikája 
hozza meg a fejlődést és a jövőt - egyszerűen politikai kultúra kérdése. A legtöbb 
ország képes megoldani a politikai élet menedzselését arányos választási rendszerrel, 
amelyben egyébként Európában sokkal több van, mint abból a nagyon többségi elvű, 
ráadásul külön, még inkább megerősített többségi elvű rendszerből, mint a magyar 
rendszer. Ezek is kellően bonyolult dolgok, és az a helyzet, hogy bármilyen választási 
rendszer tud kiegyensúlyozott kormányzási lehetőséget létrehozni, ha azt a 
politikusok megfelelőképpen kezelik.  

De nézzük egy-két megjegyzésüket a kvótáról! Én azt hiszem, hogy itt egy 
nagyon komoly félreértés-sorozat van. Először is a bírák és az OBH. Persze hogy sok a 
nő a bírák között. Ez alapvetően azért van, mert a bíróságokon olyan elképesztően 
alacsonyak a fizetések, hogy elsődlegesen a nők szorulnak ezekbe a helyzetekbe. A 
férfiak nem akarnak ma már bírók lenni Magyarországon; az a 20 százalék, aki mégis 
bíró, azok a hierarchia magas részein állnak. Tehát a bíróságot nem más szektoroktól 
elválasztva kell nézni, hanem pont ugyanaz van, mint a politikában vagy más hatalmi 
ágon: a csúcsán, ahol egyébként magasak a fizetések és magas a hatalom, ott férfiak 
vannak; az íródeákok meg nők. Tehát ez a helyzet. Ötven évvel ezelőtt sok volt a férfi 
bíró. És ugyanez a helyzet a tanártársadalomban is: addig, amíg a tanárok jól meg 
voltak fizetve, addig a tanárok férfiak voltak, és folyamatosan azért nőiesedik el a 
tanárszakma, mert a megélhetési küszöbhöz képest a pedagógusok olyan keveset 
keresnek. Szóval, ezek nem olyan nagyon bonyolult logikák. Jól meg lehet nézni: 
minél kevesebbet keres valamilyen szektorban valaki, ott annál több a nő. Sajnos ez a 
helyzet.  

A potyautaskérdéshez: itt van szerintem egy nagyon komoly félreértés. Nem 
így működik a dolog a kvóta esetén. Ott nagyon jól rámutatott Répássy Róbert, hogy 
itt a pártokon belüli dolgokról van alapvetően szó. Az egész kérdés, amiről beszélünk, 
nem technikai kérdés. Bármi megoldható, ha van rá politikai akarat. És a politikai 
akaratot arra, hogy több nő legyen, alapvetően a pártokon belül kell előállítani. És 
nem az a cél, hogy potyautasok a keményen dolgozó férfiakat kiűzzék a 
Paradicsomból, hanem arról van szó, hogy ha nőket támogatunk, hogy a politikai 
karrier alsó részére be tudjanak lépni, és ott megsegítjük őket például olyan 
szolgáltatásokkal, amelyek családanyák számára is lehetővé teszik, hogy 
politizáljanak, mint amilyenek például mi is vagyunk, akkor ezek a dolgok 
megoldhatók. Úgy alakulnak a dolgok alapvetően, hogy azok kerülnek a listára 
elsődlegesen, akik egyébként az egyéni körzetekben is elindulnak. Tehát ha egy párt 
akarja, hogy legyen több nő, akkor nem a listára potyautasként feltesz nőket, hanem 
azok a nők, akik a listára felkerülnek, egyébként egyéni körzetben is elindulnak, és ha 
azt ott megnyerik, akkor nyilván a lista továbbpörög. És a legtöbb pártban így van; 
érdekes volt, amit mondott, hogy a Fideszben ezek szerint vannak „a” listások, meg 
vannak a körzetesek. (Közbeszólások.) Ezt eléggé aggasztó és rossz fejleménynek 
tartom, de ez a maguk ügye és a maguk problémája akkor. De alapvetően a 
politikusgárda normális esetben nem feltétlenül így néz ki, és a Fidesz is 
megváltoztathatja az ezzel kapcsolatos gyakorlatát. Tehát hogyha több nő van a listán, 
az azt jelenti, hogy több nő indul el egyéni körzetben is. De így is lehet csinálni! Az is 
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egy politikai kérdés, hogy önök ezt akarják-e vagy nem.  Tehát még egyszer mondom, 
a kvótakérdés technikai kérdés, de valójában egy politikai akarat húzódik mögötte.  

Azt egyébként, hogy ne kelljen a férfidomináns pártoknak aggódnia a 
különböző férfipolitikusok státusza miatt, többnyire úgy szokták megoldani, hogy 
amikor a női kvótát bevezetik egy országban, akkor ott meg szokták emelni a 
parlament létszámát is. (Közbeszólások.) Pontosan azért, hogy ne egy ilyen férfiak és 
nők közötti vetélkedéssé váljon ez a dolog. Tehát igenis méltatható az a szempont, 
hogy vannak status quók… Én nem beszélek tovább, ha önök nem hallgatnak meg; én 
is meghallgattam mindenkit.  

A lényeg az, hogy ez megoldható, és meg lehet nézni, hogy ezt más 
országokban hogy szokták csinálni. Az olimpiás példát is egyébként azért mondtam - 
érdekes, hogy senki nem reagált rá -, mert ott is egy organikus fejlődésnek az 
eredményeit látjuk, ahol négyévenként folyamatosan nő a nők száma, azért, mert az 
alsó szinteken vannak a női sportolók megtámogatva. Ha a politika az alsó szinteken 
nem támogatja meg a nőket, természetesen nem fognak oda eljutni, ahol mi 
szeretnénk őket látni; és akárhogy is nézzük, a bíróság és a politika nem ugyanaz: ez a 
népképviselet háza, és ha a fele lakosság egyszerűen nincs képviselve csak 10 százalék 
nővel, akkor az nem felel meg a minimális igazságossági szempontoknak.  

Úgyhogy a dolog továbbra is ugyanaz, mint eddig volt. Ha akarjuk, meg lehet 
úgy oldani, hogy ez mindenkinek jó legyen, hogy ne kelljen a férfiaknak tartani attól, 
hogy a pozícióikat elveszítik, és mégis lehetővé válik az, hogy nők bekerüljenek a 
politikába. És higgyék el nekem, hogy ha odakerülnek a startvonalhoz, onnan még 
mérhetetlen mennyiségű küzdelem van, hogy egyébként a politika további grádicsaira 
is felkerüljenek. Tehát azt gondolom, hogy nyugodtan elkezdhetnek ezen 
gondolkozni, és én nagyon bízom benne, hogy egy ilyen támogató, nem elhatárolódó 
bizottság, mint ahogy önök ehhez a kérdéshez hozzászóltak, előbb-utóbb ezt a dolgot 
magáévá fogja tenni, és mindannyian a nők képviseletének felkent hívei lesznek. 
Addig, amíg nem, kénytelen vagyok azt gondolni, hogy valahogy mégiscsak önök mint 
férfiak blokkolják ezt a dolgot. Számos módja van annak, hogy nők előre kerüljenek a 
politikában, csak ki kell találni, hogy mi a legkényelmesebb és a legbarátságosabb 
mindenki számára. Köszönöm szépen. 

Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönöm szépen, akkor szavazunk. Ki támogatja a törvényjavaslat 
tárgysorozatba vételét? (Szavazás.) Ez 2 igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) Ez 2 
nem. Ki tartózkodott? (Szavazás.) Megállapítom, hogy 7 tartózkodás mellett a 
bizottság nem vette tárgysorozatba. Köszönöm szépen. 

i) Az Isztambuli Egyezmény elfogadásáról szóló H/10286. számú 
határozati javaslat 

A következő napirendi pontunk: az isztambuli egyezmény elfogadásáról szóló 
határozati javaslat, Szelényi Zsuzsa és Szél Bernadett képviselők önálló indítványa. 
Kérdezem, melyikük kívánja szóban kiegészíteni. Tessék parancsolni! 

Szelényi Zsuzsanna szóbeli kiegészítése 

SZELÉNYI ZSUZSANNA (független) előterjesztő: Köszönöm szépen a szót. Az 
isztambuli egyezmény, mint közismert már bizonyára ebben a bizottságban, a nők és 
a családon belüli erőszak elleni (sic!) európai fellépésnek a terméke. Magyarország 
2014 tavaszán, tehát két évvel ezelőtt aláírta ezt a nemzetközi egyezményt. 
Nyilvánvalóan a kormány, egyébként az Orbán-kormány kinyilvánította abbéli 
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akaratát, hogy Magyarországon határozottabb fellépés legyen a nők és a családon 
belüli erőszak ügyében.  

Az, hogy ez a kérdés most sokadszor megint napirendre kerül, az két oknak 
köszönhető. Az egyik az, hogy eddig még nem vette a parlament napirendjére és nem 
ratifikálta ezt az egyezményt, tehát Magyarországon nincs életbe léptetve; tehát alá 
van ugyan írva, de sajnos nem működik. A másik dolog pedig, hogy az elmúlt 
hetekben Magyarországon a nők elleni erőszak napirendre került egy régi ügy 
kapcsán, nevezetesen a Kiss László-ügy kapcsán, aminek eredményeként egy heves 
közéleti vita bontakozott ki erről a kérdésről.  

Anélkül, hogy belemennék ennek a tanulságaiba - mert szerintem önmagában 
nagyon messze mutató és érdekes -, a lényeg az, hogy ez egy súlyos tabukat 
megmozgató kérdés, ami napvilágra került. Itt nem az az érdekes, hogy ez mikor 
történt, hanem az, hogy kiderült, hogy a sport világában nemcsak hogy széles körben 
elterjedt az erőszaknak mindenféle eszköztára, de kifejezetten és masszívan jelen van 
a szexuális erőszak, ami egyértelműen a nők ellen történik, és nyilvánvaló módon, 
mint ahogy más erőszaknak is, semmiféle köze nincs a sportteljesítmények 
növeléséhez, hanem kizárólag azt szolgálja, hogy nőket megalázzon, és férfiak, akik 
magukat támadhatatlannak tartják, bármit megtehessenek, amit akarnak. Ezért 
hasznosnak találtuk többen a képviselők között, hogy az isztambuli egyezményt újra 
napirendre tűzzük, hiszen elvileg ezt a kormányzat is támogatja.  

Fontos elmondani, hogy amíg ez az egyezmény Magyarországon nem lép 
életbe, addig egyszerűen Magyarországon nincsenek meg a feltételei annak, hogy a 
nők és a velük együtt élő gyerekeik a minimális védelemhez hozzájussanak, hogyha 
masszív és szisztematikus erőszaknak vannak kitéve. Az erőszak ugyanis a mai 
világban már lényegében folyamatosan láthatatlan, tehát nem tudjuk, hogy ezek hol 
vannak, az életnek olyan területein működnek, amelyek nincsenek a nyilvánosság 
előtt. Mindig a hatalomról szól, mindig úgy van, hogy aki az erőszak elkövetője, az 
magát támadhatatlannak gondolja, és ehhez a támadhatatlansághoz hozzájárul az is, 
hogy a közéletben és a nyilvánosságban tabuként kezeljük ezt az ügyet. És azt is 
tudjuk, hogy mindig az elkövető a felelős. Ma már elég sok olyan nemzetközi és 
magyarországi kutatás van, ami ezek a tényeket messzemenőkig alátámasztja. Amíg 
Magyarországon nincs kampány, amit egyébként az isztambuli egyezmény egyes 
számú feltételként előír, addig nem lehet igazán erről az ügyről rendesen beszélni, 
csak ilyen botrányügyek kapcsán, mint amilyen a Kiss-ügy.  

Az egyezmény egyébként a megelőzés mellett nyilvánvalóan a nők és a 
gyermekek számára adandó védelmet is, a védelemhez szükséges intézményrendszert 
felállítja, és egyértelműen szankcionálja a büntetést. Például ha ez érvényben lett 
volna ötven évvel ezelőtt, akkor Kiss László soha nem lehetett volna fiatal nők 
versenyedzője, s fogalmunk sincs, hogy ő és a társai a büntetés után még mi mindent 
követtek el, vagy mi felett hunytak szemet az esetükben. Tehát a helyzet az, hogy az 
isztambuli egyezmény nem teszi lehetővé, hogy valaki, aki szexuális erőszak miatt 
büntetve volt, az ugyanolyan közegbe visszamehessen, ahol ilyen bűncselekményt 
elkövetett.  

Én azt gondolom, hogy ha eddig nem, akkor most mindenképpen indokolt, 
hogy a bizottság ezt a kérdést napirendre vegye, és végre a parlament ratifikálja az 
egyezményt. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Megkérdezem a társelőterjesztőt. Tessék 

parancsolni! 
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Dr. Szél Bernadett szóbeli kiegészítése 

DR. SZÉL BERNADETT (LMP) előterjesztő: Köszönöm a lehetőséget, elnök úr. 
Tisztelt Bizottság! Nagyon súlyos kérdésről beszélünk, és nem először. Többen régóta 
dolgozunk azon, hogy az isztambuli egyezmény ratifikálásának a kérdése egyáltalán 
plenáris ülés elé kerülhessen ebben a Házban. Követelésünk az, hogy Magyarország 
végre ratifikálja az isztambuli egyezményt, amelyet már korábban aláírt, de sajnos azt 
látjuk, hogy a kormánypártok elutasítása blokkolja ezt a folyamatot. 

