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Napirendi javaslat 

1. A közigazgatási bürokráciacsökkentést érintő egyes törvények módosításáról 
szóló törvényjavaslat (T/12475. szám)  
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján)  
(Kijelölt bizottságként) 

2. A polgári perrendtartásról szóló törvényjavaslat (T/11900. szám)  
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján)  
(Kijelölt bizottságként) 

3. Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről:  
 
a) A keresztényüldözés és a közel-keleti és afrikai népirtás elítéléséről és az 
üldözöttek támogatásáról szóló határozati javaslat (H/12700. szám)  
(Balog Zoltán (Fidesz), dr. Semjén Zsolt (KDNP), Soltész Miklós (KDNP), dr. 
Rétvári Bence (KDNP), dr. Gulyás Gergely (Fidesz) képviselők önálló 
indítványa)  
 
b) Az országgyűlési képviselők vagyon-, jövedelem- és gazdasági érdekeltségi 
nyilatkozatának kiegészítéséről szóló törvényjavaslat (T/11685. szám)  
(Szabó Szabolcs (független) képviselő önálló indítványa)  
 
c) Egyes törvényeknek a közpénzek és a közvagyon hatékonyabb védelme 
érdekében szükséges módosításáról szóló törvényjavaslat (T/12069. szám) 
(Dr. Hadházy Ákos (LMP) képviselő önálló indítványa)  
 
d) Polgármesteri hivatalokban dolgozó köztisztviselők bérének emeléséről és a 
túlóra ellenértékének tisztességes kifizetéséről szóló határozati javaslat 
(H/12296. szám)  
(Gúr Nándor (MSZP), dr. Varga László (MSZP), Horváth Imre (MSZP), dr. 
Harangozó Tamás (MSZP), Tóbiás József (MSZP), Bangóné Borbély Ildikó 
(MSZP), Burány Sándor (MSZP), Demeter Márta (MSZP), Gőgös Zoltán 
(MSZP), Heringes Anita (MSZP), dr. Hiller István (MSZP), Kiss László 
(MSZP), Korózs Lajos (MSZP), Kunhalmi Ágnes (MSZP), dr. Legény Zsolt 
(MSZP), dr. Molnár Zsolt (MSZP), Szabó Sándor (MSZP), dr. Szakács László 
(MSZP), Teleki László (MSZP), dr. Tóth Bertalan (MSZP), Tóth Csaba (MSZP), 
Tukacs István (MSZP), Velez Árpád (MSZP) képviselők önálló indítványa) 
 
e) A 2016. október 2-ai érvénytelen népszavazást megelőző másfél évben 
folytatott kormányzati kampánytevékenységet vizsgáló eseti bizottság 
létrehozásáról szóló határozati javaslat (H/12460. szám)  
(Dr. Tóth Bertalan (MSZP), Burány Sándor (MSZP), dr. Varga László (MSZP), 
dr. Szakács László (MSZP), dr. Bárándy Gergely (MSZP), Tóth Csaba (MSZP), 
Bangóné Borbély Ildikó (MSZP), Demeter Márta (MSZP), Gőgös Zoltán 
(MSZP), Gúr Nándor (MSZP), Harangozó Gábor István (MSZP), Heringes 
Anita (MSZP), dr. Harangozó Tamás (MSZP), Hiszékeny Dezső (MSZP), 
Horváth Imre (MSZP), dr. Józsa István (MSZP), Kiss László (MSZP), Korózs 
Lajos (MSZP), Kunhalmi Ágnes (MSZP), dr. Legény Zsolt (MSZP), Lukács 
Zoltán (MSZP), dr. Molnár Zsolt (MSZP), Szabó Sándor (MSZP), Teleki László 
(MSZP), Tóbiás József (MSZP), Tukacs István (MSZP), Velez Árpád (MSZP) 
képviselők önálló indítványa)  
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f) A 2006-2010 közötti, az állam által indokolatlan önkényt megvalósító 
fellépés idején elkövetett, politikai indíttatást is magukban hordozó 
cselekmények megítélésével kapcsolatos jogszabály-módosítások 
szükségességéről szóló határozati javaslat (H/12473. szám)  
(Volner János (Jobbik), Hegedűs Lorántné (Jobbik), Z. Kárpát Dániel 
(Jobbik), Sneider Tamás (Jobbik) képviselők önálló indítványa)  
 
g) Az állambiztonsági múlt nyilvánossá tételéről szóló határozati javaslat 
(H/12485. szám)  
(Mirkóczki Ádám (Jobbik), dr. Staudt Gábor (Jobbik), dr. Apáti István 
(Jobbik), Szávay István (Jobbik) képviselők önálló indítványa)  
 
h) Az országgyűlési képviselők, a Kormány tagjai és az államtitkárok kötelező 
vagyongyarapodási vizsgálatáról, valamint - a vagyonnyilatkozat-tételi eljárás 
szigorításával - vagyonuk átláthatóságának a növeléséről szóló törvényjavaslat 
(T/12465. szám)  
(Dúró Dóra (Jobbik) Szilágyi György (Jobbik), dr. Staudt Gábor (Jobbik) 
képviselők önálló indítványa)  
 

4. Egyebek 
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Az ülés résztvevői  

A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl:  Dr. Rubovszky György (KDNP), a bizottság elnöke, valamint  
Dr. Vitányi István (Fidesz), a bizottság alelnöke  
 
Budai Gyula (Fidesz), a bizottság alelnöke  
Dr. Vas Imre (Fidesz), a bizottság alelnöke  
Dr. Staudt Gábor (Jobbik), a bizottság alelnöke  
Dr. Répássy Róbert (Fidesz)  
Varga József (Fidesz)  
Dr. Bárándy Gergely (MSZP)  
Teleki László (MSZP)  
 

Helyettesítési megbízást adott 

Demeter Zoltán (Fidesz) dr. Vitányi Istvánnak (Fidesz)  
Vigh László (Fidesz) dr. Vas Imrének (Fidesz)  
 

A bizottság titkársága részéről  

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

Meghívottak 

Hozzászólók 

Horváth Tamás főosztályvezető (Miniszterelnökség)  
Dr. Völner Pál államtitkár (Igazságügyi Minisztérium)  
Dr. Wopera Zsuzsa miniszteri biztos (Igazságügyi Minisztérium)  
Dr. Gyarmathy Judit elnökhelyettes (Országos Bírósági Hivatal)  
Hegedűs Lorántné (Jobbik) országgyűlési képviselő  
Dr. Morvai Krisztina európai parlamenti képviselő  
 

Megjelent 

Toroczkai László, a Jobbik Magyarországért Mozgalom alelnöke  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 02 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirend 
elfogadása 

DR. RUBOVSZKY GYÖRGY (KDNP), a bizottság elnöke, a továbbiakban 
ELNÖK: Tisztelettel köszöntöm a bizottság megjelent tagjait, a munkatársakat és 
mindenkit, aki a munkánkat érdeklődéssel figyeli.  

Tisztelt Bizottság! Szeretném jegyzőkönyvbe mondani, hogy Vitányi István 
alelnök úr helyettesíti Demeter Zoltán képviselő urat, Vas Imre alelnök úr pedig Vigh 
László képviselő urat. Megállapítom, hogy a bizottság határozatképes.  

Tisztelt Bizottság! Az írásban kiküldött napirendi javaslattal kapcsolatban 
egyetlen módosító indítvány érkezett hozzám, az is csak egy sorrendcserére 
vonatkozik. Kérdezem, bárkinek levétel, felvétel tárgyában van-e indítványa. Bárándy 
képviselő úrnak adok szót. 

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

javasolnám a Pp. megvitatásának elhalasztását és napirendről levételét, tekintettel 
arra, hogy egy százoldalas bizottsági módosító javaslat fekszik előttünk.  

Meglehetősen hosszan húzódott egyébként, elég régen volt már az általános 
vitája a törvényjavaslatnak. Azt gondolom, az, hogy sok más napirenddel együtt 
gyakorlatilag egy óra áll rendelkezésre ahhoz, hogy megtárgyaljuk ezt, ez 
elfogadhatatlan és méltatlan. Úgyhogy én azt gondolom, helyes lenne ennek a 
napirendről való levétele. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Egy szomorú hírt szeretnék közölni a képviselő úrral, 

hogy a Ház elnökétől kértünk és kaptunk engedélyt, hogy a parlamenti üléssel 
párhuzamosan tárgyalhasson a bizottság. Tehát nem egy óra áll rendelkezésünkre. 
Tudom, hogy a képviselő urakat ez nem befolyásolja a plenárison való esetleges 
elfoglaltságukkal kapcsolatban.  

Tisztelt Bizottság! Staudt Gábor alelnök úr is jelentkezett, neki is szót adok. 
 
DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen. 

Maximálisan egyetértek a felvetéssel, lévén a Pp. vitája is úgy zajlott sajnálatosan a 
parlamentben, hogy egyrészről… 

 
ELNÖK: Képviselő úr, az ügyrendihez kíván hozzászólni?  
 
DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik), a bizottság alelnöke: Igen… 
 
ELNÖK: Ja, hogy ez már az ügyrend - jó. 
 
DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik), a bizottság alelnöke: …merthogy támogatom, 

hogy a Pp.-t egy külön időpontban tárgyaljuk, lévén, hogy van, akinek el kell mennie 
11-kor, van, aki tud maradni, és ez egy nagyon fontos módosítás. Egyébként az 
általános vita időpontja is megváltozott, keddre volt annak idején kitűzve, hétfőn este 
lett; sokan ott sem tudták elmondani a mondanivalójukat. Fontos módosítások 
lehetnek, szerintem érdemibb vitát tudunk folytatni, ha ezt máskorra tesszük. 
Köszönöm. 
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ELNÖK: Köszönöm. Tekintettel arra, hogy az érdemi vitához minden 
frakciónak joga van hozzászólni, kérdezem, kíván-e még valamelyik frakció 
megszólalni. Vas Imre alelnök úrnak adok szót. 

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

javaslom, hogy elhalasszuk. Egyrészt a módosító indítványokat a bizottság titkársága 
kellő időben kiküldte, négy és fél nap állt rendelkezésre az áttanulmányozására. 
Másrészt pedig a Pp. vitájának a folytatásához gyakorlatilag nem volt hozzászóló. A 
vezérszónoki körben elmondták az álláspontjukat, a vita folytatására nem volt 
hozzászóló. (Dr. Staudt Gábor: Azért, mert meg lett változtatva az időpont! - Dr. 
Bárándy Gergely: Áttettétek!)  

 
ELNÖK: Kérem a képviselőket, hogy szíveskedjenek betartani a parlamenti 

vita szabályait! 
 
DR. VAS IMRE (Fidesz), a bizottság alelnöke: Úgyhogy javaslom, hogy 

folytassuk le a részletes vitát. Kellő idő állt rendelkezésre. Köszönöm. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Kérdezem, kíván-e még valaki hozzászólni. (Dr. Bárándy 

Gergely: Igen, a frakció részéről.) Bárándy képviselő úrnak adok szót. 
 
DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Egyrészt Vas 

alelnök úr, gondolom, különbséget tud tenni a felkészülés és a vita között. Mi nem a 
felkészülésre rendelkezésre álló időt hiányoljuk, hanem a vitára rendelkezésre álló 
időt. Ez az egyik. S valóban, sokunknak 11-kor el kell menni. 

Másrészt pedig, képviselő úr, azt szeretném mondani, hogy nem igazán illendő, 
sőt jobb lett volna, ha e tekintetben inkább csöndben marad, hogy rendelkezésre állt 
idő az általános vita lefolytatására. Ugyanis egy hétfői napon ugyanarra a napra 
sikerült egy másik napról áthelyezni a vitát. Ez természetesen befolyásolta azt, hogy ki 
tudott rajta részt venni és ki nem. Én azt gondolom, maga az eljárás volt 
tisztességtelen és méltatlan, ugyanúgy, ahogy egyébként miniszter úrtól az, hogy nem 
várta meg még a vezérszónokokat sem. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ezzel lezárom az ügyrendi vita folytatását. 

Kérdezem a bizottságot, le kívánja-e venni az írásban kiküldött anyag szerinti 2. 
napirendi pontot. Aki le kívánja venni, kérem, kézfelemeléssel szavazzon! (Szavazás.) 
Ez 3 igen. Ki az, aki nemet mond erre? (Szavazás.) Megállapítom, hogy 8 nem 
szavazattal az ügyrendi indítványt a bizottság elutasította.  