Szeretném felhívni a figyelmüket arra, hogy ez az az egyezmény, amely 
szavatolni tudja azt, hogy egy komplex rendszerben kezeljük azt a problémát, 
próbáljuk meg megelőzni a probléma kialakulását, védjük az áldozatokat, és segítsük 
őket mindenben, ami nők elleni erőszak, illetve gyermekek elleni erőszak 
kategóriában történik ebben az országban. Hozzá kell tennem, hogy minden ötödik 
nő, aki 15 évnél idősebb, fizikai és/vagy szexuális erőszak valamely formájának az 
áldozatává válik ebben az országban. Tehát itt gyakorlatilag arról van szó, hogy 
minden ötödik 15 évesnél idősebb nőről tudjuk azt, hogy ilyet megszenved, és azt is 
tudjuk, hogy Magyarországon a családon belüli erőszak hetente legalább egy nő életét 
követeli. Tehát ilyen borzalmas számok vannak. És nem tudom, tudják-e, de 
Magyarországon jelenleg átlagosan 35 verést elszenved egy nő, mielőtt a 
hatóságokhoz fordul. (Demeter Zoltán kimegy a teremből.)  

Én azt gondolom, hogy ha most ratifikáljuk, már az is késő igazából, mert már 
sokkal korábban lett volna a kormánynak lehetősége erre. De én nagyon szeretném 
önöket kérni, hogy jöjjünk ki ezekből a szekértáborokból, amelyekbe sokszor itt a 
parlamentben frakciók meg pártok tömörülnek, és próbálják meg a tisztelt 
kormánypártok ezt a kérdést egy pártok feletti ügynek tekinteni és úgy is kezelni. Ez 
egy olyan téma, a nők elleni erőszak, a gyermekek elleni erőszak, amit egyszerűen 
hatalmas bűn és vétek pártszempontból nézni. Ez egy olyan terület, amiben 
egységesnek kell lennünk, és megoldást kell találnunk. Ezt várják tőlünk a 
választóink. Teljesen mindegy, hogy kire szavaznak, abban Magyarországon teljes 
egyetértés van, hogy a nőket és a gyermekeket védeni kell.  

Magyarország nem áll jól ezen a területen, azok a borzalmas számok, 
amelyeket elmondtam, rámutatnak erre, de vannak olyan konkrét tanulmányok is, 
amelyek azt mutatják, hogy Magyarország az ET 90 tagállamának az egyike, ahol 
például törvény még nem garantálja, hogy az ügyész a családon belüli erőszak minden 
formája esetén büntetőeljárást indíthasson. Illetve még kiemelném, hogy ismert egy 
tanulmány is, ami rámutat arra, hogy az uniós tagállamok közül egyedüliként 
Magyarországon nem foglalkozik professzionális szakértők által bonyolított 
intervenciós program az erőszakot elkövető férfiakkal. Én magam is tudnék arról 
beszélni önöknek, hogy rendőrök panaszkodtak, hogy ők szeretnének sokkal jobban 
helytállni ilyen helyzetekben, mint amennyire most sikerül, csak szeretnének ehhez 
képzést kapni, merthogy gyakorlatilag, ha végigmegyünk ezen a láncon, azt látjuk, 
hogy mindenkinek segítségre van szüksége, a prevenciótól az áldozatvédelmen át, 
hogy a munkáját jól tudja végezni.  

Az isztambuli egyezmény a társadalmi szemléletformálástól elkezdve a 
képzésen át olyan dolgokra is kitér, mint például az, hogy a krízisközpontok 
férőhelyeinek a számát megfelelő mennyiségre kellene emelni. Tudvalevő, hogy 
Magyarországon jelenleg körülbelül száz hely van - egész pontosan 130 információm 
szerint - krízisközpontban, ahova bántalmazott anya gyermekével menekülhet, vagy 
ahova egy bántalmazott nő menekülhet. Tízszer ennyire lenne szükség! Én abban 
kérem az önök segítségét és támogatását, hogy egyáltalán el tudjunk indulni azon az 
úton, hogy végre ez a helyzet, ami most beállt, változhasson. 
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Még egyszer kérem tehát, látják, hogy nem adjuk fel ezt a küzdelmet, nem 
először nyújtjuk be ezt a javaslatot, és ha önök ezt most nem fogják támogatni, akkor 
nem is utoljára, mert nekem meggyőződésem, hogy minden egyes képviselőnek, 
pártfüggetlenül, aki ebben a parlamentben politizál, kötelessége megismerni ezt a 
problémát, megérteni, és úgy szavazni, ahogy az helyes. És az a helyes, ha az 
isztambuli egyezményt végre ratifikáljuk, és végre valódi segítséget kapnak az érintett 
nők és gyermekek. És kérem, ne hivatkozzanak arra, hogy Magyarország, nem tudom, 
milyen gyorsan aláírta ezt az egyezményt. A helyzet az, hogy azóta viszont nem sok 
minden történik, és borzalmas híreknek a sorát lehet olvasni. Képviselőtársam itt 
felhívta a Kiss-ügyre a figyelmünket, de a médiában folyamatosan lehet találkozni 
olyan bántalmazási ügyekkel, ami borzalmasabbnál borzalmasabb sorsokat tár elénk. 
Magától ez a helyzet nem fog javulni. Pénzt kell rakni a rendszerbe. Az isztambuli 
egyezmény a mi számításaink szerint - ez egy LMP-s számítás - 8 milliárd forinttal 
tudna elkezdeni működni. Egypár órával ezelőtt a Költségvetési bizottságban 
leszavazták azt a módosító javaslatot, ami ezt a pénzt félretette volna és erre a célra 
fordította volna. De ha önök most tárgysorozatba engedik venni ezt a javaslatot, 
akkor el tud indulni egy olyan együttműködés az Országgyűlésben, hogy végre 
közelebb kerüljünk a céljainkhoz, és végre haladjon Magyarország a nők elleni és a 
gyermekek elleni erőszak elleni küzdelemben.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Vas Imre! 

Hozzászólások 

DR. VAS IMRE (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen a szót. 
Szeretném előrebocsátani, hogy elítélünk minden nők, gyerekek, de akár férfiak elleni 
erőszakot is, tehát az erőszak minden formáját. A tárgysorozatba vétel vagy 
tárgysorozatba nem vétel nem azon múlik, hogy elítéljük-e avagy sem. Nyilván a 
kormány mindent megtesz, már nem először, létezik egyébként határozati javaslat 
formájában, de a ratifikáció tárgyában készülő előterjesztés tervezete hamarosan 
közigazgatási egyeztetésre kerül, és a közigazgatási egyeztetést követően dönt a 
kormány a tervezet elfogadásáról.  

Abban egyetértek, hogy nyilván sürgető a dolog, de azért a kormány elég jól 
halad. Magyarország gyakorlatilag két éve írta alá ezt az egyezményt. Az Európai 
Tanács 47 országából ezt 39 írta alá, 20 egyébként már ratifikálta, és akik ratifikálták, 
az aláírástól számítva jellemzően két-három év telt el, amíg ez megtörtént. A magyar 
kormány is ezen dolgozik, hogy minél előbb az Országgyűlés elé terjessze 
törvényjavaslat formájában az isztambuli egyezményt országgyűlési elfogadásra. 
Éppen ezért a határozati javaslat tárgysorozatba vételét nem támogatjuk. 

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

Bizottság! Azért kértem szót, mert a ratifikálás mellett van azért ennek egy másik 
oldala is. Azt gondolom, a kormánypártoknak most nagyon fontos lenne, bár nem 
akarok az ő fejükkel gondolkodni, amikor a Kiss László-ügy ennyire befolyásolja a 
közbeszédet, mint amennyire befolyásolja, akkor nem lehet megkerülni, hogy a 
parlamenten belül lefolytasson a parlamenti pártok nagy többsége egy olyan vitát, 
amelyben lehet érzékeltetni, hogy elítélik a különböző pártok, különböző oldalak azt 
az erőszakot. (Demeter Zoltán visszatér a terembe.) És nem úgy, hogy egy külön 
nyilatkozatot megtesznek, megteszünk, hanem a parlamenten belül, a parlamenti 
pártok, a parlamenti pártok képviselői mutassák annak a jelét, hogy mindenféle 
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erőszakot elítélnek, és főleg a nők és a gyermekek elleni erőszakot. Mert ha ezt nem 
látják, akkor lehet, hogy táptalajt adnak újra és újra azoknak a dolgoknak, amelyeket 
nem tudtak felderíteni, vagy éppen amelyek akár a jövőben megeshetnek. Ezért tehát 
ha egyetlen erőszakolást vagy erőszakos bűncselekményt meg tudunk állítani azzal, 
hogy a parlamenten belül tárgyaljuk ezt a kérdést és vitatkozunk róla, akkor azt 
gondolom, nagyon sok mindent tett a magyar belpolitika. Ha viszont ezt csak a 
ratifikálás oldaláról nézzük, és hogy ne kerüljön a társadalom elé ez a kérdés, és ne 
beszéljünk róla, akkor nem viselkedünk politikusok módjára.  

Ezért én azt javaslom, hogy a Fidesz gondolja meg, a kormányzó pártok 
gondolják meg, hogy a parlamenten belül miért is lenne fontos tárgyalni ezt a kérdést 
és vitatkozni róla. Úgyhogy én azt javaslom, a vitát ne próbáljuk meg a szőnyeg alá 
söpörni, mert mondom még egyszer, hogy lehet, hogy több erőszak lesz, mint volt, és 
azt gondolom, ezt egyetlen politikai párt sem akarja és szeretné. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Répássy képviselőtársam! 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT (Fidesz): Tisztelt Bizottság! Amilyen irányba ez a vita, 

pontosabban inkább a mellette szóló érvek fejlődtek, abban a vitában én nem nagyon 
szeretnék részt venni, de azért szeretnék néhány sarokpontot itt elmondani. 

Először is, a jelenlegi kormány, pontosabban az előző ciklusban megalakult 
kormány, amely ugyanez a politikai összetételű kormány volt, ez a kormány írta alá az 
isztambuli egyezményt, tehát mi kötöttük az isztambuli egyezményt. Tehát szögezzük 
le, hogy a kormány egyszer már döntött arról, hogy az isztambuli egyezményt 
elfogadja, támogatja. A mi kormányunk fogadta el. Egyébként ez magától értetődő, 
mert csak 2011 óta volt lehetőség az isztambuli egyezmény aláírására, de a kormány 
egyáltalán nem áll szemben az isztambuli egyezmény szellemiségével. Nyilván 
minden nemzetközi egyezmény ratifikálásának, végrehajtásának van egy bizonyos 
előkészítő szakasza. Azt senki nem várhatja el egy komoly nemzetközi szerződéstől, 
hogy annak a végrehajtását minden előkészület nélkül fogadja el egy kormány.  

Én magam rendkívül sokat foglalkoztam az isztambuli egyezménnyel, a 
kormány korábban megalakított emberi jogi munkacsoportjának volt egy külön ilyen, 
nők elleni erőszakkal foglalkozó kerekasztala, amely az isztambuli egyezménnyel 
foglalkozott. Tulajdonképpen semmi akadálya nincs az isztambuli egyezmény 
ratifikálásának - a végrehajtása viszont nem egyszerű. Azt kell mondjam, hogy vannak 
olyan kérdések, amelyeknek a végrehajtását illő átgondolni egy kormányzat részéről. 
Tehát lehet azt sürgetni itt az Országgyűlésben, hogy minél hamarabb ratifikáljuk, de 
úgyis az a kérdés, hogy mikor tudja Magyarország végrehajtani az egyezmény egyes 
rendelkezéseit.  

Szeretném egyből leszögezni, mindenkit szeretnék megnyugtatni, hogy az 
egyezményben vállalt kötelezettségek döntő részének a magyar jogrendszer most is 
megfelel, a döntő részének. Nyilván vannak olyan részek, amelyeknek még nem felel 
meg Magyarország, ezek inkább a nem jogi természetű kötelezettségek, és azoknak 
még nem felel meg Magyarország. Ezért én azt szeretném javasolni, mindenkinek, aki 
híve ennek, illetve az egyezmény szellemiségével egyetért, hogy ne azt szorgalmazza 
feltétlenül, hogy minél hamarabb ratifikáljuk, hanem hogy minél hamarabb 
felkészüljünk a végrehajtására. Mert nem fog semmit sem érni az egyezmény, hogy ha 
ugyan ratifikáltuk, de az ezzel kapcsolatos lépéseket nem tesszük meg.  

Zárójelben még hozzáteszem, személyes meggyőződésem az, hogy 
egyezményekkel még nem védtek meg senkit, legalábbis a család, illetve nem is 
család, mondjuk úgy, hogy a hozzátartozók közötti erőszak áldozatai nem tudják 
maguk elé húzni az isztambuli egyezményt, hogy ne bántsák őket. Nem így fog 
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működni a dolog. Ez nyilvánvalóan egy olyan társadalmi és kulturális - most én is 
használom azt a kifejezést, amit Szelényi Zsuzsa mondott, tehát olyan kulturális - 
változást jelent, ami nem egy egyezményen fog múlni. Ez nem azt jelenti, hogy ettől 
még ne támogassuk ezt az egyezményt, de ettől ne is várják azt, hogy egy csapásra 
megváltozik minden az egyezmény elfogadásával.  

Én tehát úgy érzem, hogy az isztambuli egyezmény, annak a ratifikálása 
feleslegesen egyfajta csatatérré, politikai csatatérré vált, holott valószínűleg senki 
ebben az Országgyűlésben az isztambuli egyezmény szellemiségével szemben nem 
fejtene ki véleményt. Az isztambuli egyezményben foglaltakkal valószínűleg mindenki 
egyetért. De nem tartom azt célravezetőnek, hogy önök úgy erőltetik az egyezmény 
ratifikálását, hogy annak a végrehajtására még nem áll készen Magyarország.  

A magam részéről egyébként helyesebbnek tartanám, ha a frakciónk, nem 
feltétlenül ezt a képviselői indítványt, de valamilyen módon az isztambuli egyezményt 
az Országgyűlés elé hozná. Most éppen néztem a hírekben, hogy már 2015 
februárjában is azt mondtuk, hogy mindjárt végre fogja már hajtani a kormány, már 
mindjárt előkészíti, tehát gyakorlatilag másfél évvel ezelőtt is ez volt az érvünk, és 
nehezen hiszem el, hogy azóta nem sikerült előkészíteni. De ez még nem azt jelenti, 
hogy ha valami nincs előkészítve, akkor félredobjuk ezt a kérdést. Tehát az lenne a jó, 
ha a kormány megmondaná, hogy melyek azok a pontok vagy melyek azok a 
kérdések, amelyek az isztambuli egyezmény végrehajtását vagy annak részleges 
végrehajtását nehézzé teszik. Én tehát nem látom az őszinte párbeszédet abban, hogy 
vajon mely kérdéseket, melyeknek a végrehajtását nem tudja a kormány garantálni. 
(Kész Zoltán távozik az ülésről.)  

Úgyhogy én a magam részéről inkább tartózkodni fogok, mert a kormány 
többször döntött arról, hogy az isztambuli egyezményt ratifikálni kell. Ennek az 
időpontja, úgy tűnik, hogy csúszik; nyilván az előkészítetlenség miatt, vagy legalábbis 
valamilyen nehézségek miatt. Csak én sem tudom, hogy mik ezek a nehézségek. Ha 
jól értem, az egyik valószínűleg a pénz. Tehát amiről Szél Bernadett beszélt, az igaz 
lehet, hogy olyan intézményrendszert kellene felállítani, amely az isztambuli 
egyezménynek megfelelne, és ez több milliárd forintba kerülne; ez valószínűleg így 
van. De önmagában kevés a pénz, már úgy értem, hogy kevés érv, mert nyilvánvaló, 
hogy ezek az intézmények léteznek, csak fel kellene fejleszteni, mondjuk, egy 
áldozatsegítő intézményrendszert. Megjegyzem, hogy nem csak a női áldozatok, 
hanem mindenféle áldozat segítése érdekében fel kellene fejleszteni egy ilyen 
intézményrendszert.  

Szóval, tisztelt bizottság, amellett, hogy én tartózkodni fogok, azt javaslom, 
hogy legközelebb esetleg kérdezzük meg a kormányt, valamelyik miniszterét, hogy 
mit tud róla, milyen nehézségek adódtak az isztambuli egyezmény végrehajtásával 
kapcsolatban. Az is lehet, hogy ezt interpellációval is lehet tisztázni, vagy akár egy 
kérdéssel lehet tisztázni, hogy milyen nehézségek adódtak. Mert tényleg, láthatóan 
csúszik ennek az egyezménynek a ratifikálása. Ezt azért mondom, mert én magam 
sem tudom, mi az oka annak, hogy csúszik, pedig amikor én utoljára államtitkár 
voltam, akkor már majdnem ratifikáltuk, és az már régen volt. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e még hozzászóló? (Nincs jelentkező.) Ha 

nincs, akkor az előterjesztőknek megadom a szót. Tessék parancsolni! 

Szelényi Zsuzsanna reflexiói 

SZELÉNYI ZSUZSANNA (független) előterjesztő: Köszönöm szépen. Valóban, 
az egyezmény egy papír, de tartalmaz egy nagyon gondos protokollt. Nem kell a 
részleteibe belemennünk, de három nagy blokkja van ennek, az egyik a megelőzés, és 
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ez az, amely ügyben Magyarország például nagyon rosszul áll, ami szerintem nem 
annyira nagyon nagy pénzkérdés. Az ember elmegy repülővel akár a szomszéd 
országokba, Romániába vagy Szlovákiába - nem kell Franciaországig menni vagy 
messzebb -, minden közintézmény, repülőtér, metró, folyamatosan olyan plakátokkal 
van ellátva, amelyek olyan segédvonalakra hívják fel a figyelmet, ahova bárki 
fordulhat. Hiszen mint mondtam korábban, az erőszak mindig titokban zajlik, és van 
egy olyan pszichológiai mechanizmus, hogy aki bántalmazott, az fél, és ezért neki 
segítséget kell nyújtani, őt tulajdonképpen meg kell keresni, ha máshol nem, az utcán. 
Tehát a kampány az egyik dolog, ami van, és az Ökumenikus Segélyszervezet 
formájában a kormány valamennyicske pár százezer forinttal támogat egyébként egy 
ilyen kampányt - én azért tudok erről, mert én annyira gondosan figyelem ennek a 
sztorinak a sorsát, hogy minden egyes pici részletre is odafigyelek -, de nem látszik ez 
a kampány sajnos. Tehát egy kormányzati kampányt kell működtetni, ráadásul 
folyamatosan.  

És valóban, egy intézményrendszert kell létrehozni. Ahogy Szél Bernadett 
elmondta, Magyarországon a lakosságszámhoz szükséges férőhelyeknek az egytizede 
áll rendelkezésre. Tehát tízszer ennyi menedékházra lenne szükség. Elég sok ilyen 
menedékházat végiglátogattam már, egyébként férfiakkal még nem találkoztam 
sosem. Nőkkel viszont igen, és nők mindig gyerekekkel együtt menekülnek. Mindig 
gyerekekkel együtt, full, teljes családok menekülnek el otthonról. Ezt nagyjából így 
kell elképzelni. Én nem tudok nyomasztóbb élményt, mint amikor az ember egy ilyen 
titkos menedékházban nőkkel meg gyerekekkel beszélget. De nincs elég hely, 
tizedannyi van, mint amennyi kellene. A legtöbben tehát egyszerűen nem tudnak 
hova menni, és azok ott maradnak, és borzalmas életük van.  

S természetesen a jogi elemek valamennyire rendelkezésre állnak 
Magyarországon, de nem működnek. 

Az, hogy a kormány foglalkozik vele, sajnos valóban úgy van, hogy ez nem elég 
meggyőző. Az LMP is, meg én is beadtam módosító indítványt, merthogy hiányzott ez 
a költségvetésből, és egyikünkét sem támogatta két órával ezelőtt a Költségvetési 
bizottság, amiből arra lehet következtetni, hogy a 2017. év során sem lesz meg az a 
feltételrendszer, amellyel ezt a nagyon minőségi protokollból álló egyezményt 
egyébként Magyarországon be lehetne vezetni.  

Ami pedig a más országok példájára való hivatkozást illeti, azok a számok 
valóban úgy vannak: vannak, akik már ratifikálták, vannak, akik nem. De azért hozzá 
kell tennem, hogy vannak olyan országok, amelyek nem ratifikálták, ellenben nagyon 
jó minőségű védelmi, erőszak elleni intézményrendszer már anélkül is működik 
náluk, hogy az isztambuli egyezményt meg kellene nekik csinálni. Ez a számokból 
látszik a leginkább, hogy hányan fordulnak jogi segítségért: minél többen, annál jobb 
az intézményrendszer védelmi lehetősége. Az pedig egy elképesztő mérőszám, hogy 
hányan halnak meg, és nincs Európában még egy olyan ország, ahol minden héten 
egy nő meghalna családon belüli erőszak miatt. S ezért lehet tudni azt, hogy 
Magyarországon sokkal fejletlenebb a rendszer, függetlenül attól, hogy más országok 
adott esetben nem írták még alá az isztambuli egyezményt, mégsem hal meg ennyi 
nő. Ezért ezzel az üggyel minden körülmények között foglalkozni kell, és örülök, ha a 
bizottság ezt napirendre veszi, mert ezt egyszerűen nem lehet annyiban hagyni, mert 
emberek életébe kerül. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Tessék parancsolni! 
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Dr. Szél Bernadett reflexiói 

DR. SZÉL BERNADETT (LMP) előterjesztő: Köszönöm. Egypár dolgot 
szeretnék tisztázni. Amire Répássy kollégánk célzott, az szerintem a nőkkel szembeni 
erőszakkal foglalkozó munkacsoport lehetett. (Dr. Répássy Róbert: Igen.) Az egy 
tárcaközi bizottság volt, tavaly áprilisban befejezte a működését, és azt mondták, hogy 
a kormány elé viszik az összegző jelentést, és akkor akár már tavasszal lehet 
ratifikálni az egyezményt.  

Én is próbáltam kideríteni, hogy egész konkrétan mi zajlik a kormány háza 
táján. Nehéz dolgom van, mert az előkészítő munkacsoport üléseinek a jegyzőkönyvét 
titkosították. Ellenzéki képviselőként a feladatom az lenne, hogy ilyenkor 
kontrolláljam a kormány működését, de ezt úgy nem tudom megtenni, ha titkosítják a 
jegyzőkönyveket. Azt viszont tudom, hogy számos szakmai civil szervezetet nem 
hívtak meg, és egyébként ez az aláírással is szembemegy. Ha egy ország aláírja az 
isztambuli egyezményt, az kötelezi azt az országot arra, hogy nem hozhat olyan 
intézkedéseket, és nem viselkedhet az egyezmény szellemiségével ellentétesen. Maga 
az, hogy a szakértő civileknek a teljes köre nem ül ott, az ellenzéki képviselő nem fér 
hozzá a jegyzőkönyvekhez, és a költségvetésben nem biztosítják a szükséges keretet a 
nők elleni, illetve a gyermekek elleni erőszak elleni küzdelemre, ez megszegi az 
isztambuli egyezmény szellemiségét.  

Hozzá kell tennem, én is megkíséreltem megtudni, mi hiányzik a kormánynak 
ahhoz, hogy haladjon ezzel az üggyel. Most éppen két dolgot említettek: az egyik az, 
hogy az egyezmény végrehajtását monitorozó nemzeti koordinációs testületet kellene 
létrehozni, és ha jól értem, a kormány nem bírta eddig, egy év alatt létrehozni ezt a 
testületet. Nem értem, hogy miért nem. Nem tudok mást feltételezni, mint hogy 
szándékosan késleltetik az ügyet. Másrészt a statisztikai adatbázisok ügyét említették. 
Ezek nem olyan ügyek, amire egy év alatt ne lehetett volna pontot tenni. 

S hozzá kell tennem, azért is nehéz… Én lennék a legboldogabb, ha nem ezen 
az egyezményen kellene csatároznunk. Amit elmondtam, én azt komolyan gondolom, 
hogy itt nem számít az, ki melyik pártban ül, ezt az ügyet meg kell oldani. Ez a feladat. 
De hát látja, képviselőtársam, hogy ellehetetlenítik a munkámat a kormányoldalról! 
Nem kapok meg jegyzőkönyveket. Azt mondták, hogy titkosak. (Dr. Répássy Róbert: 
Olyan nincs.) De hát most mutassam meg? Komolyan… Elviszem önnek, megkaptam 
a papírt, nem adják nekem oda.  

És azért hadd mondjak még pár dolgot! Beszélt képviselőtársunk a 
prevencióról, az áldozatvédelemről, beszélt arról, hogy a krízisközpontokban milyen 
helyzet van. De még mindig ott van a magyar joganyagban a kötelező mediálás, amely 
nemzetközi ajánlások szerint ki kellene hogy kerüljön onnan, mert veszélyezteti a nő 
helyzetét. Ha az isztambuli egyezményt végre ratifikálnánk, akkor haladnánk ezekkel 
a kérdésekkel is. A magyar joganyag is változna úgy, hogy az az áldozatok védelmét 
szolgálná, és nem szolgáltatná ki a bántalmazott embereket a bántalmazójuknak. 

Még egy adatot szeretnék elmondani. Arra nagyon büszke vagyok, hogy az 
LMP ott volt, amikor Btk.-ssá vált a családon belüli erőszak, nekünk ez egy komoly 
eredményünk, hogy ezt el tudtuk érni. De hát nem gondoltuk volna, hogy itt megáll a 
történet. Miután Btk.-ssá vált, hat hónap alatt összesen három eljárás indult, 
szemben a becsléssel, ami 270 ezer bántalmazottat jelez, hogy annyian lehetnek. 
Úgyhogy én azért szeretném arra fölhívni a figyelmet, hogy itt százezrek szenvednek, 
amíg mi erről beszélgetünk, és azon csatározunk, hogy azt a 8 milliárd forintot 
odaadja a magyar kormány vagy nem adja oda.  