Az én napirenddel kapcsolatos indítványom az, hogy a 3. napirendi pont 
keretei között a tárgyalást az f) ponttal kezdjük, amely a H/12473. számot viseli, és a 
2006-10 között, az állam által indokolatlan önkényt megvalósító fellépés idején 
elkövetett, politikai indíttatást is magukban hordozó cselekmények megítélésével 
kapcsolatos jogszabály-módosítások szükségességéről szól. Indítványozom tehát, 
hogy ezt a pontot a 3. napirendi pontunk keretében elsőként tárgyaljuk, és utána 
következne a többi tárgysorozatba vételre vonatkozó indítvány. Kérdezem a 
bizottságot, kíván-e valaki ehhez az ügyrendi javaslathoz hozzászólni. (Nincs 
jelentkező.) Jelentkezőt nem látok.  

Kérdezem a bizottságot, ki fogadja el ezt az indítványt, vagyis ezt a 
sorrendcserét ki támogatja. (Szavazás.) Ez 9 igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) 
Nincs ilyen. Ki tartózkodott? (Szavazás.) Ez 2 tartózkodás. Bejelentem tehát, hogy a 
3. napirendi pont keretein belül az f) alponttal kezdünk. 
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A közigazgatási bürokráciacsökkentést érintő egyes törvények 
módosításáról szóló T/12475. számú törvényjavaslat  
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján) 

Tisztelettel köszöntöm Horváth Tamás főosztályvezető urat, az 1. napirendi 
pontunk előadóját az Igazságügyi Minisztérium részéről. A közigazgatási 
bürokráciacsökkentést érintő egyes törvények módosításáról szóló T/12475. számú 
törvényjavaslat részletes vitája következik.  

A részletes vita két szakaszt ölel fel. Az egyik szakasz az, amikor dönteni kell 
arról, hogy az eredeti előterjesztés megfelel-e a házszabály 44. és 45. §-ában 
foglaltaknak… (Jelzésre:) Bocsánat! 

A végleges napirendet még nem fogadtuk el. Kérdezem, hogy a módosított 
napirendet ki támogatja. (Szavazás.) Ez 8 igen. Ki szavaz nemmel? (Szavazás.) Ez 2 
nem. Ki tartózkodott? (Szavazás.) Megállapítom, hogy 1 tartózkodás mellett 
elfogadtuk. Elnézést kérek ezért az ülésvezetési hibáért. 

Tehát az 1. napirendi pont keretein belül megkérdezem a főosztályvezető urat, 
hogy a határozati házszabály előírásainak megfelel-e az eredeti törvényjavaslat. 

 
HORVÁTH TAMÁS főosztályvezető (Miniszterelnökség): Igen, megfelel. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen a nyilatkozatot, hogy megfelel. Kérdezem a 

bizottságot, kíván-e valaki ehhez a részhez hozzászólni. (Nincs jelentkező.) 
Amennyiben nem, kérdezem a bizottságot, ki az, aki egyetért a főosztályvezető úr 
nyilatkozatával, miszerint állapítsa meg a bizottság, hogy a határozati házszabálynak 
megfelel az előterjesztés. Aki ezt támogatja, kérem, szavazzon! (Szavazás.) Ez 8 igen. 
Ki van ellene? (Szavazás.) Ez 2 nem. Ki tartózkodott? (Szavazás.) Megállapítom, 
hogy 1 tartózkodás mellett a bizottság ezt megállapította, és ezzel a részletes vita e 
szakaszát lezárom. 

A részletes vita második szakasza következik. Az előterjesztőtől kaptunk egy 
indítványt, amely 21 pontból áll, és azt indítványozza, hogy a bizottság adja be 
módosító indítványként.  

Tisztelt Bizottság! Valamennyi képviselő úrnak még a pénteki postával 
megküldtük ezt az anyagot. Azt indítványozom, hogy erről egyben tárgyaljon a 
bizottság. Kérdezem, van-e az ellen kifogás, hogy egyben tárgyaljunk. (Nincs ilyen 
jelzés.) Nincs. Ebben nem kérek előterjesztői álláspontot, mert az indítvány onnan 
érkezett. 

Kérdezem a bizottságot, ki kíván hozzászólni ahhoz, hogy a törvényjavaslathoz 
ez a 21 pontos módosító indítványt a bizottság előterjessze. Répássy képviselő úrnak 
adok szót. 

 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT (Fidesz): Tisztelt Bizottság! Csak egy kérdést 

szeretnék feltenni a bírósági titkár eljárásával kapcsolatban. Őszintén szólva, nem 
ismerem az eredeti szöveghelyet, ahová ez a módosítás bekerülne, hogy van-e 
valamilyen változás a bírósági titkár eljárásával kapcsolatban, legalábbis a módosító 
indítvány akar-e valamilyen változást, érdemi-e a módosító javaslat vagy csak 
technikai. Köszönöm. 

 
HORVÁTH TAMÁS főosztályvezető (Miniszterelnökség): Az eredeti szöveg 

értelmében nemperes eljárás keretében kellett ezeket az eljárásokat lefolytatni… 
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ELNÖK: Egy kis türelmet kérek, főosztályvezető úr! Megvárjuk a bizottság 
összes tagjának a hozzászólását. (Horváth Tamás: Elnézést. - Nincs további 
jelentkező.) Nincs jelentkező. Megadom a szót, tessék parancsolni! 

 
HORVÁTH TAMÁS főosztályvezető (Miniszterelnökség): Elnézést kérek még 

egyszer. Tehát az eredeti szövegben csak annyi szerepelt, hogy nemperes eljárás 
keretében kell vizsgálni ezt az eljárást. Időközben egyeztettünk a Bírósági Hivatallal, 
és az ő javaslatukra került be ez a rendelkezés, amellyel kapcsolatban a bírósági titkár 
is hozhat érdemben döntést ezen eljárásokban.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. További észrevétel? (Nincs ilyen jelzés.) Nincs, 

akkor határozathozatal következik.  
Kérdezem a bizottságot, előterjeszti-e az előterjesztő által indítványozott, 21 

pontból álló módosító indítványt. Aki az előterjesztés mellett dönt, kérem, szavazzon! 
(Szavazás.) Ez 8 igen. Ki van ellene? (Szavazás.) Ez 2 nem. Ki tartózkodott? 
(Szavazás.) Megállapítom, hogy 1 tartózkodás mellett a bizottság úgy döntött, hogy 
előterjeszti. Tisztelettel, akkor ez a részletes vitát lezáró bizottsági módosító 
indítvány.  

Ezzel a részletes vitát lezárom. Nagyon szépen köszönöm a főosztályvezető úr 
jelenlétét. Elnézést, eltévesztettem, és áthelyeztem az Igazságügyi Minisztériumba, 
pedig a Miniszterelnökségen dolgozik.  

A polgári perrendtartásról szóló T/11900. számú törvényjavaslat 
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján) 

Tisztelettel köszöntöm Völner Pál államtitkár urat és a miniszteri biztos 
asszonyt. A 2. napirendi pontunk a polgári perrendtartásról szóló törvényjavaslat 
részletes vitája. Annyival komplikáltabb a helyzet, itt is van az ellenzék által már 
megkritizált módosítási javaslat, de előtte van egy 24 pontos háttéranyagunk, amely 
képviselők által előterjesztett módosító indítványokat tartalmaz.  

Először az eredeti törvényjavaslat házszabályszerűségéről kell döntenünk. 
Megkérdezem az államtitkár urat, megfelel-e a házszabálynak az előterjesztés. 

 
DR. VÖLNER PÁL államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): Megfelel, igen. 
 
ELNÖK: Nagyon köszönöm. Kérdezem a bizottságot, van-e ezzel kapcsolatos 

hozzászólási igény, kritika, javaslat. (Nincs ilyen jelzés.) Semmi nincs, akkor 
határozathozatal következik. 

Arról kell döntenünk, hogy a T/11900. számú törvényjavaslat megfelel-e a 
határozati házszabály előírásainak. Aki úgy nyilatkozik, hogy megfelel, kérem, 
kézfelemeléssel szavazzon! (Szavazás.) Ez 8 igen. Ki van ellene? (Szavazás.) Ilyen 
nincs. Ki tartózkodott? (Szavazás.) Megállapítom, hogy 3 tartózkodás mellett a 
házszabályszerűséget elfogadtuk. 

Tisztelettel, először a háttéranyagról kell tárgyalnunk. Mondanám az 
előterjesztéseket, amit az új rendszer szerint nem olyan egyszerű felfedezni, de majd 
megpróbáljuk megtanulni. 

Az 1. számú módosító javaslattal kapcsolatban kérdezem az államtitkár urat, 
hogy mi a nyilatkozat; Sallai és Hadházy képviselő urak indítványa. 

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



11 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a bizottságot, ki kíván hozzászólni. 
Répássy képviselő úrnak adok szót. 

 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT (Fidesz): Köszönöm. Tisztelt Bizottság! Kerestem az 

alkalmat, hogy azt a hozzászólásomat meg tudjam tenni, amit az előbb a napirendi 
vitánál nem tudtam elmondani, hogy egyébként az általános vita két szakaszból állt, 
tisztelt bizottság, tehát két szakaszból állt az általános vita, úgyhogy minden 
országgyűlési képviselőnek legalább kétszer volt alkalma felszólalni a vitában. 
(Közbeszólások az ellenzéki oldalról.) De, kétszer. (Dr. Staudt Gábor: Csak a 
vezérszónokik mentek le az első körben!) Nem, Staudt képviselő úr is rosszul tudja, 
két szakaszból állt az általános vita. Az általános vita megkezdése volt az első 
vitaszakasz, majd utána az általános vita folytatása és lezárása volt. Nekem volt 
szerencsém mind a kettőn részt venni; sajnálom, ha képviselőtársaim nem tudtak 
eljönni. Ennyit akartam megjegyezni, elnök úr. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Bárándy képviselő úrnak adok szót. 
 
DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Akkor én is 

ehhez a napirendhez kapcsolódóan válaszként Répássy képviselő úrnak… 
 
ELNÖK: Akkor álljunk meg egy pillanatra, és döntsünk úgy, hogy egy ügyrendi 

vitát folytatunk! Mert most vagy rákényszerít a bizottság arra, hogy megvonjam a 
szót, vagy pedig nevezzük meg ezt a vitát, és akkor mindenki mondja el az 
álláspontját.  

 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT (Fidesz): Elnök úr, a bizottságunk folytatja le a 

törvényjavaslat részletes vitáját. Én ahhoz szerettem volna hozzászólni annyiban, 
hogy az általános vita két szakaszból állt.  

 
ELNÖK: Képviselő úr, nem fér bele az 1. módosító indítvánnyal kapcsolatos 

érdemi vitába az a hozzászólás, amit volt szíves elmondani. Amennyiben nem az 1. 
ponthoz, hanem Répássy képviselő úr hozzászólásához akarnak szólni a képviselők, 
kérem, jelezzék (Dr. Bárándy Gergely: Ehhez kívánok szólni.), és akkor így fogom 
megadni a szót most Bárándy képviselő úrnak. 

 
DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP): Annak minősíti elnök úr a pontot, aminek 

gondolja… 
 
ELNÖK: Jó. 
 
DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP): …nekem az ügyrendi vita is megfelelő. 

Mindegy, csak nem szeretném a levegőben hagyni ezt.  
Tisztelt Képviselő Úr! Én azt gondolom, hogy amikor egy új kódexet fogadunk 

el, méghozzá talán nem is a legjelentéktelenebb kódexet, akkor bizonyos parlamenti 
szokásoknak megfelelő vitakultúrát illene betartani.  