Az utolsó mondatomban pedig hadd szögezzem le, hogy most beszélünk a 
költségvetésről: iszonyatos pénzek mennek el a paksi bővítésre, ami egy nem létező 
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projekt, mert gyakorlatilag nincs Magyarországon ilyen, hogy paksi bővítés; ezt 
minden blokkolja, és egy kapavágás nem történik ott. Százmilliárd forintot félretettek 
rá. Százmilliárd forint például egy nem létező projektre van, de ott van 22 milliárd a 
propagandaminisztériumra, és még sorolhatnám itt a teljesen urizáló, fölösleges és 
korrupciógyanús költségeket ebben a magyar költségvetésben. De itt 8 milliárd 
forintról beszélünk! Azt gondolom, ebben a költségvetésben ennek meg lett volna a 
helye, és nem tudom azt gondolni, hogy ez itt nem egy olyan reakció a Fidesz részéről, 
ami teljesen méltatlan, és az ügy szempontjából is nagyon elfogadhatatlan. 

Vas Imre képviselőtársamnak, alelnök úrnak pedig egy dolgot szeretnék 
mondani. Ne haragudjon, de egy éve azt hallottuk az Igazságügyi Minisztériumtól, 
hogy itt akár már ratifikálni is lehet; most pedig ön azt mondta, hogy hamarosan 
közigazgatási egyeztetésen lesz ez a kérdés. Így telnek el az évek! Ennél egy kicsit 
konkrétabb vállalást szeretnénk a kormánytól. Mi azért adjuk be újra és újra, és azért 
küzdünk ezért az egyezményért, mert ez nem csak egy papír, én ezzel nem értek egyet. 
Én azt gondolom, ez egy komplett rendszer, és ez egy komplett összeg, pénz, amely 
címkézetten oda menne, ahol szükség van rá, és akkor végre tudna haladni ez az ügy.  

Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönjük szépen, akkor szavazunk. Ki támogatja a tárgysorozatba 
vételt? (Szavazás.) Ez 2 igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) Ilyen nincs. Ki 
tartózkodott? (Szavazás.) Megállapítom, hogy 8 tartózkodás mellett a bizottság nem 
vette tárgysorozatba. Köszönjük szépen. 

j) A modernkori rabszolgaság elleni stratégiáról szóló H/10341. 
számú határozati javaslat 

A j) alpont következik: a modernkori rabszolgaság elleni stratégiáról szóló 
határozati javaslat. Szél Bernadett képviselő asszonynak adom meg a szót. 

Dr. Szél Bernadett szóbeli kiegészítése 

DR. SZÉL BERNADETT (LMP) előterjesztő: Köszönöm a lehetőséget, elnök úr. 
Tisztelt Bizottság! Egy olyan témáról született ez a javaslat, amelyről keveset 
beszélünk Magyarországon, viszont ott van és nagyon is ott van mint probléma.  

Sokan megdöbbenéssel láttuk azokat a nemzetközi kutatásokat, amelyek 
alapján arra kell következtetnünk, hogy Magyarország Európában Bulgária és 
Csehország után a harmadik legérintettebb ország, világviszonylatban pedig a 167 
vizsgált ország között a 75. legérintettebb hely, ha a rabszolgaságot nézzük. A 
rabszolgaság egy olyan állapot, és ez a modernkori rabszolgaság definíciójaként is 
elfogadható, hogyha egy személyt a fogva tartója vagy fogva tartói tulajdonuknak 
tekintenek, ellenőrzésük alatt tartanak, hatalmat gyakorolnak felette. (Teleki László 
kimegy a teremből.)  

Engedjenek meg egy személyes történetet ezzel az üggyel kapcsolatban. Egy 
kórházban egy férfi törött lábbal feküdt, és amikor megkérdeztük, hogy miből fakad a 
sérülése, azt mondta, hogy nem dolgozott elég jól, és a gazdája eltörte a lábát. Azért 
szerettem volna ezt a történetet önöknek elmesélni, mert a számok egyrészt mutatják, 
hogy nagyon rossz helyzetben van az ország, de ha nyitott szemmel járunk a világban, 
akkor egyrészt szakmai civil szervezetek munkáján is látszik az, hogy már feltárhatóak 
olyan esetek és napvilágra hozhatóak, amelyek a modernkori rabszolgaság 
magyarországi helyzetét és az érintett emberek helyzetét bemutatják, de ha önök 
nyitott szemmel járnak a világban, akár személyes példákkal is találkozhatnak. Ez az 
ember a gazdájaként beszélt arról az emberről, aki eltörte a lábát, és a legborzasztóbb 
az volt, hogy azt mondta, hogy miután meggyógyul a sérülése, a törött lába, vissza fog 
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menni, mert nincs más lehetősége. Ez nyilván a háztartási rabszolgatartásnak vagy 
ház körüli rabszolgamunkának, a köznyelven csicskáztatásnak is nevezett 
módszernek a megnyilvánulása. Tipikus, hogy ezek az emberek nagyon sokan nem 
mernek feljelentést tenni, ezek az áldozatok nem tudnak áldozatsegítő helyekhez 
fordulni, mert ezek a szolgáltatások vagy nem léteznek, vagy annyira 
alulfinanszírozottak, hogy képtelenek segíteni a bajbajutott embereknek. S el kell 
mondanunk azt is, a számomra átadott kutatásokból az is látszik, hogy a hatóságok 
nagyon sokszor áldozathibáztató szemléletmódot alkalmaznak.  

S még egy ágát szeretném ennek a történetnek megvilágítani, hogy 
Magyarország elsősorban kiindulási és tranzitországa a szexuális kizsákmányolás 
céljából folytatott emberkereskedelemnek is. Ebben a helyzetben, tehát a 
csicskáztatás meg a ház körüli rabszolgatartás mellett ez is egy olyan terület, 
amelyben messzemenőkig előre kellene hogy lépjen az országunk.  

Egy olyan anyagot állítottam össze az önök számára, amely négy területen: 
felderítés, felelősségre vonás, áldozatazonosítás és védelmi rendszer, megelőzés, 
illetve a helyi hatóságok, jelzőrendszeri tagok, civilek segítségével, koordináció 
működtetésével, ezen a négy területen egyszerre zajló hatékony beavatkozások 
segítségével komoly változtatást tudna a mostani rossz helyzetben elérni. Azt 
gondolom, fontos lenne, hogy itt a parlamentben ez végre téma legyen, és azért kérem 
önöket, hogy segítsenek abban, hogy ez a plenáris ülésen megvitatásra kerülhessen, 
mert nekem úgy tűnik, hogy a magyar politika még nem igazán van tudatában annak, 
hogy mi zajlik az ország sokszor legszegényebbnek tartott vagy legszegényebb 
területein, és mi történik azokkal az emberekkel és azokkal a nőkkel, akik 
rabszolgaságban végzik.  

Hozzá kell tennem, erre a szembenézésre azért is szükség van, meg hogy 
témává váljon itt a parlamentben a modernkori rabszolgaság, mert 2012-16 között 
működik a stratégiai tervdokumentum, amelynek a címe A modernkori rabszolgaság 
elleni stratégia kialakítása és az emberkereskedelem elleni küzdelem. Tehát létezik 
egy olyan stratégia, amely négyéves stratégia, és ennek a felülvizsgálatára szükség lesz 
itt most a parlamentben. Azt gondolom, kormányoldalról is az egy logikus lépés, hogy 
amellett, hogy felülvizsgáljuk, hogy az elmúlt négy évben mit tettünk az ügy 
érdekében itt Magyarországon, kiváltképpen azok, akik éppen kormányozzák ezt az 
országot, mit kell tennünk annak érdekében, hogy az eredményeink javuljanak és 
akár ezek a borzalmas statisztikák javuljanak, de hát nézzük az embert mögötte: tehát 
kevesebb honfitársunk szenvedjen ilyen körülmények között.  

Én a legjobb tudásom szerint, szakértők bevonásával készítettem el ezt az 
országgyűlési határozati javaslatot. Nyitott vagyok javító szándékú javaslatokra. Ez 
egy olyan terület, amelyről kevés szó esik. Én is azt gondolom, nem azt kell nézni, 
hogy éppen ki melyik frakcióban vagy pártban ül, hanem hogy egyről a kettőre 
jussunk a modernkori rabszolgaság visszaszorítása érdekében.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem, kíván-e valaki hozzászólni. Vas Imre! 

Hozzászólások 

DR. VAS IMRE (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen. Kifejezetten a 
határozati javaslat 3. pontjához kívánok hozzászólni, amelyik felkéri a kormányt 
rabszolgamunka önálló büntetőjogi tényállás kidolgozására, vagy annak a 
megvizsgálására tesz tulajdonképpen indítványt. (Teleki László visszatér a terembe.) 
Jelenleg e tárgykörben a hatályos büntető törvénykönyvünk rendelkezik a 
következőkről: emberkereskedelem, kerítés, prostitúció elősegítése, kitartottság, 
gyermekprostitúció kihasználása, gyermekpornográfia; a gyermekkereskedelemnek 
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vannak minősített esetei, de az alaptényállás is idetartozik; a gyermekprostitúció, a 
gyermekprostitúció elősegítésének esetei, kényszermunka és rabszolgamunka; itt is 
az emberkereskedelem és kényszermunka tilalmáról vagy büntethetőségéről 
rendelkezik a jelenleg hatályos büntető törvénykönyvünk. Úgyhogy álláspontom 
szerint emellé még egy külön tényállást beiktatni nem szükséges, legalábbis én most 
nem látom, hogy szüksége lenne a büntető jogalkalmazásnak arra, hogy egy új 
tényállás iktassunk be. Ezeket a cselekményeket az imént felsorolt büntetőjogi 
tényállások kellő alappal rendelik büntetni.  

Nyilván mind a törvényhozónak, mind a végrehajtó hatalomnak, mind az 
igazságszolgáltatási szerveknek mindent meg kell tenni az ilyen cselekmények 
üldözésére, elítélésére, megelőzésére. De én úgy gondolom, hogy ezt nem egy 
határozati formában kell az Országgyűlésnek kinyilvánítani, tekintve, hogy a kormány 
ez ügyben is teszi a dolgát, az igazságszolgáltatási szervek, beleértve tágabb 
értelemben a rendőrséget, nyomozó hatóságokat is, szintén teszik ebben az ügyben a 
dolgukat. Természetesen mindaddig nem lehetünk elégedettek, amíg egyetlen ilyen 
cselekmény is van. De mondom, ezen a problémán szerintem nem egy határozati 
javaslat elfogadása fog segíteni. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Répássy képviselő úr! 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT (Fidesz): Tisztelt Bizottság! Én is azon gondolkodtam, 

hogy Szél Bernadett képviselő asszony úgy javasolja ezt az országgyűlési határozati 
javaslatot tárgysorozatba venni, minthogyha az Országgyűlés még sosem találkozott 
volna ezzel a kérdéssel. Szerintem az Országgyűlés többször foglalkozott a 
modernkori rabszolgaság megnyilvánulási formáival, egyrészt felsorolta Vas Imre az 
új büntető törvénykönyvben azokat a rendelkezéseket, amelyekkel foglalkozott az 
Országgyűlés, és ennek visszaszorítása érdekében alkotta meg ezeket a szabályokat.  

Másrészt maga az Alaptörvény is elég magas szinten kezeli, illetve foglalkozik a 
kérdéssel, így fogalmaznék. Az Alaptörvény III. cikkének (1) bekezdése a korábbi 
alkotmányhoz képest tartalmazza kifejezetten a szolgaságnak alávetés tilalmát; úgy 
szól a III. cikk (1) bekezdése, hogy „Senkit nem lehet kínzásnak, embertelen, 
megalázó bánásmódnak vagy büntetésnek alávetni, valamint szolgaságban tartani”. 
Tehát az Alaptörvény megalkotásakor kifejezetten azért került bele az Alaptörvénybe 
az úgymond modernkori szolgaságnak a tilalma vagy az arra utaló szakasz, mert az 
Országgyűlés felismerte, hogy ezt a legmagasabb szinten, az alapvető jogok között kell 
szabályozni.  

Tehát az Országgyűlés többször foglalkozott a kérdéssel. Nem állítom, hogy 
ettől megszűntek volna ezek a bűncselekmények vagy ezek a súlyos törvénysértő 
magatartások, no de nyilván a jogszabályokat inkább a megelőzés céljából alkotjuk, és 
aztán persze a büntetés céljából, ami a Btk.-t illeti, és ezért szükséges, hogy az 
Országgyűlés ilyen szinten, tehát kifejezetten törvényi szinten foglalkozzon a 
kérdéssel. Tehát azzal szemben, amit a képviselő asszony javasol, azzal szemben, hogy 
egy országgyűlési határozatban foglalkozzunk ezzel a kérdéssel, ami ráadásul csak 
újabb és újabb felkéréseket tartalmaz, azzal szemben az Országgyűlés törvényeket 
alkotott a modernkori rabszolgasággal szemben. S ha a képviselő asszonynak van 
javaslata, hogy melyik törvényt kellene még tovább szigorítani a modernkori 
rabszolgasággal szemben, akkor javaslom, hogy inkább erről beszéljünk, ne arról, 
hogy egyébként felkéri a kormányt, hogy vizsgálja meg a - hogy is írja? - 
„jogalkalmazói gyakorlatot”, a büntetőügyekben fennálló jogalkalmazói gyakorlatot. 
Megvizsgálhatjuk ezt, még akkor is, ha nincs rá hatáskörünk; sem a kormánynak, sem 
az Országgyűlésnek nincs arra felhatalmazása, hogy például a büntető ítélkezést 
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vizsgálja. De az Országgyűlés Igazságügyi bizottságának van egy albizottsága, amelyik 
a jogszabályok hatályosulásával foglalkozik; minden bizottságnak kell ilyen 
albizottságot létrehoznia. Azt gondolom, annak az albizottságnak a napirendjére lehet 
tűzni akár ezt a kérdést. Nem a büntetőügyekben folytatott joggyakorlat 
szempontjából tudja megvizsgálja, hanem a jogszabályok, a megalkotott büntető 
jogszabályok hatályosulása szempontjából tudja megvizsgálni ezeket a kérdéseket.  