Az rendben van, hogy két szakaszban tárgyaljuk a javaslatot. Az első, a vita 
megkezdése úgy is zajlott, ahogy egyébként annak lennie kell, legalábbis a tervezés 
szintjén. És jómagam is, azt hiszem, a 30 percet 3 perc híján ki is használtam, és 
elmondtam az álláspontunkat. Ezt persze sajnálom, hogy abból pont semmit nem 
fogadott meg az előterjesztő, de hát ez van. 
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Ugyanakkor a második szakaszára szintén készültünk, készültek 
képviselőtársaim. De, tisztelt képviselő úr, amikor 2 óra táján azt mondják, hogy hát, 
mégis ma este lesz, akkor előfordulhat, hogy a fölszólalni kívánó képviselőknek 
addigra már egyeztetett programjuk van, ugyanis a kiküldött napirend, amelyet a 
Házbizottság ülésén egyeztettünk, arról szól, hogy azt hiszem, kedden délelőtt fogjuk 
tárgyalni. Ehhez képest tökéletesen váratlanul önök átpakolták a döntést követő talán 
három-négy órával későbbre. Az, hogy ezen nem tudtunk részt venni, azt gondolom, 
nem a mi hibánk, hanem annak a hibája, aki egy ilyen javaslatot tesz.  

A másik, hogy én emlékszem még az Alkotmányügyi bizottságban is vitákra, 
egyébként emlékszem a büntető törvénykönyvnek a vitájára is, ahol nem néhány perc 
alatt akartuk ledarálni a részletes vitát sem. És én azt gondolom, az a helyes eljárási 
rend. Nem pedig az, hogy egyébként összességében közel kétszáz oldalnyi anyagot 
szeretnénk megtárgyalni most itt hirtelenjében a plenáris ülés előtt. És ne 
haragudjanak, én elhiszem, hogy házelnök úr engedélyt adott arra, hogy folytassuk a 
vitát a plenáris ülés alatt is, de speciel én szeretnék részt venni a plenáris ülésen. És 
úgy gondolom, ez kisebb jelentőségű törvényjavaslatok esetén még belefér, de nem 
egy Pp.-nek a vitája esetén! Itt meg kell teremteni a lehetőséget arra, hogy érdemben 
a képviselők hozzászóljanak. Lehet, hogy nem fognak élni vele; lehet, hogy lepörög 
tizenöt perc alatt. De a formális lehetőséget egy normális vitára, én azt gondolom, 
érdemes volna megteremteni.  

Ezt csak arra mondom, amit Répássy képviselő úr eddig fölvetett, mondjuk 
úgy, ügyrendi pontként. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Elnézést, de elnökként két adminisztratív 

kérdésben hozzá kell szólnom. Az egyik az, hogy a törvényjavaslat előterjesztését 
megelőzte egy ötpárti egyeztetés. (Dr. Staudt Gábor: Már hol?) Az rendkívül 
sajnálatos, hogy a Szocialista Párt az ötpárti egyeztetéseken hivatalból nem vesz részt. 
(Dr. Staudt Gábor: A Pp.-ben nem volt ötpárti!) De volt, volt a minisztériumban, én 
úgy tudom. (Dr. Vas Imre: Volt. - Dr. Bárándy Gergely: A koncepcióról.) Ez az 
egyik. 

Másrészt, tisztelt képviselőtársaim, arra szeretném fölhívni a figyelmet, hogy a 
Házbizottság által elfogadott napirend nem volt, tudniillik én nem tudom, mióta 
nincs Házbizottság által elfogadott napirend, és mindig elnöki jogkörben 
előterjesztett napirendi javaslat van, mert nincs egyetértés a Házbizottság előtt. Ebből 
csak arra lehet következtetni, hogy hétfőn 2 óra magasságában fogadjuk el azt a 
napirendet, amely szerint el kell járnia a képviselőknek. Én nem tudok mást mondani 
a Bárándy képviselő úr által elmondottakra. Volt egy indítvány, amelyet a Ház nem 
annak megfelelően, hanem módosításokkal fogadott el. De ne a napirendtervezetre 
hivatkozzunk, hanem a Ház által elfogadott napirendre, a szerint pedig ennek az 
általános vitának a folytatása hétfőn este volt. 

Staudt Gábor alelnök úrnak adok szót. 
 
DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik), a bizottság alelnöke: Köszönöm, elnök úr. 

Lehet, hogy volt a Pp.-ről nagyon régen valami, a koncepcióról vita, de hogy a 
benyújtott javaslatról nem, az egészen biztos, mert Trócsányi miniszter úrnak ezt 
felróttam, és elismerte, hogy igen, ez hiba volt, tehát hogy nem volt a benyújtott 
javaslat előtt vita.  

S még azt is el kell mondjam, hogy itt kikerestem - ezt Répássy Róbert 
képviselőtársunknak mondom -, szeptember 13-án így szólt a parlamenti meghívó: 
„az általános vita megkezdése során előterjesztői nyitóbeszédre, vezérszónoki 
felszólalásokra, valamint az elsőként jelentkező független képviselő felszólalására 
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kerül sor”. Tehát tényszerűen nem igaz, hogy két részletben mindenki 
hozzászólhatott. (Dr. Répássy Róbert: Nem! Ez volt az első! Volt még egy!) Volt egy 
vezérszónoki rész, amit most felolvastam, szeptember 13-án, és utána volt az a 
napirendi pont, ahol mindenki hozzászólhatott volna, amit keddről az utolsó 
pillanatban áttettek hétfőre. Mi is szerettünk volna hozzászólni, tőlünk is több 
képviselő, ez nem jött létre. Most itt a bizottságban sem lesz érdemi vita. Sajnáljuk. 
Köszönöm. 

 
ELNÖK: Jó. Én nem mondom el még egyszer, hogy a napirend nem a javaslat, 

hanem a Ház által elfogadott napirend a napirend. Ha ezt a szocialisták meg a Jobbik 
nem érti meg, erről én nem tehetek. 

Tisztelt Bizottság! Kérdezem, ki kíván még hozzászólni ehhez az ügyrendi 
részhez. (Nincs jelentkező.) Erről az ügyrendi kérdésről szavaztatni sem tudok, mert 
nincs indítvány. 

No, akkor most elkövetkezett az a rég várt pillanat, amikor visszatérünk az 1. 
módosító indítványhoz. A Sallai R. Benedek és Hadházy képviselő urak által 
előterjesztett módosító indítvánnyal kapcsolatban a kormány nyilatkozott, hogy nem 
támogatja. Kérdezem a bizottságot, kíván-e valaki hozzászólni. (Nincs ilyen jelzés.) 
Jelentkezőt nem látok. Kérdezem a bizottságot, ki támogatja ezt a módosító 
indítványt. (Szavazás.) Ez 3 igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) Megállapítom, hogy 
8 nem szavazattal a bizottság nem fogadta el.  

A 2. pontot szintén Sallai R. Benedek és Hadházy Ákos képviselő urak 
nyújtották be; nyelvhelyességi kérdésekre hivatkoznak. Kérdezem a kormány 
képviselőjét. 

 
DR. VÖLNER PÁL államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: A kormány nem támogatja. Kérdezem a bizottságot, ki kíván 

hozzászólni. (Nincs ilyen jelzés.) Jelentkezőt nem látok. Kérdezem a bizottságot, ki 
támogatja a 2. pontot. (Szavazás.) Ez 3 igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) 
Megállapítom, hogy 8 nem szavazattal a bizottság nem támogatja.  

A 3. pontban lévő módosító indítványban ugyancsak Sallai R. Benedek és 
Hadházy Ákos képviselő urak igen hosszú rész elhagyására tesznek indítványt. 
Kérdezem a kormány képviselőjét. 

 
DR. VÖLNER PÁL államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: A kormány nem támogatja. Kérdezem a bizottságot, ki kíván 

hozzászólni. (Nincs ilyen jelzés.) Jelentkezőt nem látok. Ki támogatja? (Szavazás.) 
Támogatót nem látok, a bizottság elvetette. 

A 4. módosító indítványt Hadházy Ákos képviselő úr nyújtotta be; kiegészítését 
kéri a törvényjavaslatnak. A kormány képviselőjét kérdezem. 

 
DR. VÖLNER PÁL államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: A kormány nem támogatja. Kérdezem a bizottságot, ki kíván 

hozzászólni. (Nincs ilyen jelzés.) Jelentkezőt nem látok. Ki támogatja az indítványt? 
(Szavazás.) Ez 3 igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) Megállapítom, hogy 8 nem 
szavazattal a bizottság nem támogatta. (Budai Gyula távozik az ülésről.) 

Az 5. pontban Szabó Szabolcs képviselő úr terjeszt elő módosító indítványt. 
Kérdezem a kormány képviselőjét.  
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DR. VÖLNER PÁL államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Nem támogatják. Kérdezem a bizottságot, ki támogatja. (Szavazás.) 

Ez 3 igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) Megállapítom, hogy 7 nem szavazattal a 
bizottság elutasította. 

Tisztelt Bizottság! A 6. pont következik, Sallai R. Benedek és Hadházy Ákos 
képviselő urak indítványa. Kérdezem a kormányt. 

 
DR. VÖLNER PÁL államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: A kormány nem támogatja. Kérdezem a bizottságot, ki kíván 

hozzászólni. (Nincs ilyen jelzés.) Jelentkezőt nem látok. Kérdezem a bizottságot, ki 
támogatja a módosító indítványt. (Szavazás.) Ez 3 igen. Ki nem támogatja? 
(Szavazás.) Megállapítom, hogy 7 nem szavazattal a bizottság nem fogadta el. 

A 7. pontban Sallai R. Benedek és Hadházy Ákos képviselő urak nyújtottak be 
módosító indítványt. Kérdezem a kormányt. 

 
DR. VÖLNER PÁL államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: A kormány nem támogatja. Kérdezem a bizottságot, ki kíván 

hozzászólni. (Nincs ilyen jelzés.) Jelentkezőt nem látok. Ki támogatja? (Szavazás.) Ez 
3 igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) Megállapítom, hogy 7 nem szavazattal a 
bizottság nem fogadta el. 

A 8. pontban Szabó Szabolcs képviselő úr nyújtott be módosító indítványt; 
szintén kiegészítésre irányul. A kormány véleményét kérdezem. 

 
DR. VÖLNER PÁL államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: A kormány nem támogatja. Hozzászólót nem látok. Kérdezem a 

bizottságot, ki támogatja a módosító indítványt. (Szavazás.) Ez 3 igen. Ki nem 
támogatja? (Szavazás.) Megállapítom, hogy 7 nem szavazattal a bizottság nem 
fogadta el. 

A 9. pont Sallai R. Benedek és Hadházy Ákos képviselő urak módosító 
indítványa, amely összefügg a 18. pontban találhatóval, úgyhogy a kettőről együtt 
tárgyalunk és döntünk. Kérdezem a kormányt, hogy így, összefüggésben támogatja-e. 

 
DR. VÖLNER PÁL államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): Nem támogatjuk, a 

16-ossal együtt. 
 
ELNÖK: 18-as. Államtitkár úr, szerepel a háttéranyagban megjegyzésként az 

indítvány végén az összefüggés. Kérdezem, ki kíván hozzászólni. (Nincs ilyen jelzés.) 
Jelentkezőt nem látok. Ki támogatja összefüggéseiben? (Szavazás.) Ez 1 igen. Ki nem 
támogatja? (Szavazás.) Ez 7 nem. Ki tartózkodott? (Szavazás.) Megállapítom, hogy 2 
tartózkodás mellett a bizottság a 9. és 18. pontokat nem támogatta. 

A 10. pont következik, szintén Sallai R. Benedek és Hadházy Ákos képviselő 
urak indítványa. Kérdezem a kormány álláspontját. 

 
DR. VÖLNER PÁL államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): Nem támogatjuk. 
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ELNÖK: A kormány nem támogatja. Kérdezem a bizottságot, kíván-e valaki 
hozzászólni. (Nincs ilyen jelzés.) Jelentkezőt nem látok. Ki támogatja a 10. módosító 
indítványt? (Szavazás.) Ez 3 igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) Megállapítom, 
hogy 7 nem szavazattal a bizottság nem fogadta el. 

A 11. pont Sallai R. Benedek és Hadházy Ákos képviselő urak módosító 
indítványa; határidő-csökkentésre tesznek javaslatot. Kérdezem a kormány 
álláspontját. 

 
DR. VÖLNER PÁL államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: A kormány nem támogatja. Kíván-e valaki hozzászólni? (Nincs ilyen 

jelzés.) Ki támogatja a módosító indítványt? (Szavazás.) Ilyet nem látok, a bizottság 
tehát nem támogatta. 