Az előbb elhangzott képviselő asszony szájából az isztambuli egyezménnyel 
kapcsolatban, hogy az isztambuli egyezmény önmagában csak egy papír. (Dr. Szél 
Bernadett: Én nem mondtam ilyet.) Nem, Szelényi képviselő asszony mondta. Én is 
azt tudom erre mondani, nem akarom leminősíteni az ön javaslatát, de hát ez 
önmagában csak egy papír, önmagában ez arról szól, hogy az Országgyűlés kérje fel a 
kormányt, hogy vizsgálja meg a kormány a problémát. Az Országgyűlés többször 
foglalkozott vele, a kormány javaslatára számos törvényt módosítottunk már. Itt van 
a lehetőség, az Országgyűlés Igazságügyi bizottságának albizottsága megvizsgálhatja a 
büntető jogszabályok vagy egyáltalán a törvények érvényesülését.  

Én nem szeretném magamat abban a játékban találni, hogy aki ezt nem 
szavazza meg, az nem tesz semmit a modernkori rabszolgaság ellen. Szeretném 
leszögezni, hogy nagyon sok törvényt alkottunk a modernkori rabszolgaság ellen, a 
legmagasabb jogszabályban, a legmagasabb szintű normában szabályoztuk, az 
Alaptörvényben tiltjuk az ilyen magatartásokat, és ebből természetesen jogalkotási 
kötelezettség hárul mind a törvényhozó, mind pedig a végrehajtó hatalom számára. 
Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Van-e még hozzászóló? (Nincs ilyen jelzés.) Ha nincs, akkor 

megadom a szót az előterjesztőnek. 

Dr. Szél Bernadett reflexiói 

DR. SZÉL BERNADETT (LMP) előterjesztő: Köszönöm a lehetőséget, és 
köszönöm az érveket is. Hát, nézzék, nem akarásnak nyögés a vége! Szóval, valóban, 
lehet törvényeket alkotni, de abban az esetben, ha a statisztikák alapján 
Magyarország hátul kullog, akkor azt gondolom, nem lehet hátradőlni, és azt 
mondani egy ellenzéki képviselőnek, hogy dolgozza ki ő a törvényeket, és mi majd 
megnézzük, hogy megcsináljuk-e, egyébként meg különben is nagyon sok törvényünk 
van, hanem meg kell nézni, hogy mi az oka ennek! A kormány nem spórolhatja meg 
magának ezt a munkát - ezért vannak kormányon! És minden kormányról kiállít egy 
alapvető bizonyítványt, hogy mire fordítja azt a lehetőséget, amit a 
választópolgároktól kapott. 

Én arra bátorkodtam tenni a magyar kormánynak egy javaslatot, hogy 2016., 
ez év október 31-éig egy intézkedési tervet dolgozzon ki arra vonatkozóan, hogy miért 
állunk ilyen rosszul a statisztikákban, miért állunk ilyen rosszul a számokban, mit 
tehetünk azért, hogy javuljon a helyzet. S valóban, én fölkértem önöket, merthogy az 
Országgyűlés kérheti föl a kormányt, hogy egy elemzést készítsenek, hogy a 
büntetőügyekben fennálló jogalkalmazói gyakorlatok elemzése történjen meg, tehát 
az elemzés történjen meg. Illetve én azt kértem, Vas képviselőtársam, tisztelt alelnök 
úr, hogy vizsgálják meg a rabszolgamunka önálló büntetőjogi tényállásának 
kidolgozásának a szükségességét. (Dr. Vas Imre: Én is erre válaszoltam.) Nem erre 
válaszolt; ön azt mondta, hogy én ezt akarom. Én azt mondtam, hogy a kormány 
nézze meg, segít-e a helyzeten az, ha ez önálló tényállás lesz, vagy nem. Beszéljünk 
erről, mert például a családon belüli erőszak ügyekben segített ez a történet. Nincs 
jogom azt feltételezni, hogy más esetekben nem tudna-e hatékonyabb jogorvoslatot 
életre hívni, ha ez megtörténne. De én nem csak erről beszélek. Én azért dolgoztam ki 
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ezt a javaslatot, mert én azt látom, nem elég csak törvényeket csinálni, hanem 
végrehajtható törvényeket kell csinálni, és annyi pénzt kell a rendszerbe beletenni - az 
LMP a költségvetési módosító javaslatában 7 milliárd forintot belerakott ebbe -, hogy 
elindulhasson ennek a stratégiának a kidolgozása. Mert ez egy olyan történet, mint 
amit az egészségügy kapcsán tudok mondani, hogy pénzt kell rakni a rendszerbe. 
Hiába van jelzőrendszerünk, ha alulfinanszírozott, és nem tud foglalkozni azokkal az 
emberekkel, akik segítséget kérnek.  

S hallgassanak meg akkor egy nálam nagyobb szakértőt ebben a kérdésben; 
idéztem is az indokolásban, hogy egy kicsit találkozzanak önök a valósággal. A téma 
szakértői megfogalmazták: súlyos hiányosságok vannak a gyermekkereskedelem 
elleni fellépés terén. Tehát ez a helyzet. Hiába vannak önöknek törvényeik, 
amelyekre, látom, nagyon büszkék, ha nem tudják megvalósítani azokat! Az én 
javaslatom arról szól, hogy a kormány egy komplex stratégiával készüljön arra, hogy 
hogyan tud érvényt szerezni a törvényeknek. Idézem: „Nem létezik speciális 
áldozatsegítői rendszer gyermekek számára. A gyermekáldozatokat a gyermekvédelmi 
törvény alapján kezelik, és a gyermekvédelmi jelzőrendszer feladata, hogy 
gyermekkereskedelem gyanújának fölmerülése esetén jelzést tegyenek. Ugyanakkor a 
gyermekvédelmi rendszer teljes egészében felkészületlen az emberkereskedelem 
áldozatainak támogatására. Az állami gondozásban lévő gyermekek is nagy számban 
válnak áldozattá.” Tehát a helyzet az, hogy egyrészt önöknek kormányon azzal kellene 
foglalkozni, nem hogy velem hadakoznak, hogy én hogy merek ilyeneket beadni, 
hanem legyenek kedvesek, vizsgálják meg, hogy mi az alulfinanszírozottság oka, miért 
nincs elég kapacitás, hogy megfelelően elláthassák az áldozatok reintegrációjának a 
feladatát, és humánerőforrás-problémák is vannak, nincs elég dolgozó a rendszerben.  

Én azért bátorkodtam beterjeszteni ezt a javaslatot, és összeszedni azt a négy 
területet, amelyen meggyőződésem szerint, ha mindegyiken előrelépnénk és 
betennénk a szükséges pénzt a rendszerbe, akkor javulna a helyzet, mert önök nem 
tették meg kormányon. De tekintve, hogy felül kell vizsgálniuk azt a négyéves 
stratégiát, amely ennek a területnek is a kontrollálására szükséges, azt gondolom, 
időszerű is erről beszélni. Úgyhogy legyenek kedvesek, gondolják meg, hogy 
mennyiben tolják le magukról a felelősséget azzal, hogy én dolgozzam ki a 
törvényeket és adjam be, és mennyire veszik fel a kesztyűt, és mondják azt, hogy 
önöknek kormányon van lehetőségük arra, hogy pénzeket allokáljanak ilyen célokra. 
És önöknek komplett tárcáik vannak arra, hogy megnézzék azt, hogy a törvények 
végrehajthatósága miért nem valósul meg, vagy hogy a törvényekkel van-e valamilyen 
probléma. Köszönöm. 

Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönöm szépen, akkor szavazunk. Ki támogatja a tárgysorozatba 
vételt? (Szavazás.) Ez 2 igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) Ilyen nincs. Ki 
tartózkodott? (Szavazás.) Megállapítom, hogy 8 tartózkodás mellett nem vettük 
tárgysorozatba. Köszönjük szépen. 

k) Egy hitelesített népszavazási kérdés tárgykörében hozott 
döntéshez kapcsolódó országgyűlési kötelezettségvállalásról szóló 
H/10284. számú határozati javaslat 

A k) alpont következik: egy hitelesített népszavazási kérdés tárgykörében 
hozott döntéshez kapcsolódó országgyűlési kötelezettségvállalásról szóló határozati 
javaslat. Tessék parancsolni! 
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Heringes Anita szóbeli kiegészítése 

HERINGES ANITA (MSZP) előterjesztő: Nagyon szépen köszönöm a szót. Az 
MSZP-frakció azért nyújtotta be ezt a határozati javaslatot, hogy a magyar 
állampolgárok többsége által megkövetelt és akart vasárnapi boltzár (sic!) ellen 
benyújtott népszavazási kezdeményezésünk ténylegesen azt érje el, amiért mi 
kezdeményeztük. Amennyiben érvényes és eredményes népszavazást lehetett volna 
kiírni, és végig lehetett volna vinni a folyamatot, akkor a döntés három évre 
biztosította volna a magyar állampolgároknak azt, hogy önök ne vonhassák vissza a 
vasárnapi boltzárral kapcsolatos törvénymódosításukat.  

Nagyon érdekes volt látni, hogy április 6-án a Kúria döntött, hogy a Nemzeti 
Választási Bizottság a határozatát változtassa meg, az aláírásgyűjtési íveket 
hitelesítette a Nemzeti Választási Bizottság, ami megjelent már április 11-én a 
Közlönyben, érdekes módon még azon a napon a kormány benyújtotta az 
Országgyűlésnek a kiskereskedelmi szektorban történő vasárnapi munkavégzésre 
vonatkozó egyes törvények módosítását, amelyet a Ház már aznap megszavazott, 
majd 15-én kihirdették, 16-án pedig hatályba is lépett. Ha minden fontos kérdésben 
ilyen gyorsan haladnának a dolgok, azt gondolom, Magyarország is jobban működne, 
de érdekes módon csak azon ügyekben történnek ilyen gyorsan a dolgok, ami 
kellemetlen a kormányzat számára.  

Ez a kormányzati időzítés nem volt véletlen, hiszen önök is tudják, hogy a 
népszavazás kezdeményezője az aláírásgyűjtést a Kúria döntésének közzététele után 
kezdhette volna meg, Rogán Antal ezért egy percet sem tudott késlekedni, és rögtön 
benyújtotta és előterjesztette ezt a törvényjavaslatot. És persze az sem volt véletlen, 
hogy az elfogadott törvény nem mindenben felelt meg a népszavazási kérdésben 
foglaltaknak. (Dr. Vas Imre: Hát dehogynem!) A Fidesz szokás szerint nem adta 
olcsón ezt a módosítást, hiszen szembement saját magával, és saját gondolatait 
megváltoztatta, de ezt sosem adja olcsón a magyar állampolgároknak és egyébként a 
kiskereskedelemben dolgozóknak sem. A népszavazási kérdés ugyanis csak a 
vasárnapi boltzárról rendelkező törvény megsemmisítésére vonatkozott, ezzel 
szemben a kormány a kiskereskedelmi szektorban történő vasárnapi munkavégzésre 
vonatkozó egyes törvények módosítására nyújtott be javaslatot, a boltok vasárnapi 
nyitvatartásának tilalmával együtt a dolgozók 100 százalékos vasárnapi pótlékának 
felét eltörölték.  

A vasárnapi kötelező boltzárat ez a törvény megszüntette, de ezzel egyidejűleg 
a kormány megfosztani törekszik a népszavazás támogatóit attól, hogy egyrészt 
gyakorolhassák a népszavazáshoz való jogukat, másrészt három évre 
megakadályozzák, hogy a kötelező zárvatartást a Fidesz-KDNP újra bevezesse. A 
népszavazással hozott döntés az Országgyűlésre a népszavazás napjától, ha a 
népszavazás törvényalkotási kötelezettséget keletkeztetett, a törvény kihirdetésétől 
számított három évig kötelező lenne, ugye.  

A jelen határozati javaslat elfogadása azt biztosítja, hogy az Országgyűlés 
kötelezze magát arra, hogy három évig nem alkot olyan törvényt, amely újra 
kötelezővé tenné az üzletek vasárnapi zárvatartását. A törvényhozó hatalom e gesztust 
megtehetné végre, és a határozati javaslat elfogadása bizonyíték lehet arra, hogy a 
társadalom többségének akaratát népszavazás nélkül is érvényesíteni lehet. Mi ugye 
benyújtottunk anno egy beadványt is arra, hogy vissza kívánjuk állítani a 100 
százalékos pótlékot, mégpedig úgy, hogy a munkáltatókat mentesítettük volna a 
járulék alól, így mind a munkavállalók, mind a munkáltatók, mind egyébként a 
magyar állampolgárok jól jártak volna, és mindenki megelégedett volna. És azt 
mondtuk, hogy a pihenőidő alatt is járjon a 100 százalékos pótlék.  
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Mi arra kérjük most a többséget, hogy ezt a határozati javaslatot fogadja el, 
vegye tárgysorozatba, és ezzel kötelezze a magyar Országgyűlést arra a döntésre, amit 
egyébként egy érvényes és eredményes népszavazás is tett volna. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ki kíván hozzászólni? Vas Imre! 

Hozzászólások 

DR. VAS IMRE (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen. Ez a 
határozati javaslat erősen ellentétben áll az Alaptörvény 8. cikkével, amelyik az 
országos népszavazásról szól. Megmondom őszintén, ezen a határozati javaslaton már 
akkor elképedtem, amikor néhány nappal a benyújtás után láttam. Először nem is 
akartam hinni a szememnek, hogy ilyen határozati javaslatot… (Dr. Staudt Gábor: 
Vagyunk mi is így ezzel néhányszor!) …be lehet nyújtani, merthogy igazából egy 
határozati javaslattal egy burkolt alaptörvény-módosítást kíván végrehajtani, amit 
alapvetően problémásnak tartanék. Úgyhogy én nem tudom, szerintem egy 
Országgyűlés nem kötelezheti magát úgy, mint hogyha ez népszavazás lenne. Nekem 
ez olyannak tűnik, hogy hát, nem az, de azért mégiscsak tekintsük annak.  

Úgyhogy további jogi problémák megakadályozása érdekében én azt javaslom, 
hogy ne vegyük tárgysorozatba. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Répássy képviselő úr! 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT (Fidesz): Tisztelt Bizottság! Én egy kicsit 

keményebben fogalmaznék. Ez az országgyűlési határozati javaslat egy vicc. Ha valaki 
elolvassa ennek az országgyűlési határozati javaslatnak a b) pontját - segítek egy kicsit 
-, az úgy szól, hogy „az Országgyűlés egyetért azzal, hogy a törvényhozó hatalomnak a 
népszavazás elrendelését megelőzően, egy hitelesített népszavazási kérdés 
tárgykörében hozott döntése esetén úgy kell eljárnia, mint ha a kérdést a 
kezdeményezésben megfogalmazott formában népszavazásra bocsátották és a 
megfogalmazott népszavazási kérdést a választópolgárok érvényes és eredményes 
népszavazáson támogatták volna”. (Dr. Vas Imre: De milyen irányban?) Tehát a 
népszavazás előtt úgy kell tekintenie az Országgyűlésnek, mint hogyha a népszavazás 
érvényes, eredményes és pozitív, tehát igen lett volna. 

Azon kívül, hogy ez egy alkotmányjogi nonszensz, kedves képviselő asszony, 
elnézést, hogy emlékeztetem a Magyar Szocialista Pártot arra, hogy vajon a Magyar 
Szocialista Párt 2004-ben, amikor a határon túli magyarok kettős állampolgárságáról 
népszavazást írt ki az Országgyűlés, akkor vajon úgy tekintette a Magyar Szocialista 
Párt, mint hogyha igennel szavaztak volna a feltett kérdésre a választók? Vajon úgy 
tekintette a népszavazás után, tehát már a népszavazás után úgy tekintette volna a 
Magyar Szocialista Párt, mint hogyha érvényes és eredményes lett volna az a 
népszavazás? Az akkori kormány, az akkori szocialista-szabad demokrata kormány 
mindent megtett azért, hogy az a népszavazás ne legyen érvényes, eredményes és ne 
legyen támogató. Majd amikor a népszavazás pozitív eredménnyel zárult, csak nem 
volt érvényes, és emiatt eredményes sem volt, mert kevesen mentek el szavazni, akkor 
tulajdonképpen az akkori miniszterelnök, Gyurcsány Ferenc azt mondta, hogy ez 
semmire nem kötelezi a kormányt, és természetesen 2010-ig nem is lett 
következménye. Tehát éppen a Magyar Szocialista Párt mutatta be azt, hogy esze 
ágában sincs figyelembe venni egy ilyen népszavazást, még akkor sem egyébként, 
amikor ugyan nem volt érvényes a népszavazás, de mégis a választópolgárok többsége 
kinyilvánította, legalábbis a népszavazáson részt vevő választók többségi véleményt 
nyilvánítottak.  



88 

Úgyhogy az MSZP-nek érdemes lenne a saját politikai termékeit a saját 
múltjára tekintettel felülvizsgálni, mert olyan dolgokat javasolnak, ami ellen számos 
esetben vétettek már a múltban. Pontosan a népszavazással kapcsolatban önöket elég 
bűn terheli; én azt gondolom, a legjobb az lenne, ha a népszavazás ügyében az MSZP 
meg sem szólalna, és elnézést kérne azért, hogy annak idején megakadályozta azt, 
hogy a határon túli magyaroknak állampolgárságot adhasson a magyar Országgyűlés. 
Ezek után ilyen javaslatot idetenni - elképesztő!  

Nem személy szerint önnek címzem a bántást, de azt kell mondjam, az MSZP a 
népszavazás ügyében mindent elkövetett, amit egy politikai párt a népszavazás 
intézményével szemben elkövethet. Ezt már tovább fokozni nem lehet, nem érdemes 
tovább fokozni. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Kérdezem, van-e még hozzászóló. (Nincs ilyen jelzés.) Ha nincs, 

akkor megadom a szót az előterjesztőnek. 

Heringes Anita reflexiói 

HERINGES ANITA (MSZP) előterjesztő: Azért bájos végighallgatni egy olyan 
párt képviselőjétől ezeket a szavakat, akiknek azért erőteljesen benne van a pakliban, 
hogy némi közük volt a kopaszok odaküldéséhez a Nemzeti Választási Irodához! (Dr. 
Vas Imre: Hát, azért ezt kikérjük magunknak! - Dr. Staudt Gábor: Miért? Akkor ki 
küldte oda?) Azt gondolom, a javaslatot kellene látni és érezni… Én is kikérhetnék sok 
mindent magamnak, képviselő úr; a műfelháborodást most tegye félre! Köszönöm.  

Én azt gondolom, egy olyan javaslatnál, ahol önök is jól tudják, hogy a magyar 
állampolgárok többsége egyetértett ezzel a javaslattal, hiszen önök is ezért vonták 
vissza, hiszen érezték, hogy a saját népszerűségük csökkent attól, hogy nem afelé 
mentek, amerre egyébként az emberek többsége akarta. Ahhoz képest egy olyan 
javaslatot nyújtottak be, ahol visszavonták a vasárnapi pótlék 50 százalékát - amire 
senki nem kérte önöket! Csak azért, hogy egyébként hangulatot lehessen kelteni! Azt 
lehessen mondani, hogy az embereknek nem jár a 100 százalékos pótlék, és azt is 
próbálták elmagyarázni a magyar állampolgároknak, hogy ez az MSZP javaslata volt. 
Csak szerencsére a magyar állampolgárok tudták, hogy ez nem igaz. Hanem az MSZP 
egy olyan népszavazási kezdeményezést tett le az asztalra, amiben azt próbáltuk meg 
elérni, amit az emberek többsége akar. És, tisztelt képviselőtársaim, szerintem a 
magyar parlamentben ülő képviselőknek ez a feladata, hogy azt képviseljék, amit a 
magyar állampolgárok többsége szeretne. (Dr. Vas Imre: Ez így van. - Dr. Répássy 
Róbert: Ezért vagyunk többen.) Nem pártpolitikai érdekek alapján, hanem minden 
más alapján. (Dr. Vas Imre: Ezért ülünk itt.) Jelen pillanatban nem ezt teszik! (Dr. 
Vas Imre: De ezt nem ön mondja meg!) Ezért kellett visszavonni anno a javaslatukat. 

Úgyhogy tényleg azt gondolom, hogy lenne mit a parlamentben tárgyalni. Én 
azt gondolom, muszáj lenne tárgysorozatba venni, vagy ha önök azt gondolják, hogy 
van erre egy jobb javaslatuk, hogy egyébként a 100 százalékos pótlék járjon, és három 
évig ne lehessen hozzányúlni, hogy ne szembesülhessünk azzal, amit egyébként már 
belebegtettek, hogy jó, most módosítjuk, de majd visszahozzuk a vasárnapi boltzárat, 
és majd kiterjesztjük mindenki másra is. Köszönöm szépen. 

Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönöm szépen, szavazás következik. Ki támogatja a tárgysorozatba 
vételét? (Szavazás.) Ez 1 igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) Ez 8 nem. Ki 
tartózkodott? (Szavazás.) Megállapítom, hogy 1 tartózkodás mellett nem vettük 
tárgysorozatba. Köszönjük szépen. 

Rátérünk a következő napirendi pontra, illetve javasolnám…  
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DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik): Elnök úr, napirendi javaslatot szeretnék tenni, 

hogy Szilágyi György képviselőtársam három javaslatát tárgyaljuk egyben. 
 
ELNÖK: Ezt akartam mondani, sőt, tárgyaljuk egyben mind a négyet. (Dr. 

Staudt Gábor: De az egyik MSZP-s! - Közbeszólások.) Az ügyrendi javaslatom tehát 
az, hogy tárgyaljuk mind a négyet, tehát az l), m), n) és o) pontokat egyben. Erről 
szavazunk. Aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel szavazzon! (Szavazás. - Látható 
többség.) Köszönöm szépen. Megállapítom, hogy ezt a négy napirendi pontot egyben 
tárgyaljuk. (Közbeszólások.)  

Megadom a szót képviselőtársamnak. 

l) Az Országos Roma Önkormányzat által igénybe vett 
támogatásokkal kapcsolatos visszaéléseket vizsgáló bizottság 
felállításáról szóló H/9573. számú határozati javaslat  
m) A népszavazási kezdeményezésekkel kapcsolatos eljárási 
jogsértéseket vizsgáló bizottság felállításáról szóló H/9582. számú 
határozati javaslat  
n) A Magyar Nemzeti Bank és alapítványai gazdálkodását, 
közpénzfelhasználását vizsgáló vizsgálóbizottság létrehozásáról 
címmel benyújtott H/9620. számú határozati javaslat  
o) A letelepedési államkötvényekkel kapcsolatos visszaéléseket 
vizsgáló bizottság felállításáról szóló H/9628. számú határozati 
javaslat  
(Együttes tárgyalás) 

Dr. Vas Imre tájékoztatása 

DR. VAS IMRE (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen. Azért kértem 
szót, mert átolvasva, amit a legfőbb ügyész úr, illetve az Állami Számvevőszék elnöke 
írt Rubovszky elnök úrnak, ebből megállapítható, hogy az Országos Roma 
Önkormányzat által igénybe vett támogatások ügyében nyomozás folyamatban van, a 
meghosszabbítás határideje 2016. június 24. napja. A Nemzeti Bank alapítványainak 
ügyében nincs nyomozás, ugyan feljelentés volt, de bűncselekmény hiányában 
elutasította a legfőbb ügyész, és a határozat ellen panasz bejelentésére nem került sor. 
A letelepedési kötvények ügyében vádemelés kérdésében történő állásfoglalásra még 
nem került sor, tehát ott is a nyomozás folyamatban van. A népszavazási 
kezdeményezéssel, a 2016. február 23-án a Nemzeti Választási Irodánál történtekkel 
kapcsolatban ugyan a legfőbb ügyész azt írja, hogy május 4-éig volt folyamatban, de a 
sajtóból egyértelműen megállapítható, hogy július 1-jéig meghosszabbították a 
nyomozást.  

Az Állami Számvevőszék elnöke a bizottság elnökének azt írta, hogy az Állami 
Számvevőszék feladatkörébe tartozik a nemzetiségi önkormányzatok 
gazdálkodásának ellenőrzése. A Nemzeti Bank alapítványai tekintetében részben 
állapítja meg a hatáskörét, de amiben nincs hatásköre, abban viszont az 
Országgyűlésnek sincs hatásköre. (Dr. Staudt Gábor: Fantasztikus!) A letelepedési 
kötvényeknél is hasonló igazából a helyzet, tehát hogy az Államadósság Kezelő 
Központot ellenőrizheti az Állami Számvevőszék. 

Úgyhogy ezek alapján álláspontom szerint nincs is mérlegelési joga az 
Igazságügyi bizottságnak, ezeknek a vizsgálóbizottságoknak a tárgysorozatba vételét 
el kell utasítani, mert ha ezeket a javaslatokat tárgysorozatba vennénk, az ellenkezne 
az Országgyűlésről szóló törvény megfelelő rendelkezésével. Köszönöm szépen a szót. 
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Reflexiók 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Tehát a határozati házszabály 24. § (1) bekezdése 
alapján ezekben a kérdésekben vizsgálóbizottságot nem lehet létrehozni. Ez egy 
eljárásjogi kérdés, úgyhogy ebben a dologban határozni kell. Érdemi vitát nem nyitok 
ebben a vonatkozásban. (Dr. Staudt Gábor: Szilágyi képviselőtársam nem szólhat?) 
A múltkori ülésen már elmondta a képviselő úr az érveit. (Szilágyi György: Érdemi 
vitát miért nem lehet nyitni erről?) Mert nem lehet. (Szilágyi György: Miért nem?) 
A házszabály idevonatkozó rendelkezései nem teszik lehetővé. 