A 12. pont Sallai R. Benedek és Hadházy Ákos képviselő urak indítványa, amely 
összefügg a 15. pontban található indítvánnyal, úgyhogy azzal együtt tárgyaljuk. 
Kérdezem a kormány álláspontját. 

 
DR. VÖLNER PÁL államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): Nem támogatjuk, a 

15-össel együtt. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Kérdezem a bizottságot, kíván-e valaki hozzászólni. 

(Nincs ilyen jelzés.) Ilyet nem látok. Ki támogatja a 12. és 15. pontokat? (Szavazás.) 
Ez 2 igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) Ez 7 nem. Ki tartózkodott? (Szavazás.) 
Megállapítom, hogy 1 tartózkodás mellett a bizottság nem fogadta el. 

A 13. pont Sallai R. Benedek és Hadházy Ákos képviselő urak módosító 
indítványa - meglehetősen szigorú. Kérdezem a kormány képviselőjét.  

 
DR. VÖLNER PÁL államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: A kormány nem támogatja. Kérdezem a bizottságot, kíván-e valaki 

hozzászólni. (Nincs ilyen jelzés.) Ki támogatja ezt a módosító indítványt? (Szavazás.) 
Megállapítom, hogy senki. 

A 14. pontban Sallai R. Benedek és Hadházy Ákos képviselő urak terjesztettek 
elő módosító indítványt. Kérdezem a kormány képviselőjét. 

 
DR. VÖLNER PÁL államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a bizottságot, kíván-e valaki 

hozzászólni. (Nincs ilyen jelzés.) Ilyet nem látok. Ki támogatja a módosító indítványt? 
(Szavazás.) Ez 1 igen. Ki van ellene? (Szavazás.) Ez 7 nem. Ki tartózkodott? 
(Szavazás.) Megállapítom, hogy 2 tartózkodás mellett a bizottság elutasította. 

A 16. pont következik, Sallai R. Benedek és Hadházy Ákos képviselő urak 
módosító indítványa; az igazolással kapcsolatos javaslat. Kérdezem a kormány 
képviselőjét. 

 
DR. VÖLNER PÁL államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: A kormány nem támogatja. Kérdezem a bizottságot, kíván-e valaki 

hozzászólni. (Nincs ilyen jelzés.) Kérdezem a bizottságot, ki támogatja a módosító 
indítványt. (Szavazás.) Megállapítom, hogy senki. 
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A 17. pont Sallai R. Benedek és Hadházy Ákos képviselő urak módosító 
indítványa; a szünetelést szeretnék kizárni a perből. Kérdezem a kormány 
képviselőjét. 

 
DR. VÖLNER PÁL államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Ki kíván hozzászólni? (Nincs ilyen jelzés.) Ilyet nem látok. Ki 

támogatja? (Szavazás.) Ilyet sem látok. Megállapítom, hogy a bizottság a 17. pontot a 
bizottság elutasította. 

A 18. pontot már megtárgyaltuk. 
A 19. pont következik, Sallai R. Benedek és Hadházy Ákos képviselő urak 

indítványa. Kérdezem a kormány képviselőjét. 
 
DR. VÖLNER PÁL államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): Nem támogatjuk.  
 
ELNÖK: A kormány nem támogatja. Staudt Gábor képviselő úrnak adok szót. 
 
DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen. Itt egy 

nagyon fontos téma jött fel, amit nem sikerült sajnos az általános vitában tisztázni. 
Azzal kapcsolatban kérdezem a kormány jelen lévő képviselőit, hogy ha elfogadásra 
kerül a Pp. ebben a formában, akkor az jelentősen átalakítja a bíróság előtti képviselet 
lehetőségét. Egyrészt én ezt a szabályozást is, ami eredetileg itt szerepel, jelenleg a Pp. 
67. §-ában található perbeli képviseleti szabályoknál helyezném el továbbra is; ha jól 
tudom, most is ott van. Illetőleg például mi lesz azzal - és ha jól láttam, kimarad -, 
hogyha például valaki létrehoz egy alapítványt, egyesületet egy bizonyos 
érdekvédelemre, például mondjuk, a devizahitelesek érdekvédelmére, akkor jelen 
pillanatban, aki tagja ennek az egyesületnek, az egyesület a tagja nevében felléphet és 
a bíróság előtt is képviselheti a tagját. Hangsúlyozom, azon szervezetek esetében, 
amelyek erre jöttek létre. Ha ez most semmilyen formában nem marad benne a Pp.-
ben - nem tudom, ezért kérdezem; én nem találtam meg -, akkor gyakorlatilag megint 
csak a legszegényebb, legnyomorúságosabb helyzetben lévő emberekkel szúrunk ki. 
Mert sok olyan eset van, amikor károsultaknak egy adott ügyben - és itt nagyon jó 
példa volt, mondjuk, a devizahiteles károsultak -, adott esetben lehet, hogy ügyvédre 
nincs pénzük, de tömörülni tudnak, vagy létrehoznak egy szakmai szervezetet, amely 
el tudja látni a képviseletüket. Ha ezt kihúzzuk alóluk, akkor hasonló problémákra 
nem tudunk megoldást nyújtani, a jövőben sem, illetőleg a már folyamatban lévő 
perekben is megnehezítjük akár a devizahitelesek képviseletét.  

Emiatt kérdezem tehát, mi az indoka annak, hogy ez így átalakításra került, és 
jól értelmezzük-e ezeket a szakaszokat és az új Pp. rendszerét. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Kérdezem a bizottságot, egyéb kérdés, észrevétel van-e ezzel a ponttal 

kapcsolatosan. (Nincs ilyen jelzés.) Ha nincs, akkor megadom a szót az államtitkár 
úrnak. 

 
DR. VÖLNER PÁL államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): Köszönöm a szót, 

elnök úr. Először is a jelen módosítóról annyit, hogy a módosítást azért nem 
támogatjuk, mert a jelenlegi munkavállalói érdekképviseleti szervezet kifejezés 
felöleli azokat a szervezeteket, amelyeket a módosítás tartalmaz.  

Amire a képviselő úr kérdése irányult, ha képviselő úr előterjesztett volna egy 
ilyen irányú módosító javaslatot, akkor tudnánk róla beszélni, de szerintem ennek a 
módosítónak a keretei között nem tudunk. (Dr. Staudt Gábor: Szóval nincs benne.)  
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ELNÖK: Staudt Gábornak adok szót. 
 
DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik), a bizottság alelnöke: Igen, hát ezért nem kell 

rohamtempóban Pp.-t módosítani, miközben számtalan más nagyon fontos kérdés is 
napirenden van! Illetve ezért nem egy hetet kell hagyni rá a benyújtástól, hogy a 
parlament elé az általános vitában megérkezzen! És tudom, hogy évekig nagy 
egyeztetések lehettek a háttérben, de az országgyűlési képviselőnek azt kell 
benyújtottnak tekinteni, végső verziónak, ami az Országgyűlés elé bejön. És 
hozzáteszem, e bő egy hét alatt zajlottak a kihelyezett frakcióülések is, amikor ezt 
benyújtották, tehát minden frakció, így a Fidesz-frakció is egyébként a vidéki 
elvonulásában a saját dolgait beszélte át.  

Úgyhogy lehet azt mondani, hogy miért nem nyújtottunk be módosítót; 
egyébként pont amiatt nem nyújtottunk be egyes részekhez módosítót, mert vártuk 
volna, hogy egy ötpárti egyeztetésen erről, legalább az elvekről valamiféle egyetértés 
tud kialakulni. Egyébként ha önök ezt jogosnak tartják, még a TAB-ra is egy 
kormánypárti módosító javaslatként bejöhet. Akkor talán támogatni is fogja a TAB, 
mert mi hiába nyújtottunk be bármilyen módosítót törvényekhez, gyakorlatilag egy 
kezemen meg tudom számolni, amelyeket elfogadtak, és azok is technikai javaslatok 
voltak.  

Tehát én azt kérem, hogy fontolják meg, és korrigáljuk majd legkésőbb a TAB-
on ezt a problémát. Ne alakítsuk át a perbeli képviselet szabályait ilyen formában, és a 
legszegényebb, legkiszolgáltatottabb embereknek, köztük devizahiteles adósoknak az 
érdekképviseletét, illetve a perbeli képviseletét ne lehetetlenítsük el! Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ezt a rendhagyó vitát lezárom (Dr. Staudt Gábor: 

Miért rendhagyó?), és határozathozatal következik. Azért, mert a kormány 
nyilatkozata után nem szoktunk a képviselőknek újra szót adni. (Dr. Staudt Gábor: 
Jó. Akkor köszönöm elnök úr nagylelkűségét.) Ez az újdonsült alelnöknek egyszer 
kijár. (Derültség. - Dr. Staudt Gábor: Köszönöm szépen.)  

Tisztelt Bizottság! Kérdezem, ki támogatja a 19. módosító indítványt, úgy, 
ahogy itt le van írva. (Szavazás.) Ez 3 igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) 
Megállapítom, hogy 7 nem szavazattal a bizottság nem támogatta. 

A 20. pontban Hadházy Ákos képviselő úr terjesztett elő módosító indítványt. 
Kérdezem a kormány képviselőjét. 

 
DR. VÖLNER PÁL államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: A kormány nem támogatja. Ki kíván hozzászólni? Staudt Gábornak 

adok szót. 
 
DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen. Ez egy 

másik nagyon fontos módosító, ami megint csak nagyon sok támadásnak a céltáblája 
volt, mármint nem a módosító, hanem az, hogy ez kimaradt. Kérem akkor államtitkár 
urat, illetve a kormányt képviselő jelen lévő szakembereket, válaszoljanak arra, hogy 
valóban cél-e az, és jól értelmezik-e - itt is legfőképpen a devizahitelesek részéről, 
nem csak az ő részükről, de legfőképpen az ő részükről jött az a felvetés -, hogy 
megszűnne az a lehetőség, hogy a végrehajtási szakban valaki pert indítson azért, 
merthogy érvényesen nem jött létre az alapkötelezettség. Tehát ha bármilyen ok 
folytán előáll az a helyzet, hogy valaki akkor jön rá, hogy egy végrehajtás van ellene, 
mert mondjuk, nem kapta meg, mert mondjuk, távollétében emelkedett jogerőre akár 
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egy fizetési meghagyás, vagy közjegyzői okiraton alapult, és nem is volt semmilyen 
peres eljárás; tehát a lényeg az, hogy ha ebben a stádiumban jön rá, vagy mondjuk, 
ügyvédhez fordul, aki azt mondja, hogy teljesen érvénytelen az alapszerződés, ezt meg 
kellene támadni, jól értik-e az adósok, illetve akik ezt kifogásolják, hogy a jövőben 
akkor nem lehet majd a követelés létrejöttének érvényességére alapított pert indítani. 
S ha nem lehet, akkor kérem, hogy ezt a módosítót támogassák, mert ezt bent kell 
tartani a magyar jogrendszerben. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A bizottság részéről kíván-e még valaki 

hozzászólni? (Nincs ilyen jelzés.) Ilyet nem látok. Megkérdezem az államtitkár urat. 
 
DR. VÖLNER PÁL államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): Köszönöm. 

Gyakorlatilag ezentúl is lehet érvénytelenség iránt pert indítani, és ilyenkor fel lehet 
függeszteni a végrehajtást az új szabályok szerint. Az a lényeg, hogy ugyanaz a bíróság 
fogja tárgyalni az ügyet, tehát nem fordul elő, hogy különböző hatásköri, illetékességi 
szabályok szerint, mondjuk, két bíróságon folyik az eljárás. De ugyanaz a védelem 
megilleti a jövőben is az adósokat. (Dr. Staudt Gábor: Tehát máshol szerepel.)  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a bizottságot, ki támogatja a 20. 

módosító indítványt. Aki támogatja, kérem, szavazzon! (Szavazás.) Ez 3 igen. Ki nem 
támogatja? (Szavazás.) Megállapítom, hogy 7 nem szavazattal a bizottság nem 
fogadta el. 

A 21. pont alatt Szabó Szabolcs képviselő úr nyújtott be módosító indítványt. 
Kérdezem a kormány képviselőjét. 

 
DR. VÖLNER PÁL államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: A kormány nem támogatja. Kérdezem a képviselőket, kíván-e valaki 

hozzászólni. (Nincs ilyen jelzés.) Ilyet nem látok. Kérdezem, ki támogatja a 21. pontot. 
(Szavazás.) Ez 3 igen. Ki van ellene? (Szavazás.) Megállapítom, hogy 7 nem 
szavazattal a bizottság nem támogatta. 