 
SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Én meg nem hiszem, hogy igazat mond Vas 

Imre, mert szerintem nem jogos az érvelése. Hát miért nem lehet erről vitát nyitni? 
 
ELNÖK: El kell olvasni a házszabály 24. § (1) bekezdését, abban van benne. 

(Dr. Staudt Gábor: Hogy?) Nem hozható létre vizsgálóbizottság ezekben a 
kérdésekben, ami itt a napirenden szerepel.  

 
SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Ezt állítják önök! Mi meg mást állítunk - arról 

miért nem lehet vitát nyitni? Mi nem a bizottságokról vitatkozunk, hanem arról, hogy 
igaz-e ez az állítás.  

 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT (Fidesz): Elnök úr, javaslom, mivel részben 

lefolytattuk egyébként a vitát - csak részben, mert igaza van Szilágyi képviselő úrnak, 
hogy akkor ott olyan vizsgálóbizottsági kezdeményezésekről is döntöttünk, amiről ő 
még nem fejtette ki az álláspontját; de volt olyan, amiben lefolytattuk a vitát -, 
megismerve a megkeresett állami szervek véleményét, fejthesse ki az előterjesztő, 
hogy ezek fényében mi az álláspontja, majd ezt követően döntsünk erről az ügyrendi 
kérdésről. 

 
ELNÖK: Az elmúlt bizottsági ülésen azt határoztuk, hogy megkeressük a 

szerveket, azok megküldték a válaszukat, ezt Vas Imre ismertette. Ennek alapján 
álláspontunk szerint vizsgálóbizottság nem hozható létre. De ennek ellenére 
megadom a szót Szilágyi képviselő úrnak. 

Szilágyi György szóbeli kiegészítése 

SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik) előterjesztő: Köszönöm szépen a szót, elnök úr. 
Én ezt mondtam és ezt is javasoltam egyébként, hogy most arról folyik a vita az én 
véleményem szerint, hogy állított valamit a képviselő úr, és én azt mondom, hogy 
egyébként ezek a vizsgálóbizottságok, amit a képviselő úr mond, hogy nem is lehetne 
erről szavazni, szerintem ez nem állja meg a helyét, és utána önök majd szavazni 
fognak. Hiszen csak egyetlen dolgot hadd olvassak fel akkor én is azokból, amit 
küldött például az Állami Számvevőszék. Az Állami Számvevőszék azt mondja a 
letelepedési kötvényekkel kapcsolatosan, hogy valóban, ő végez vizsgálatot, de 
idézem: „Fontos megjegyezni azt is, hogy a határozati javaslat vizsgálat tárgyává 
tenne olyan kérdéseket is, amelyek a törvény által meghatározottak, jogalkotó által 
eldöntöttek, mely törvényi rendelkezések minősítése nem tartozik az Állami 
Számvevőszék ellenőrzési hatáskörébe és feladatkörébe.” Tehát mit mond ki? Azt 
mondja, hogy van egy vizsgálóbizottság, van olyan kérdés ennek a 
vizsgálóbizottságnak a felállításánál, amit mi belevettük a letelepedési kötvényeknél, 
amelyek ugyan valóban az ÁSZ-hoz tartoznak és ő vizsgálja, de van egy csomó olyan 
kérdés is ebben, ami nem tartozik oda. Tehát lehetne ezekről a vizsgálóbizottságokról 
véleményem szerint dönteni akár a törvény alapján is.  



91 

Egyetlenegy dolgot kellene csinálni: figyelembe véve azokat a beérkezett 
iratokat, amiket önök megkértek, akár a bíróságtól - onnan semmi nem jött vissza, 
tehát ott nem folyik eljárás -, akár az ügyészségtől, akár pedig az Állami 
Számvevőszéktől, azt mondani, hogy azokat a kérdéseket, amelyeket vizsgál 
valamilyen hatóság, valóban ne lehessen vizsgálni ebben a vizsgálóbizottságban. De 
van egy csomó olyan kérdés, amelyeket egyik hatóság sem vizsgál; azokat egy 
egyszerű módosítással figyelembe lehetne venni, és vizsgálni is kellene a véleményem 
szerint, hiszen a mostani vitában is elhangoznak olyan érvek, vegyük most azt, hogy 
az előbb szintén képviselő úr háborodott fel az előző napirendi pontnál, hogy mi az, 
hogy a Fideszre próbálják rátolni azt, hogy a Nemzeti Választási Irodánál ők küldték 
oda a kopaszokat. Hát, pont ezt szolgálná ez a vizsgálóbizottság! Ezt ki lehetne 
deríteni egyébként, és lehetne ez ügyben vizsgálódni, hiszen nem az ügyben 
vizsgálódnánk, hogy ott történt-e jogsértés egyáltalán, amiben a rendőrség 
vizsgálódik, hanem abban, hogy kiderítsük, hogy van-e ennek valamilyen politikai 
háttere. Ez az önök számára is, úgy érzem, hogy fontos kérdés lenne.  

És még egy dolgot hadd mondjak indoklásként. Az Országos Roma 
Önkormányzattal kapcsolatosan is nemcsak azt lehet vizsgálni, amit vizsgálnak az 
adott szervek, hogy történt-e ott bármilyen csalás, visszaélés, sikkasztás vagy bármi 
egyéb, hiszen ezt nem is nekünk kell megállapítani egyébként, ezek büntetőjogi 
ügyek. De azt már lehetne vizsgálni, hogy adott esetben a roma önkormányzatnak az 
állam részéről, a minisztériumok részéről juttatott támogatásoknak milyen volt az 
elszámolása, van-e a minisztériumnak bármilyen felelőssége; kik azok a felelősök, 
mondjuk, adott esetben, ha vannak ilyen felelősök, akik lehetővé tették azt, hogy ezt 
az 1,6 milliárdot céltól eltérően használják fel, van-e erre bármilyen olyan 
minisztériumi felelősség - ezeket lehetne vizsgálni, hiszen ezt viszont pont nem fogják 
vizsgálni a másik oldalon!  

Tehát én úgy gondolom, nyugodtan föl lehetne állítani ezeket a 
vizsgálóbizottságokat. Ki kell venni belőlük azokat a kérdéseket, amelyeket más 
szervek vizsgálnak, és ez egyáltalán nem lenne törvényellenes, hiszen a roma 
önkormányzatnál pontosan úgy nyújtottuk be indoklással is, hogy a bizottság 
feladatát, elnevezését, tagjainak számát és - ami a legfontosabb - megbízatásának 
terjedelmét az Országgyűlés a bizottság felállításakor határozza meg. Tehát amikor 
föláll ez a vizsgálóbizottság, azt, hogy milyen terjedelemben, mit vizsgálhat, azt az 
Országgyűlés határozza meg. Tehát figyelembe véve ezeket a beérkezett 
dokumentumokat, azt lehet mondani, hogy innentől kezdve ezekben az ügyekben 
nem vizsgálódhat ez a vizsgálóbizottság, de más ügyekben igen, hiszen szerintem 
mind a három kérdés nagyon fontos. Nagyon fontos, hogy kiderüljön, hogy mi 
történt, van-e politikai felelősség az Országos Roma Önkormányzatnál; nagyon 
fontos, az önök számára fontos egyébként, mert mindaddig hiába ódzkodnak, és 
hiába mondják azt, hogy nem önök küldték oda adott esetben ezeket az úriembereket 
az NVI-hez, amíg ez az általános vélemény, mert ezt el lehetne oszlatni, ha egy 
vizsgálóbizottság kiderítené, hogy ez nem így volt. A harmadik kérdésben, a 
letelepedési kötvényeknél pedig olyan szinten szerteágazó a vizsgálat, hogy engedjék 
meg, hogy csak annyit felolvassak, milyen kérdéseket adtunk mi be, hogy erre kellene 
választ adni, és ezek közül a kérdések közül, ha van olyan, amit a hivatalos szervek 
küldtek, akkor azt ki lehet húzni, de például: mi valósult meg pontosan a kibocsátási 
program szépen hangzó ígéreteiből, mekkora gazdasági haszna van Magyarországnak 
és a magyar embereknek ebből a konstrukcióból, különös tekintettel a valós gazdasági 
befektetésekre és munkahelyteremtésekre? Hogy ezt vizsgálni fogja-e valamelyik 
szervezet, amiről beszéltünk? Biztos, hogy nem! És ez az alapja a letelepedési 
kötvényeknél például a kérdésnek, hogy mi indokolja, hogy kizárólagos joggal 
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kerültek megbízatásra a közvetítő cégek a programban, és miért nem volt elegendő a 
magyar külképviseletek bevonása. Vizsgálni fogja ezt valamelyik szerv? Biztos, hogy 
nem fogja vizsgálni - éppen ezért a vizsgálóbizottság vizsgálhatná. Vagy hogy például 
adott esetben ezek a cégek - és megint benne vagyunk az offshore-ban, elérkezünk az 
offshore-hoz - milyen tulajdonosi háttérrel rendelkeznek, és hány cég tekinthető ezek 
közül offshore cégnek? Ezt sem fogják vizsgálni, hiszen adott esetben itt bármilyen 
rendőrségi vagy ügyészségi nyomozásnak ez nem lesz tárgya. Nekünk viszont, akik azt 
mondjuk, hogy küzdünk a korrupció ellen, küzdünk az offshore cégek ellen, ez egy 
nagyon fontos kérdés lenne, hogy továbbra is vajon ezek a cégek csinálják-e ezt a 
letelepedési kötvényt.  

Tehát én azt mondom, van egy sor olyan szakmai, nagyon fontos szakmai és 
politikai kérdés, amelyekre ezek a vizsgálóbizottságok egyértelműen választ 
adhatnának, ha engednék, hogy fölállítsuk őket. Amennyiben nem engedik fölállítani, 
akkor azt kell mondani - és ez egyértelmű, hogy azt kell mondani -, hogy valóban, a 
2012-ben meghozott törvény, amelyet - és ezt ne felejtsük el - az MSZP javaslatára 
fogadott el a Fidesz, ezt a jelenlegi hatályos rendelkezést, ez a törvény igenis 
visszaélésekre ad lehetőséget, olyan visszaélésekre, amit itt is tapasztalhatunk és 
láthatunk, hiszen nem engednek vizsgálóbizottságot fölállítani nagyon fontos 
kérdésekben. Ez innentől kezdve az önök felelőssége. Csak az utolsó kérdésem lenne 
még: amikor ilyen dolgokat önöknek végre kell hajtani - mert nekem 
meggyőződésem, tényleg meggyőződésem, higgyék el, őszintén meggyőződésem, hogy 
az itt ülő képviselők a szívük mélyén pontosan szeretnének választ kapni ezekre a 
kérdésekre. Őket ugyanúgy érdekli, hiszen akik nincsenek benne, azokat ugyanúgy 
érdekli, és ugyanúgy azt mondja, hogy ez nekem káros, hogy ilyen dolgok vannak. 
Mert mi köze lenne, mondjuk, az itt ülő képviselőknek a letelepedési kötvényekhez? 
Biztos vagyok benne, hogy egyik céggel sincs kapcsolatuk. Biztos vagyok abban is, 
hogy önöknek semmi haszna nincs ezekből a letelepedési kötvényekből. És biztos, 
hogy azzal is tisztában vannak, hogy Magyarországnak sincs haszna, és önök is 
változtatni akarnának rajta. Tehát én, megmondom őszintén, ilyenkor - lehet, hogy 
csak azért, mert már régóta húzódik az ülés, de ilyenkor - kicsit hányingerem van. És 
az a kérdés, hogy önöknek nincs-e ebben az esetben. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Az l) ponthoz megadom a szót dr. Szakács 

Lászlónak. Tessék parancsolni! 

Dr. Szakács László szóbeli kiegészítése 

DR. SZAKÁCS LÁSZLÓ (MSZP) előterjesztő: Köszönöm a szót, elnök úr. 
Tisztelt Bizottság! Mi is tettünk egy javaslatot a Magyar Nemzeti Bank 
alapítványainak gazdálkodását, közpénzfelhasználását vizsgáló vizsgálóbizottságnak a 
létrehozására. Az is egyébként egy érvrendszer, amit előttem képviselőtársam 
elmondott, hogy önöknek is az érdekében áll alapvetően az, hogy mi ebben az igazság, 
illetve a nyilvánosságnak egy jóval nagyobb bevonásával lehessen kideríteni, hogy mi 
hogyan történt. Mi nagyon konkrétan leírtuk azt, hogy egészen pontosan mire 
gondolunk. 

De először a célról. Én úgy gondolom, hogy az elmúlt időszakban, amikor a 
Magyar Nemzeti Bank valójában azzal hívta föl magára a figyelmet, mindenfajta, a 
saját működési területét nagyon-nagyon távolról vagy nagyon érintőlegesen érintő 
ügyekben, amelyekben létrehozott alapítványokat, amelyeknek a céljai nem 
feltétlenül függnek össze a Magyar Nemzeti Bank tevékenységével; hogy 
ingatlanvásárlásokba fogott bele, amelyek nagy közérdeklődésre tartottak számot, és 
úgy gondoljuk, hogy az elmúlt időszakban nem ragadták meg azt a lehetőséget, hogy a 



93 

nagy nyilvánosság előtt megnyugtatóan sikerüljön tisztázni saját magukat ezekben az 
ügyekben, illetve ezeknek az okszerűségét sikerüljön megmagyarázni, ezért mi 
javaslatot teszünk egy vizsgálóbizottságnak a felállítására.  

Az okok között még egyet említenék, én ezt mindig elmondom: akkor, amikor 
ilyen dolgok történnek, akkor Magyarországon a közintézményekbe vetett közbizalom 
iszonyatos módon recseg-ropog. A Magyar Nemzeti Bank esetében is, úgy gondoljuk, 
recseg-ropog a közbizalom. Ha nem a nyilvánosság teljes bevonásával, hanem a 
hatóságok, természetesen hatósági jogkörükben eljárva hoznak olyan döntéseket, 
amelyeknek sem az okszerűségét, sem pedig a ténybeli alátámasztottságát nem 
feltétlenül látja a nyilvánosság, akkor ez a közbizalom nem fog visszaállni. Ez 
mindenféleképpen, úgy gondolom, mind a kormányzó pártokra, mind egyébként az 
egész magyar parlamentarizmusra vagy éppen a közintézményeket övező 
közbizalomra kihat. Mi ezért azokat a kérdéseket tennénk fel, és azt kérnénk a 
bizottságtól, hogy azokat vizsgálja ki, hogy az MNB alapítványok alapításának milyen 
előzményei, milyen körülményei voltak; az alapítványokban foglalt célkitűzéseket, 
azok megvalósításának a módját hogyan kívánták ellenőrizni; az ingatlanvásárlás 
körülményeit kellene feltárja ez a bizottság; a jog- és a célszerűség vizsgálata 
tekintetében, valamint a műkincsvásárlási program megvalósításának ellenőrzésére, 
illetve az MNB-alapítványok részéről történt alapítói vagyon jog- és célszerűségi 
szempontból történő ellenőrzésére kérnénk fel ezt a bizottságot.  

Úgy gondolom, talán mindannyiunknak a közös érdeke, és még egyszer 
kiemelném a közintézményekbe vetett közbizalom nagy-nagy fontosságát. Akkor, 
amikor megkérdőjeleződik az MNB-ben kezelt pénznek a közpénz jellege, hogy azt 
most elvesztette, nem vesztette el; bíróság kellett hogy megállapítsa, hogy a Magyar 
Nemzeti Bankban közpénz van; akkor, amikor ezeket az ügyleteket nem a 
nyilvánosság előtt, hanem a nyilvánosság kizárásával hajtották végre a Magyar 
Nemzeti Bankban, ezeknek a nyilvánosságra hozatalát is egyébként bíróság által 
kellett kikényszeríteni, és csak a bíróság ítélete előtt hajolt meg a Magyar Nemzeti 
Bank, és hozta nyilvánosságra ezeknek az alapítványoknak juttatott pénzeszközöket, 
illetve az azzal való gazdálkodását, akkor úgy gondoljuk, hogy a nyilvánosság lenne 
az, amely előtt a legjobban lehetne tisztázni ezeket az eseteket, a közbizalmat pedig 
visszaállítani. Ezért javasoljuk ezt a bizottságot felállítani. Köszönöm szépen a 
figyelmüket. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Staudt képviselőtársam! 

Hozzászólások 

DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik): Köszönöm szépen, rövid leszek. Nem 
szeretném a Szilágyi György képviselőtársam által elmondottakat megismételni, 
csupán kiegészíteni egy pontban. Nagyon részletesen elmondta, miért gyalázatos az, 
amit itt el szeretne fogadni a bizottság. Egyébként hozzáteszem, hogy ezért javasoltuk, 
hogy ezt a szabályozást, ezt az életellenes, ostoba szabályozást, ami a 
vizsgálóbizottságokra vonatkozik, változtassuk meg, de nyilván ezt is leszavazták. 

Egy dologra viszont felhívnám a figyelmet. Például a letelepedési 
államkötvényekkel kapcsolatosan a tájékoztatóban, amit Polt Pétertől kaptunk, az 
szerepel, az egyik ügy, amit felhoznak, nem más, mint hogy egy kínai állampolgár 
sértettet tévedésbe ejtett egy terhelt; azt állította, hogy az ő cége, vagy a cég, amelynek 
a nevében eljár, a letelepedési programban szerepel, és azért, hogy ebben a sértett 
részt vehessen, nagy összegű pénzt vett át, miközben az általa képviselt cég erre nem 
volt jogosult. Ennek mi köze van a letelepedésiállamkötvény-konstrukcióhoz, amikor 
egy kívülálló személy visszaélésszerűen azt állítja, hogy ő benne van, átver egy másik 
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személyt?! Mi azt akarjuk vizsgálni, hogy ez a konstrukció mennyi pénzt hozott, kik 
vannak mögötte! Hát akkor ennyi erővel bármit mellé lehetne tenni, ahol szerepel a 
kifejezés, hogy valaki egy egyéb bűncselekményt arra hivatkozással követett el, hogy 
ő, mondjuk, egy cégnek a képviselője!  

Ebből is látszik, hogy mennyire az élettel ellentétes és ostoba ez a szabályozás. 
De továbbmegyek: ilyen választ még a hatályos szabályok alapján sem illett volna 
küldenie a legfőbb ügyésznek. Mert azt azért elvárnám az ügyészségtől, hogy legalább 
a szezont meg a fazont meg tudja különböztetni egymástól, és ha azt kérdezi jelen 
bizottság, hogy ha a letelepedési államkötvények értékesítésével, a konstrukcióval - 
gondolom, megküldte a vizsgálóbizottsági indítványt -, ezzel kapcsolatosan van 
eljárás, akkor nem egy olyat küldenek, aminek hót semmi köze nincs, hogy két kínai - 
nem tudom, a másik is kínai állampolgár-e, de - megtéveszti egymást, és átveri valami 
hamis ígéretekkel. Ehhez nekünk semmi közünk nincs. Nyilván, ha itt történt, 
Magyarországon, az ügyészségnek annyiban van hozzá köze, hogy majd el fog járni, 
de ez így abszurd. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Szavazás előtt megadom még Vas Imrének a szót, 

és utána szavazunk. 
 
DR. VAS IMRE (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen. Szilágyi 

képviselőtársamnak: nem úgy van a törvényi megfogalmazás, hogy akár 
büntetőeljárás van, akár az Állami Számvevőszéknek van vizsgálati lehetősége vagy az 
Állami Számvevőszék vizsgálati tárgykörébe tartozik, hanem vagylagos. Tehát akár 
büntetőeljárás van, akár az Állami Számvevőszék vizsgálati tárgykörébe tartozik, 
akkor nem lehet vizsgálóbizottságot felállítani. (Szilágyi György: Ez a kérdés.) De 
mindegyiknél elmondtam, hogy valamelyik feltétel mindegyiknél fennáll.  

Akkor még Szilágyi képviselőtársam jött azzal, hogy majd akkor néhány 
vizsgálati tárgykört kiveszünk. Felhívnám képviselőtársam figyelmét az 
Országgyűlésről szóló törvény 24. § (3) bekezdésére: „A vizsgálóbizottság 
létrehozására irányuló határozati javaslathoz nem lehet olyan módosító javaslatot 
benyújtani,” - így aztán elfogadni sem - „amely a vizsgálóbizottság elnevezését” - itt 
erről nem volt szó, de a vizsgálat tárgyára vonatkozik; tehát nem lehet olyan módosító 
indítványt benyújtani, hogy valamelyik tárgykört kivegyünk belőle.  

A másik, amit még mondtam, és ezt képviselőtársaim figyelmébe ajánlom, 
hogy az, amit ellenőrizhet az Állami Számvevőszék, nevezetesen az Államadósság 
Kezelő Központ bevételeit, az az Országgyűlés hatáskörébe tartozik; amit az Állami 
Számvevőszék nem ellenőrizhet, az nem tartozik országgyűlési hatáskörbe. A 
véleményem szerint.  

Ezek alapján szerintem teljesen megalapozott az, hogy ezeket a 
vizsgálóbizottságokról szóló javaslatokat nem vehetjük tárgysorozatba. Köszönöm 
szépen. (Szilágyi György: Választ kaptunk: önnek nincs hányingere. Jó.)  

 
ELNÖK: Akkor a négy kérdésről… (Közbeszólások.) Hát, jóindulattal a két 

előadónak is szót adtam - ügyrendi volt… (Közbeszólások.) Tessék! 
 
DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik): Köszönöm szépen. Annyiban talán még 

ügyrendi is lehet, mert az, hogy az Állami Számvevőszéknek valamiben nincs 
ellenőrzési hatásköre, az nem jelenti azt, hogy az Országgyűlésnek nincs hatásköre, 
mondjuk, törvényeket hozni vagy ellenőrizni azon a területen, hiszen az 
Országgyűlésben fogadnak el minden törvényt. Most mondok valamit: az 
Országgyűlésben a bíróságokról szóló törvényt át lehet írni, a médiatörvényt át lehet 
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írni - mindent át is írtak, hozzáteszem -, tehát az Országgyűlésnek mindenre van 
hatásköre, konkrétan. (Dr. Vas Imre: Szerintem nincs.) Kivéve, amit az EU-nak 
átadtunk. Hát, ezt akkor majd Orbán Viktornak is mondja el Vas Imre 
képviselőtársam, hogy mindenre nincs hatáskör. De a lényeg az, hogy ezt jogilag egy 
rossz hivatkozásnak érzem. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Teleki képviselő úr egy mondatot ígért - betartatom! 
 
TELEKI LÁSZLÓ (MSZP): Be is fogom tartani, elnök úr. Amit Szilágyi György 

képviselőtársam elmondott, azért ragaszkodnék én is az országos önkormányzattal 
kapcsolatban a vizsgálóbizottság felállításához, mert sokkal többről van itt szó, mint 
Farkas Flóriánról. Tehát ha valaki azt gondolja, hogy Farkas Flórián a célja, akkor 
nagyon téved, hogy őt esetlegesen büntetőeljárás alá tudjuk vonni - habár ha követett 
el hibát, akkor természetesen. Itt arról van szó, hogy a közbizalom visszaállítása a 
magyarországi romák irányában megtörténhet-e vagy nem. Tehát önöknek nagyon 
nagy felelősségük van abban, hogy ebben a kérdésben tovább rombolják-e azt a 
közbizalmat, amit most már elért Farkas Flórián a romák körében, vagy pedig teret 
adnak annak, hogy meg tudjuk azt vizsgálni, hogy azok a határozatok, amelyeket 
elfogadtak, törvényszerűek voltak-e vagy nem. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, akkor határozathozatalok következnek. 

Határozathozatal (H/9573.) 

Először az l) pontról határozunk: az Országos Roma Önkormányzat által 
igénybe vett támogatásokkal kapcsolatos visszaéléseket vizsgáló bizottság 
felállításáról szóló határozati javaslat tárgysorozatba vételéről. Aki tárgysorozatba 
kívánja venni, kérem, szavazzon! (Szavazás.) Ez 2 igen. Aki ellene van? (Szavazás.) 
Megállapítom, hogy 8 nem szavazat mellett nem vettük tárgysorozatba. 

Határozathozatal (H/9582.) 

Az m) pont következik: a népszavazási kezdeményezésekkel kapcsolatos 
eljárási jogsértéseket vizsgáló bizottságról szóló határozati javaslat. Aki 
tárgysorozatba kívánja venni, szavazzon! (Szavazás.) Ez 2 igen. Aki ellene van? 
(Szavazás.) Megállapítom, hogy 8 nem szavazat mellett nem vettük tárgysorozatba. 

Határozathozatal (H/9620.) 

Az n) pont következik: a Magyar Nemzeti Bank alapítványainak 
közpénzfelhasználásáról szóló vizsgálóbizottság létrehozásáról szóló határozati 
javaslat. Aki tárgysorozatba kívánja venni, szavazzon! (Szavazás.) Ez 2 igen. Aki 
ellene van? (Szavazás.) Megállapítom, hogy 8 nem szavazat mellett nem vettük 
tárgysorozatba. 

Határozathozatal (H/9628.) 

Az utolsó pedig a letelepedési államkötvényekkel kapcsolatos vizsgálóbizottság 
létrehozásáról szóló határozati javaslat. Aki a tárgysorozatba vétele mellett van, 
kérem, szavazzon! (Szavazás.) Ez 2 igen. Aki ellene van? (Szavazás.) Megállapítom, 
hogy 8 nem szavazat mellett nem vettük tárgysorozatba. 

A napirendi pontok megtárgyalásának a végére értünk. A következő, ennél 
rövidebb ülésünk valószínűleg a jövő héten kedden lesz.  
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Az ülés berekesztése 

Az ülést berekesztem. Köszönöm szépen a megjelenést. 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 16 óra 06 perc)  

Dr. Vas Imre 
a bizottság alelnöke 

 

Dr. Vitányi István 
a bizottság alelnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Prin Andrea 