A 22. pontban szintén Szabó Szabolcs képviselő úr terjesztett elő kiegészítésre 
vonatkozó indítványt. Kérdezem a kormány képviselőjét. 

 
DR. VÖLNER PÁL államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: A kormány nem támogatja. Kérdezem a bizottságot, ki kíván 

hozzászólni. (Nincs ilyen jelzés.) Jelentkezőt nem látok. Ki támogatja a 22. pontot? 
(Szavazás.) Ez 3 igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) Megállapítom, hogy 7 nem 
szavazattal a bizottság elutasította. 

A 23. pont Sallai R. Benedek és Hadházy Ákos képviselő urak módosító 
indítványa. Kérdezem a kormány képviselőjét. 

 
DR. VÖLNER PÁL államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a bizottságot, kíván-e valaki 

hozzászólni. (Nincs ilyen jelzés.) Jelentkezőt nem látok. Ki támogatja az indítványt? 
(Szavazás.) Erre sem látok jelentkezőt; a bizottság támogatás nélkül elutasította.  

A 24. pont Sallai R. Benedek és Hadházy Ákos képviselő urak módosító 
indítványa. Kérdezem a kormány képviselőjét. 
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DR. VÖLNER PÁL államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: A kormány nem támogatja. Kérdezem, a bizottság részéről ki 

támogatja. (Szavazás.) Tökéletes az összhang - senki nem támogatja. 
Tisztelt Bizottság! Ezzel a módosító indítványok egy részének a végére értünk. 
Most következik az a 318 pontot magában foglaló javaslat… (Jelzésre:) 

Bárándy képviselő úrnak adok lehetőséget ügyrendi indítványra. 
 
DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Tekintettel 

arra, hogy itt valóban egy kiemelt jelentőségű jogszabályról van szó, tekintettel arra, 
hogy itt egyszer egy 100 oldalas, egyszer pedig egy 27 oldalas észrevételről van szó, 
szeretném azt indítványozni, hogy legyen lehetőség arra a részletes vitában, hogy a 
módosító javaslatokról általában lehessen hozzászólni, nem egyes pontok kapcsán. 
Természetesen utána a pontokon is végig tudunk menni, de én azt gondolom, vannak 
bizonyos általános érvényű megállapítások, kifejezetten a módosító javaslatok és a 
módosítások kapcsán, amiről érdemes lenne hozzászólni.  

Ráadásul a módosító javaslatok vonatkozásában én írtam egy levelet a 
miniszteri biztos asszonynak, arra kaptam egy választ; nyilvánvalóan a bizottságban 
ajánlási pontok szerint nem lehet ebben haladni, hiszen nem formális módosítók. 
Mégis vannak a módosítások kapcsán általános észrevételek, amelyeket, azt 
gondolom, helyes lenne, ha meg tudnánk tenni, és nem csak az egyes pontokhoz 
szorosan kötődve, konkrétan arról beszélni. Tehát egy ilyen kört én indítványoznék a 
bizottságnak. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Tisztelettel, én a következő javaslatot teszem, ha 

megengedi a képviselő úr. Azt javasolom, hogy ezt a vitát erről a 318 pontos 
minisztériumi kezdeményezésről egyben tartsuk meg. (Dr. Bárándy Gergely: Úgy is 
jó.) S azt indítványozom, lehetőséget biztosítunk arra, hogy bármelyik ponthoz tud a 
képviselő úr bármikor hozzászólni. És azt is javasolom, azt indítványozom, hogy 
egyben szavazzunk róla, természetesen azzal, hogy ha bárki bármelyik ajánlási 
pontról külön szavazást kér, akkor azt engedélyezem. Így megfelelne ez az ügyrendi 
javaslat? (Dr. Bárándy Gergely: Igen.) Nagyon szépen köszönöm.  

Kérdezem a bizottságot, hogy ezzel az ügyrendi javaslattal kapcsolatban van-e 
valakinek hozzáfűznivalója vagy indítványa, véleménye. (Nincs ilyen jelzés.) Nincs. 

Akkor kérdezem, hogy ezt az indítványt ki fogadja el. (Szavazás.) 
Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag elfogadta. 

Tisztelt Bizottság! Megnyitom egyben a vitát. Itt nem kérdezem meg a 
kormány képviselőjét, hiszen a kormány a kezdeményező.  

Kérdezem a bizottságot, ki kíván hozzászólni. Bárándy képviselő úrnak adok 
szót. 

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

picit most vélhetően hosszabb leszek, ugyanakkor az egyes pontoknál várhatóan nem 
vagy csak nagyon keveset fogok hozzászólni.  

Én azt gondolom, érdemes néhány következtetést levonni az előttünk fekvő 
indítvánnyal, illetve indítványokkal kapcsolatban. Az egyik, hogy önmagában 
megkérdőjelezhető az, hogy megfelelően előkészített és kodifikált törvényről van-e 
szó, amihez egy százoldalas módosító javaslatot kell benyújtani. Én azt gondolom, 
hogy ha ez érdemi módosításokat is tartalmaz, de beszélhetünk akár 
nyelvhelyességiekről, de főleg az érdemi módosításokról, akkor azt jó lett volna, ha 
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előzetesen egyeztetni tetszenek, és nem a parlamenti vita során jön be egy ilyen 
mértékű módosítójavaslat-csomag. 

Miniszter úr elég büszkén vetette fel az expozéjában, hogy mi mindenkivel 
egyeztették a javaslat benyújtását. Ehhez képest nekem borzasztóan furcsa az, hogy a 
javaslat benyújtása után az OBH egy 27 oldalas észrevételcsomagot csatol a 
javaslathoz. Akkor, azt gondolom, valahol hiba van. Tehát vagy a minisztérium 
oldalán, vagy az OBH oldalán; vagy az OBH nem véleményezte megfelelő időben vagy 
módon a javaslatot benyújtás előtt - ennek sok oka lehet, például az is, hogy nem 
akarták, az is, hogy nem kapták meg időben -, vagy a minisztérium nem egyeztette 
megfelelően az OBH-val ezt a javaslatcsomagot. Márpedig én azt gondolom, hogy ha 
azt olvassuk Handó Tünde elnök asszony kísérő levelében, hogy itt alapvető 
problémák vannak, és nem csak egy-két kiegészítésre tesz javaslatot, és 900 polgári 
ügyszakos bíró szakmai álláspontját szeretné érvényre juttatni, akkor itt valami 
probléma és baj van a rendszerben; ezt szeretném mondani. Méghozzá azt írja elnök 
asszony - és még egyszer mondom, ez fontos; és bocsánat, kapcsolódom abszolút 
ehhez a javaslathoz, hiszen egy része, ha jól tudom, benne van az előterjesztésben is, 
tehát ebben a százoldalasban -, hogy ezek olyan sarkalatos szabályozási tárgykörök, 
ahol a bíróságok véleménye szerint a hatékony, szakszerű és időszerű 
igazságszolgáltatás lefolytatását is hátrányosan befolyásoló aggályok maradtak fenn. 
Én azért azt gondolom, hogy ha egy bírósági szervezet, amelyik alapvetően ennek a 
Pp.-nek az alkalmazására hivatott, az ő eljárását szabályozza, azt mondja, hogy 
sarkalatos szabályozási tárgykörökkel van probléma, és ez hátrányosan befolyásol 
szakszerű és időszerű igazságszolgáltatási tevékenységet, akkor, már bocsánat, azt 
tudom mondani, hogy az előterjesztés úgy rossz, ahogy van. Nekem ez a mondat ezt 
jelenti. Márpedig ez így nincs jól. Szeretnék arra választ kapni, hogy mi ennek az oka, 
hogy itt a parlament előtt zajlik ez a vita, akkor, amikor miniszter úr szerint ez 
mindenkivel, aki élt és mozgott a szakmában, egyeztetve volt. Persze megjegyzem, 
hogy kivéve az országgyűlési képviselőket - ez egy apró probléma, mert mi fogadjuk 
el. Úgyhogy ez egy kis gond, hogy velünk nem volt egyeztetés.  

Én is részt vettem egyébként annak idején azon az egyeztetésen, ha jól 
emlékszem, ami a Pp.-vel kapcsolatos volt; a koncepciókról beszéltünk, talán még 
együtt beszéltünk büntető eljárásjogi és polgári peres koncepciókról. És azóta se kép, 
se hang. De mindegy, nem akarom ismételni, ezt az általános vitában elmondtam. 

A másik, mondjam így, picit általánosabb észrevételem, hogy egy kódex esetén, 
valószínűleg, hogy ha több idő lett volna és nem egy hét arra, hogy egy Pp.-t 
véleményezzenek a képviselők - még egyszer mondom, mindenkinek hónapok álltak 
rendelkezésére; annak, aki egyébként meghozza ezt a jogszabályt, annak egy hét -, 
akkor lehet, hogy lettek volna konkrét módosító javaslataink. Valójában mindegy, 
mert pontosan látom a kormányzati hozzáállást e tekintetben, hogy itt volt egy 
huszonvalahány pontból álló módosítójavaslat-csomag: egyetlenegyet nem fontolt 
meg a kormányzat, hogy támogasson! De még egyszer mondom: egyet sem! Ez a 
kompromisszum, tisztelt államtitkár úr? Én azt gondolom, hogy nem. És főleg egy 
kódex esetében, én ugyanis nagyon nagy jelentőséget tulajdonítok a jogrendszer 
stabilitásának, és pontosan egy kódexnél, még ha feles törvényről is van szó, 
egyáltalán nem mindegy, hogy hogyan fogadja el az Országgyűlés. Egyáltalán nem 
mindegy, hogy mondjuk, úgy fogadjuk el, mint a büntető törvénykönyvet, ahol, ha jól 
emlékszem, a vezérszónoki felszólalásomban annyit mondtam, hogy kell hozzá a mi 
meglátásunk szerint egy nagy terjedelmű novelláris módosítás majd, ha 
kormányváltás van esetleg, merthogy a mi büntetőpolitikánk nem olyan irányú, mint 
a mostani kormányé, de alapvetően ez a Btk. szerkezetileg, újításait tekintve 
elfogadható.  
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Ha egy Pp.-nél, egy Ptk.-nál, egy Btk.-nál, egy Be.-nél, egy közigazgatási 
eljárási törvénynél az ellenzék azt mondja, hogy ez koncepcionálisan is úgy nem jó, 
ahogy van, és egyszerűen a kormányzatban annyi nem volt, hogy megkérdezze az 
ellenzéket esetleg arról - ahogy egyébként a Btk.-nál megtörtént -, hogy mégis milyen 
javaslatai lennének alapvetően, amelyeket be lehetne ebbe építeni, akkor lehet, hogy 
az lesz a törekvés, hogy legyen egy új polgári perrendtartásunk, mondjuk, egy 
kormányváltás után. Ami szerintem nem szerencsés. Szerintem az a jó, ha ez 
évtizedekig hatályban marad. Na most, egy ilyen eljárási mód, amit önök itt ezzel 
csináltak, arra fog vezetni, hogy az ellenzéki pártoknak törekvése lesz egy vadonatúj 
kódex megalkotása. Mert egyszerűen… Hát, hiába mosolyog, államtitkár úr, higgye el, 
örökre nem maradnak hatalmon! Lehet, hogy még egy ideig igen, de örökre nem! És a 
jogrendszer kicsit stabilabb kellene hogy legyen, mint a Fidesz! Szóval, magyarán 
szólva, a stabilitás miatt nem mindegy, hogyan fogadnak el és milyen parlamenti 
metódusban egy ilyen kódexet. 

Egyrészt tehát az idő miatt, másrészt azért sem tettünk konkrét módosító 
javaslatokat, hanem az általános vita során a vezérszónoki felszólalásomban 
mondtam el egy jó pár koncepcionális felvetést - és mondtunk volna el egyébként, ha 
normálisan zajlik, az általános vita további részében -, hogy a kormány megfontolva 
ezeket a felvetéseket, esetleg saját módosító javaslatokat nyújt be ilyen szellemben, 
avagy megpróbál valamiféle egyeztetést létrehozni. Mivel miniszter úr annyit nem tett 
meg, hogy ott marad a vitában, és egyébként a kodifikációs bizottság tagjai közül 
senki sem; tök üres volt a parlament, a képviselők vettek rajta részt, meg államtitkár 
úr, ami meglátásom szerint sértő a parlamentre nézve, mert ha van egy kodifikációs 
bizottság, és a kodifikációs bizottság által évekig előkészített törvényt tárgyalják, 
akkor illett volna ott maradni a parlamenti vitában a bizottság tagjainak. Én ezt 
gondolom. És ez így is volt korábban. Mindegy, én miniszteri biztos asszonynak írtam 
egy felvetést, illetve elküldtem a vezérszónoki felszólalásomat, hogy tegye meg, hogy 
akkor érdemben válaszol, mert ugye a vitában érdemi választ soha nem kaptunk 
eddig még. Megköszönöm, hogy ezután ezt meg is tette. Én azt kifogásolom csak 
belőle - mondom, ezt megint általánosságban mondom a módosítók kapcsán -, hogy 
egyetlen olyan pont nem volt, amire miniszteri biztos asszony azt mondta volna, hogy 
hát, megfontolandó a felvetés. Egyetlenegy olyan pont nem volt, ahol lehetett volna 
azt kezdeményezni, hogy jó, akkor beszéljük meg, hogy ha nem pont így, akkor hogy. 
Pedig én úgy hiszem, hogy ezek a válaszok néha kikerülték a kérdést. Van, ahol el 
tudom fogadni, rendben van; van, ahol nem. Például az ügyvédkényszer 
vonatkozásában én értem, amit miniszteri biztos asszony leírt, hogy 15 százalékát 
teszi ki, de nem ez volt az én felvetésem. Hanem az volt a felvetésem, hogy amíg 
növelik az ügyvédkényszeres ügyeknek a számát, addig nem teszik mellé a pártfogó 
ügyvéd igénybevételének a bővítését. Ezt meg kellene tenni. És még egyszer mondom, 
elsősorban, és nem az udvariasság miatt, hanem a vezérszónokimban is elmondtam, 
hogy ez nem feltétlenül a kodifikációs bizottságnak szól, hanem a kormánynak és a 
miniszter úrnak, mert a kodifikációs bizottság a Pp. előkészítésére kapott 
mandátumot, nem pedig a kapcsolódó törvényekére. De én úgy gondolom, hogy a 
bizottság javasolhatja a kapcsolódó törvények módosítását is, és addig, amíg ez nem 
történik meg, kifejezetten ügyfélellenes és kifejezetten az eddig meglévő társadalmi 
szakadékot mélyíti az, hogy nő az ügyvédkényszeres ügyek száma, úgy, hogy 
egyébként nem tágul, nem bővül a pártfogó ügyvédet igénybe venni lehetőséget kapó 
személyek köre.  

Jó az, én a magam részéről akkor lennék a legboldogabb, ha száz százalékban 
ügyvédkényszer lenne, és aki rászorul, mindenki pártfogó ügyvédet vehetne igénybe. 
Az lenne az igazi, százszázalékos jogegyenlőség! Ez nyilvánvalóan nem lehetséges, de 
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még egyszer mondom, ha elmozdulunk erre, akkor tegyük mellé a másikat is, hacsak 
nem akarunk a jogegyenlőség elvén még rombolni egy kört. 

A másik, amit nem értek, hogy miért nem lehet megfontolni, az a családjogi 
perek szabályozása. Én értem azt, hogy így is bőven van szabályozva, de nyilván 
professzor asszony is beszélt családjogot ismerő kollégákkal, én is megtettem. 
Pontosan azt mondják, hogy ennél lényegesen bővebbre kellene venni ennek a körét, 
lényegesen bővebbre, mert ezekben a perekben olyan gyakran sérül a gyermekek 
érdeke, amit egyébként jogalkotási eszközökkel ma meg lehetne akadályozni vagy 
csökkenteni lehetne. Még egyszer mondom, egy fillér ráfordítás nélkül, jogalkotási 
eszközökkel. És ezt a Pp. meg tudná teremteni. Én nem értem, hogy ebben miért kell 
elzárkózni, miért nem lehet ebben konstruktívabbnak lenni. Én is azt mondom, amit 
Staudt képviselő úr, hogy a Törvényalkotási bizottság ülésén még lehetőség volna 
ennek a módosítására - jó lenne, ha ez megtörténne. És jó lenne, ha ez nem úgy 
történne meg, és ezért is tartózkodunk attól, hogy még ezekben a nagyon sarkalatos 
témákban módosító javaslatokat nyújtsunk be, ami kifejezetten, ha úgy tetszik, akár 
még a politikánk lényegét is illeti, hiszen a társadalmi egyenlőtlenségek csökkentése, 
a jogegyenlőség, a kiszolgáltatottak védelme nekünk a politikánk központjában áll; 
még ezekben a kérdésekben sem tartom szerencsésnek azt, hogy benyújtsunk 
módosító javaslatokat, mert én tisztelem annyira a koherenciáját egy jogszabálynak, 
hogy azt nem akarom összezavarni. Éppen ezért tettem meg a javaslatot szóban, hogy 
a kormány ezt meg tudja tenni maga, és a bizottság a maga szakértőivel, akik kiváló 
szakemberek, be tudják ezt úgy építeni, hogy egyébként a koherencia ne sérüljön, és 
ne azon kelljen itt vitatkozni a bizottsági ülésen, hogy azért nem támogatható, mert 
technikailag nem jó, merthogy az „avagy” szó rossz helyen van. Nyilván ez volt a cél 
többek között azzal, hogy szóban mondtam ezt el. 

A harmadik, csak hogy ne nagyon hosszan húzzam el a dolgot, mert még 
egyszer mondom, egy egyeztetést - már most megkezdődött a plenáris ülés - ezekben 
a keretekben nem lehet megtenni, és főleg ilyen időkeretben: ez a bíróság pervezetése, 
ami úgy van meg fogalmazva, hogy „a bírói függetlenséget és a jogbiztonságot 
veszélyeztető pótcselekvés”. Tisztelt Bizottság! Tisztelt Kormányképviselők! Én nem 
azt kifogásoltam, amiről, ha jól értem, itt a válasz szól, hogy a bírónak egyébként ne 
legyen aktív szerepe a perben. Felőlem legyen! Ha ez az európai trend, én ezt el 
tudom fogadni. Legyen aktív szerepe! Én azt kifogásoltam, hogy van az egyik fél, 
amelyik mellett aktív szerepe van, a másik fél mellett meg kevésbé aktív szerepe van. 
A mellett a fél mellett, ahol nincs jogi képviselő, aktív szerepe van, ő határozza meg 
azt, mondjuk, hogy mi a jogalapja a keresetének, legalábbis segít ennek a 
meghatározásában - ha rosszul értem, akkor nyilván majd ki tetszik engem javítani -, 
míg a másik oldalon az ügyvédre van ez bízva. És én azt mondom, hogy ha egy bíró 
aktívabb az egyik fél mellett, mint a másik fél mellett, akkor az önmagában bizonyos 
fokú elfogultságot fog jelenteni. Hogyha egy bíró ad egy tanácsot annak a félnek, 
kíváncsi vagyok, hogy majd a saját tanácsa ellenére fog-e dönteni. Tehát még egyszer 
mondom, nekem alapvetően nem az aktív bíróval van problémám, sőt máshol az 
objektív igazság kiderítésének a lehetőségét vagy irányát vetettem föl; tehát még 
egyszer mondom, semmi problémám az aktív bíróval. Nekem azzal van a bajom, ha az 
egyik fél érdekében aktívabb, mint a másik fél érdekében, és az én értelmezésem 
szerint a Pp. ezt lehetővé teszi. Tehát itt, én azt gondolom, komoly probléma van, 
alapvető probléma.  

Mivel most nem egyes pontokról beszélek, és nem is szeretnék, mert nem 
látom értelmét, ezért összefoglalóan annyit tudnék mondani, hogy kár, hogy így lett 
előkészítve a javaslat; kár, hogy ilyen egyeztetéshiányosan terjesztették be; kár, hogy 
ennyi időt kaptunk ennek az egésznek az áttekintésére és a módosító javaslatok 



23 

benyújtására. Kár, hogy a Bírósági Hivatallal, úgy tűnik, a kormány megint nem 
tudott dűlőre jutni, és ez már nem az első alkalom az ilyen eljárásra. És őszintén 
sajnálom azt, és ez talán a leginkább érdemi kritikám, hogy a kormány egyáltalán 
nem nyitott, egy ilyen javaslat esetében sem egyetlen ellenzéki felvetésre és kritikára 
sem. Legalábbis én a magam részéről semmiféle nyitottságot nem észleltem, nem 
láttam. És megértem, hogy vannak olyan törvényjavaslatok, ahol a kormánynak, a 
benyújtóknak van egy nagyon határozott elképzelése, és azt mondja, hogy minden, 
ami attól eltér, azt nem támogatja, és azt úgy akarja átvinni, ahogy ő gondolja. De én 
úgy hiszem, még egyszer mondom, hogy egy kódexnél, amely évtizedekre kellene 
hogy meghatározza a magyar perjogi szabályokat, ott igenis szükség lenne bizonyos 
konszenzusra annak az elfogadása kapcsán. Értem, hogy át lehet erőltetni erőből, úgy, 
ahogy egyébként a Fidesz eddig tette hat-hét év alatt az összes törvényjavaslatával 
kapcsolatban - most már legalább a kétharmadosakkal nem tudja megtenni -, és 
pontosan látjuk ennek a hátulütőit. Pontosan látjuk azt, hogy milyen 
módosítójavaslat-csomagok kellenek ahhoz, hogy egyes törvényeket rendbe 
szedjenek, hogy a közigazgatási törvényekkel kapcsolatban hetente-havonta jönnek a 
módosítások a vonatkozásban, hogy mit rontottak el. Jó lenne, ha lenne némi 
kompromisszumkészség a kormányban, és érdemben megfogadnák azt, amiket 
felvetettünk. Én nem azt kérem, hogy a politikai érveinket vegyék át; tudomásul 
vettük, más elvek mentén politizálunk. De volt egy jó csomó olyan szakmai 
felvetésünk, aminek semmi, de semmi köze a politikához. Én azt gondolom, abban 
egy kicsit nagyobb nyitottságot lehetne kérni. 

Úgyhogy, tisztelt bizottság, tisztelt kormánypárti képviselők, én azt gondolom, 
nagyon sok mindenre már késő van, de nem mindenre van késő. A Törvényalkotási 
bizottságnak még van egy ülése. Őszintén remélem, és ahogy láttam az előterjesztést, 
nem a holnapi ülésünkön fogjuk ezt tárgyalni, tehát egy-két hét még biztosan van 
arra, hogy megfontolják azt, ami itt elhangzik. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Két dologra szeretném felhívni a figyelmét 

képviselő úrnak. Azt fogadtuk el, hogy mindenki hozzászólhat az előterjesztéshez - 
nem lesz pontonkénti vita. (Dr. Bárándy Gergely: Rendben van.) Jó? Ez az egyik. 

A másik: szeretném elmondani, hogy kiosztásra került az Országos Bírósági 
Hivatal észrevétele. Én úgy tervezem - és ebben is állapodtam meg dr. Gyarmathy 
Judit elnökhelyettes asszonnyal, aki ott ül az államtitkár úr mellett -, hogy amikor 
erről a módosító indítványról döntöttünk, akkor fogjuk tárgyalni - tájékoztatásul 
mondom, eddig nem mondtam - a Bírósági Hivatal előterjesztését, és az előtt kért 
szót az elnökhelyettes asszony. Tessék rábólintani, ha jól mondom. (Dr. Gyarmathy 
Judit bólint.) Köszönöm szépen. 

Tisztelt Bizottság! Technikai okokból pár percre átadom az ülés vezetését 
Vitányi alelnök úrnak; előtte még megadom a szót Staudt Gábor alelnök úrnak. (Dr. 
Rubovszky György kimegy a teremből.)  

 
(Az ülés vezetését dr. Vitányi István (Fidesz), a bizottság alelnöke veszi át.) 

 
DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen. Én 

továbbra is azt kérném, és maradnék ennél a pontnál, amelyet részben Bárándy 
Gergely is érintett, hogy azokat a perbeli képviseleti lehetőségeket, amelyek nagyon 
helyesen megvannak a jelenlegi Pp.-ben, azt próbáljuk meg megtartani. Államtitkár 
urat pedig arra szeretném kérni, hogy ezt a TAB-ülésig gondolják át szakmailag a 
háttérben, hogy miről is van szó. Tényleg csak nagyon röviden, kikerestem, hogy jelen 
pillanatban a Pp. tervezett 65. §-a szólna arról, hogy ki járhat el a perben 
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meghatalmazottként, és számomra úgy tűnik, hogy a jelenlegi 67. §-hoz képest 
néhány nagyon fontos csoport vagy szervezet kimaradna. Ilyen - és javítsanak ki, ha 
nem így van - a szakszervezet a saját tagjának a perében; ahogy említettem, az 
érdekképviseleti célra alapított szervezet a saját tagjának perében, ha egyébként 
alapszabály szerint a szervezet erre alakult, hogy az ilyen ügyeket képviselje; a 
szövetkezet ügyintézésre jogosult tagja a szövetkezet pereiben, illetve egyéb jogi 
személyek, gazdálkodó szervezetek munkavállalója, ha őt küldik el egy perben eljárni, 
akkor képviselhesse a céget. Ez mind arra utal, hogy ezekben az esetekben, ha ezek a 
szervezetek vagy ezek a munkavállalók el tudják látni szakmailag a képviseletet, akkor 
ne kelljen ügyvédet fogadni; tehát olcsóbbá, hatékonyabbá válik a képviselet. 
Természetesen, ha a jogi képviselet kötelező, az ezekre az esetekre nem igaz; akkor 
csak egy jogtanácsos járhat el.  

Én tehát azt szeretném kérni, mert én ezt kiemelkedően is fontosnak tartom, 
hogy ezeket tekintsék át; tekintsék át, hogy a Pp. jelenlegi 67. §-a és a tervezett 65. §-a 
hogyan viszonyul egymáshoz. Ha esetleg máshol szabályozták ezeket a képviseleteket 
- bár szerintem itt kellene, ebben a szakaszban -, akkor a TAB ülésén ezt is szívesen 
meghallgatjuk. De azt gondolom, ez egy olyan szakmai kérdés, amely nagyon sok 
ember életét könnyíti meg, és meg kellene tartani. Ez egy jó szabályozás volt. Van még 
idő rá, államtitkár úr, illetve miniszteri biztos asszony, azt szeretném kérni, hogy ezt 
tekintsék át, és egy javaslatot hozzanak be a TAB-ra. Nagyon köszönöm. 

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

Bárándy képviselő úr azt kifogásolta, hogy rövid idő volt módosító indítványt 
benyújtani. A benyújtás és a képviselői módosító indítványok benyújtási határideje 
között legalább két hét telt el. Legalább két hetük volt, hogy esetleg az Igazságügyi 
bizottság elé módosító indítványt benyújtsanak. S miután helyesen mondták 
képviselőtársaim, hogy nem holnap tárgyalja a Törvényalkotási bizottság, hanem 
várhatóan két hét múlva, újabb két hetük van arra, hogy bármelyik frakció módosító 
javaslatot tegyen a Törvényalkotási bizottság elé. Szerintem egyébként egy 
képviselőnek, ha bármelyik törvényben hibát észlel, akkor lehetősége és szerintem 
kötelezettsége is módosító indítványt benyújtani, illetve arra bármely bizottság ülésén 
előterjesztést tenni. 

A másik pedig, hogy Bárándy képviselőtársam az egyeztetést hiányolta. Én az 
elmúlt két évben elég sok ötpárti egyeztetésen voltam igazságügyi, közigazgatási, 
honvédelmi, rendészeti tárgyban, de egyetlen MSZP-s képviselőt vagy szakértőt sem 
láttam ezeken az egyeztetéseken. Tehát úgy elvárni az egyeztetéseket, hogy 
rendszeresen vannak a legkülönbözőbb témákban egyébként ötpárti egyeztetések, és 
az MSZP - az én ismereteim szerint - az elmúlt két évben gyakorlatilag mindegyiktől 
távol maradt, így egyeztetést hiányolni, hát, hogy mondjam…, elég érdekes dolog. De 
semmiképpen sem tűnik etikusnak, ha az egyik párt két éven keresztül az én 
ismereteim szerint egyetlen ötpárti egyeztetésre nem megy el, majd azt hiányolják, 
hogy a Pp.-ről nem egyeztettünk.  

Másrészt úgy tudom, az Igazságügyi Minisztérium és az OBH egyeztetett. Amit 
beépítettek az előttünk fekvő 90 oldalas módosító indítványba, azt nyilván be fogjuk 
nyújtani. A Fidesz-frakció támogatja ennek a 318 pontos módosító indítványnak az 
előterjesztését.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem, van-e még hozzászólás. Bárándy 

Gergelynek adom meg a szót. 



25 

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

röviden reagálnék Vas Imre képviselőtársam hozzászólására.  
Képviselő úr, két dolgot szeretnék az ötpárti egyeztetések kapcsán 

megjegyezni. Az egyik, hogy valóban, az ötpárti egyeztetés részben szakmai, de 
legalább akkora részben politikai műfaj. Az, hogy egy frakció eldöntse, melyikre megy 
el és melyikre nem megy el (Dr. Vas Imre: De önök egyiken sem voltak ott!), az 
valóban szuverén joga. Várjon egy kicsit, képviselőtársam, ez nem igaz! Lehet, hogy 
más-más ötpártikra jártunk, de például a Btk.-ról tartott ötpártin ott voltunk; ott 
voltam az egyházügyi jogszabályról szóló ötpárti egyeztetéseken, nem is egyen, hanem 
többön; ott voltam egyébként, amikor általában három törvény koncepcióját mutatta 
be az igazságügyi miniszter. Tehát nem igaz, szó nincs arról, hogy ez egy rendszer 
lenne! A frakciónk eldönti, hogy melyik az, amelyikre elmegy, és melyikre nem.  

Én csak egyet tudok mondani: abból még sosem volt baj, hogyha tartott 
ötpártit egy minisztérium, és a maga részéről, gyakorlatilag a saját maga érdekében 
ezt ki tudta pipálni, és azt tudta mondani, hogy kérem, mi megadtuk a lehetőséget, 
aki ott volt, ott volt, aki nem, nem. De itt még csak a lehetőségét sem adta meg a 
minisztérium, hogy erről egyeztessünk, ami egyébként valóban egy szakmai javaslat. 
Azokra hívtak minket ötpártizni, tisztelt képviselő úr, amelyek kifejezetten politikai 
indíttatású jogszabályok, és szó nincs arról, hogy egyeztetni kívánnának, hanem 
deklarálni szeretnék az ötpárti tényét, és egyébként pontosan ugyanolyan szöveggel 
terjesztik be a jogszabályt - semmi értelme nem volt. Ott, ahol van, például Pintér 
miniszter úrnál, Harangozó képviselőtársam hosszasan eljárt egyébként több 
felvonásos ötpárti tárgyalásokra. Tehát nem mindegy, tisztelt képviselő úr, hogy 
milyen ötpártiról beszélünk; egy. 

Kettő: én úgy gondolom, az egyeztetés nem csak ötpárti egyeztetések keretében 
tud megtörténni. Tudja, vannak informális egyeztetések is. Vannak olyanok, amikor a 
pártok képviselőivel egyszerűen leül konzultálni a miniszter vagy éppen az illetékes 
miniszteri biztos vagy államtitkár. Van ilyen is! Hogy messzebb ne menjek, egyébként 
például Handó Tünde elnök asszony ezt nagyjából rendszeresítette is. Vannak 
megbeszélések a parlamenti pártok szakpolitikusaival. Mindegyikkel. Ezek nem 
ötpárti egyeztetések, ezek egyszerűen egyeztetések, beszélgetések. És egy ilyen 
törvény esetén ezt is lehetett volna csinálni. Nem feltétlenül a sajtónyilvános ötpárti 
egyeztetés, ami eredményre vezet! És tudja, értem én, hogy önök ezt szokták meg, és 
ez a cél, hogy utána kiálljon a miniszter, és elmondja, hogy itt minden baromi jó volt - 
csak ez nem hatékony. (Dr. Rubovszky György visszatér a terembe.) A hatékony az, 
ami mondjuk, a Btk. kapcsán zajlott, hogy államtitkári szinten vagy miniszteri biztosi 
szinten volt egy normális konzultáció, nem a sajtó jelenlétében. És nem deklarációkat 
fejeztünk ki akkor egy ötpártin, hanem a szakmai véleményünket elmondtuk és 
megosztottuk egymással. És senki nem szorult abba bele, hogy valakinek úgymond 
engednie kellett a másik érveivel szemben. Tehát normális szakmai egyeztetés volt - 
volt, évekkel ezelőtt. Ez ma már nincs. Köszönöm. 

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

nincs, akkor megadom a szót az Igazságügyi Minisztérium képviselőjének; az 
elnöklést pedig visszaadom az elnök úrnak. 

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

 
DR. VÖLNER PÁL államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): Köszönöm szépen 

a szót. Az elhangzottakhoz hozzáfűzném, hogy az OBH benyújtott javaslataiból 17-et 
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befogadott az Igazságügyi Minisztérium az egyeztetések során, 21 volt, ami nem 
került beépítésre a szövegtervezetbe, amely itt van a bizottság asztalán. Tehát 
Bárándy képviselő úrnak azt a hozzászólását, hogy az egyeztetéseknek nincs értelme, 
nincs eredménye és nem veszik figyelembe a javaslatokat, visszautasítanám.  

A másik része a dolognak, hogy a törvénytervezet április óta kint van a 
minisztérium honlapján, különböző szakmai egyeztetések folyamatosan voltak. Tehát 
ha a pártoknak van egy kis beágyazottsága akár az egyetemi életben, akár az ügyvédi 
kamarában, akik ezekben az egyeztetésekben szintén részt vettek, akkor naprakészen 
követhették volna az eseményeket. Ezt a részét én nem tudom felmérni, és nem is 
tehetek róla, ha valakinek esetleg ez hiányzik. De megvannak azok a csatornák, ahol 
be lehet kerülni ebbe a folyamatba, és a szakmai álláspontokat meg lehet jeleníteni. 
Annak örültem, hogy képviselő úr is úgy minősítette, hogy a Pp. nem egy politikai 
termék, hanem egy szakmai javaslat, és valószínűleg ezért maradt el az a magas szintű 
politikai egyeztetés, amely más esetekben megvalósul. Tehát mi is azt állítjuk, hogy 
ezt a szakma hozta össze, nem pedig a politika.  

Pártfogó ügyvéd és egyéb kérdésekben, amelyek elhangzottak, ha a Pp.-t 
elfogadjuk, akkor azt követően lesz egy egyéves időszakunk, amikor a kapcsolódó 
jogszabályok sorát kell majd rendeznünk, és amikor egy koherenciafolyamatnak 
nézünk elébe, amikor sikerül majd ezeket a kérdéseket tisztáznunk. Tehát köszönjük 
a felvetéseket, mi is gondolkodunk ezekről, tehát hogy például a gyerekek védelme 
hogyan valósul meg, vagy éppen azoknak a feleknek a védelme, akik 
kiszolgáltatottabbak a per folyamán. Tehát ezekre a kérdésekre a jövő év folyamán 
vissza tudunk térni, és remélhetőleg megnyugtatóan rendeződnek ezek a kérdések.  

Ami a képviselet kérdését illeti, és amit képviselő úr felvetett, abban 
természetesen a TAB üléséig ezt át fogjuk gondolni, és remélem, tudunk valamilyen 
kompromisszumra jutni vagy tovább tudunk lépni. Hiszen, mint említettem, a Pp. 
nem egy politikai termék, nem politikai deklaráció, tehát amit be tudunk építeni, 
figyelembe tudunk venni, azt természetesen folytatni fogjuk. 

Szóba került az OBH. Nem szeretném, ha olyan színben tűnne fel, mint ha ez a 
kódex az OBH ellenében jött volna létre, hiszen nagyon magas vezetői szinten 
mindvégig megvolt az egyeztetés, részt vett az OBH is a törvényalkotási folyamatban. 
Lehet, hogy a végén úgy érezték, hogy maradt még a tarsolyban, amit még ide kell 
hozni erre a fórumra. Remélem, hogy valahol itt meg tudunk állni a 
kompromisszumok során, amit a mostani beterjesztés is tartalmazott. És hogy 
vannak szakmai viták, más elképzelések egy-egy ilyen komoly kódex kapcsán, itt 
annyi fél került bevonásra, nyilvánvaló, hogy ha mindenki mindenben egyetértene, 
akkor nem is kellene jogszabályt alkotni, mert akkor mindenki önkéntes 
normakövetéssel magától tudná, hogy mit csináljon. (Derültség.) Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Tisztelt Bizottság! Határozathozatal előtt állunk. 

Azt kérdezem a bizottságtól, van-e valakinek indítványa arra vonatkozóan, hogy a 318 
pontból kér-e valaki külön szavazást. Bárándy képviselő úrnak adok szót. 

 
DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP): Köszönöm szépen. Lehet, hogy én értettem 

rosszul, elnök úr, de én úgy értettem, hogy elnökhelyettes asszony fog szólni a 
vitában, de ha nem, az természetesen az ő döntése. Csak mivel kint volt elnök úr, 
jelzem, hogy ez elmaradt. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Tisztelettel, nem. A következőről tájékoztattam a bizottságot, és most 

megismétlem. Az Igazságügyi Minisztérium által kezdeményezett, 318 pontból álló 
bizottsági módosító indítványról szavazunk. Ezt az eljárást követi a Bírósági Hivatal 
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elnök asszonyának előterjesztése, amely kiosztásra került, az 39 vagy 40 pontból áll; 
az is kiküldésre került a múlt hét pénteken. S ennek a vitának, tehát a mi módosító 
indítványunknak a lezárását követően, ennek a pontnak a tárgyalásánál kért szót az 
elnökhelyettes asszony, és abban állapodtunk meg, hogy ott ő fogja ezt az előterjesztői 
tevékenységet ellátni. (Dr. Bárándy Gergely: Akkor bocsánat, nem így értettem.) 
Semmi gond. (Dr. Bárándy Gergely: De rendben van.) Jó. 

Külön szavazásra vonatkozó indítványt nem látok. Kérdezem a bizottságot, ki 
támogatja azt, hogy a 318 pontból álló módosító indítványt előterjessze a bizottság 
mint bizottsági módosító indítványt. (Szavazás.) Ez 7 igen. Ki van ellene? (Szavazás.) 
Ez 2 nem. Ki tartózkodott? (Szavazás.) Megállapítom, hogy 1 tartózkodás mellett a 
bizottság úgy döntött, hogy ezt az anyagot előterjeszti mint bizottsági módosító 
indítványt. Köszönöm. 

Tisztelt Bizottság! Most következne tehát az Országos Bírósági Hivatal elnök 
asszonyának 27 oldalon olvasható előterjesztése. Elnökhelyettes asszonynak adok 
szót, Gyarmathy Judit elnökhelyettes asszony következik. Tessék parancsolni! 

 
DR. GYARMATHY JUDIT elnökhelyettes (Országos Bírósági Hivatal): Tisztelt 

Elnök Úr! Tisztelt Bizottsági Tagok! Tisztelt Képviselők! Tisztelt Miniszteri Biztos 
Asszony és Államtitkár Úr! Köszönöm, hogy a bírósági szervezet nevében ma itt 
lehetek; köszönöm azt, hogy a bizottság tanulmányozta, tanulmányozza az Országos 
Bírósági Hivatal elnökének a bírósági szervezet nevében előterjesztett észrevételeit, és 
köszönöm, hogy a bírósági szervezet szót kaphat e jelentős jogalkotási folyamat 
finisében. (Teleki László távozik az ülésről.) 

Szeretném jelezni, hogy az új Pp., ez az új eljárási kódex óriási kihívást fog 
jelenteni mind a bírósági szervezet számára, ugyanígy a jogkereső állampolgárok 
számára, és ugyancsak óriási kihívást fog jelenteni a jogi képviselők, az ügyvédi kar 
számára is. Ez abból is látszik, hogy a jelenleg hatályos Pp. 399 szakaszból áll, míg az 
új kódex 633 szakaszt tartalmaz; ez egy terjedelmi adat is egyben, azt is figyelembe 
véve, hogy van olyan szabályozási tárgykör, ami az új Pp.-ből kimaradt. 

Bár valóban hosszú, terjedelmes, részletes szabályokat tartalmaz az eljárási 
kódex, mégis bízunk abban, hogy megvalósul a cél: világosabb, egyszerűbb, 
átláthatóbb, egységes jogszabályi rend készül, annak érdekében, hogy hatékony, 
gyors, egységes és egyszerű eljárások bonyolódhassanak majd ennek a kódexnek a 
segítségével, azt alapul használva. Mint mindennapi munkavégzési eszközünket 
értem ez alatt, mind a bírókat, jogi képviselőket és az ügyfeleket is. Bizodalmunk 
alapja egyrészt az, hogy a kódex nagyban támaszkodik a hatályos Pp.-ben már bevált 
jogintézményekre is, azok egy részét átveszi, és azt a bírói gyakorlat jogfejlesztő 
tevékenységével kiegészíti. A mi számításaink szerint a tervezetet illetően körülbelül 
66 százalékban ilyen jellegű szabályok vannak az új Pp. tervezetében is.  

Reményeinket táplálja továbbá az is, hogy a hatályos kódexhez képest behozott 
újítások támaszkodnak egyrészt a nemzetközi gyakorlatra, másrészt pedig a magyar 
hagyományokra, az 1911-es plószi Pp.-re. Az új Pp. kitűzött céljait ezen újítások 
meglátásunk és reményeink szerint teljesíteni fogják. Néhány példát mondok, ez 
valamennyiük előtt ismert: a perhatékonyság követelményeinek érvényesítését, a 
perkoncentráció elvét, az osztott perszerkezet bevezetését, a keresetváltoztatás 
tilalmával, határidőhöz kötésével, a professzionális perrend előtérbe helyezését, 
továbbá a feleknek az eljárás gyors és eredményes befejezéséhez szükséges 
kötelezettségeit is hangsúlyozza, amennyiben a pontos tárgyi jog, a tények és 
bizonyítékaik pontos megjelölésére kötelezi a feleket. Ezen elemekkel és 
megoldásokkal a bírósági szervezet részéről a kodifikációs folyamatban részt vevők 
egyetértettek.  
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Megjegyzem, önök előtt ez ismert, és a mai napon is többször elhangzott, hogy 
a bírósági szervezet a kodifikációs folyamatban aktívan részt vett, teljes 
szakmaiságával és tapasztalatával együtt. A bíróságok szakmai kollégiumai, több mint 
800 bíró fejtette ki véleményét, vett részt ebben a véleményezési folyamatban, és ezen 
észrevételeket dolgozta fel az Országos Bírósági Hivatal elnöke által létrehozott új 
Pp.-kodifikációs munkacsoport. A munkacsoport a bírósági szervezetben 
megfogalmazott véleményeket szintetizálta és nyújtotta be az Igazságügyi 
Minisztérium részére. Egyébként több száz oldalas előterjesztéseket, véleményeket, 
javaslatokat fogalmaztunk meg, nagyrészt szövegszerű javaslattal éltünk a jogalkotási 
előkészítési folyamat kapcsán. 

A most megkapott anyaghoz, illetve a tervezetre vonatkozóan korábban már 
benyújtott anyaghoz annyit szeretnék megjegyezni, hogy természetesen a 
véleményezési folyamat a tervezet benyújtásával nem ért véget a részünkről sem. A 
tervezetben az észrevételeink közül nagyon sokat beépített az Igazságügyi 
Minisztérium. Azonban maradtak fenn olyan észrevételei az Országos Bírósági 
Hivatal elnökének a már említett szintetizáló munka eredményeként, amelyeket 
szerettünk volna továbbra is hangsúlyozni a tervezet benyújtását követően. Tehát az 
önök által megkapott anyagok ezeket a fennmaradt észrevételeket tartalmazzák. 
Egyébként a két anyagban átfedések is vannak; az egyik egy korábbi anyag, és ha jól 
tudom, elnök úr azt mondta, hogy pénteki napon küldték ki talán az újabb 
észrevételeket, azok tartalmazzák a korábban benyújtott és sarkalatosnak tekintett 
észrevételeinket is.  

Annak érdekében, hogy az új kódex beváltsa a hozzáfűzött reményeket, 
melyeket a kormányhatározat is megfogalmazott és én is említettem, azt szeretném 
kérni, hogy az utolsó szakaszában már valóban felgyorsult jogalkotási folyamatban 
benyújtott észrevételeinket a bizottság fontolja meg. Ezek az észrevételek ugyanis 
nem gyengítik a jogalkotói vállalást, hanem ellenkezőleg, éppen hogy erősítik és 
segítik annak megvalósulását. Ezek nagy részét az Igazságügyi Minisztériummal 
egyeztettük, egy részét ők is csak most ismerték meg. Egy ilyen nagy kódexnél, 
többször is áttekintve azt, előkerültek még olyan, egyébként az utolsó szakaszban már 
nem sarkalatosnak tekintett észrevételek, javaslatok, amelyeket nem szerettünk volna 
magunkban tartani, ezért még elküldtük ezt az anyagot. (Dr. Répássy Róbert kimegy 
a teremből.) 

A sarkalatos témák közül néhányat szeretnék megemlíteni; engedje meg a 
bizottság, hogy ezekre röviden kitérjek, csak egy-egy mondatban, ha lehetséges. 

Elsőként a 237. §-hoz kapcsolódóan az anyagi pervezetés… 
 
ELNÖK: Tessék szíves lenni már a pontokat mondani az önök anyagából! 
 
DR. GYARMATHY JUDIT elnökhelyettes (Országos Bírósági Hivatal): A 

szakaszszámokat írtuk föl… A saját anyagunkból? Egy pillanat, mert be is jelöltem, 
úgyhogy tudom teljesíteni a kérést. Mert nem azt a sorrendet követi, de akkor úgy 
térnék ki rá… (A papírjai között lapozva:) Így kicsit nehezebb lesz, de megkísérlem.  

 
ELNÖK: A 237. §-hoz tett nyilatkozatuk az önök sorszáma szerint a 18. pont. 
 
DR. GYARMATHY JUDIT elnökhelyettes (Országos Bírósági Hivatal): Tehát 

akkor most a korábbi anyaghoz igazodunk - mert a későbbi anyagban már a 20-as.  
 
ELNÖK: Elnézést kérek, a bizottságnak van egy olyan döntése, hogy ami 

pénteken 2 óráig nem érkezik meg, azzal a bizottság nem tud foglalkozni. Egyetlenegy 
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anyag van, amelynek a 18. pontjában szerepel a perfelvétel és érdemi tárgyalási 
szakaszban alkalmazandó közös rendelkezések, javaslat a 237. §-hoz; ez az, amit a 
bizottsági döntés értelmében tárgyalni tudunk. Megvan ez az anyag? 

 
DR. GYARMATHY JUDIT elnökhelyettes (Országos Bírósági Hivatal): Kis 

türelmét kérem, elnök úr, több anyagunk van; ismertetem a korábban elküldött 
észrevételek alapján. 

 
ELNÖK: Ez egy 27 oldalas anyag, elnökhelyettes asszony. 
 
DR. GYARMATHY JUDIT elnökhelyettes (Országos Bírósági Hivatal): Igen, 

köszönöm szépen.  
Tehát a 237. §-ra vonatkozóan azért tartjuk sarkalatosnak az észrevételünket, 

mert az anyagi pervezetés alapjaiban határozza meg a per kereteit, olyan formában, 
hogy a bíróság így tesz eleget a tájékoztatási kötelezettségnek, és ebben a körben nem 
lehet vita. Hivatkoznék itt még az 1800-as évek végén született bírósági törvényt 
követően a sajtóban megjelent mondatra, ami itt is nagyon aktuális: „Ha a törvény 
szava tiszta, a bíró nem hibázhat.” Az Igazságügyi Minisztérium által megfogalmazott, 
a tervezet által tartalmazott szöveghez képest a javaslatunk egy egyszerűbb, tisztább 
helyzetet teremtene.  

A következő észrevételünk a látszólagos keresethalmazatokkal kapcsolatos, a 
173. § (2) bekezdése. Itt a 14. pontban, a keresettöbbségnél került elhelyezésre. 
Folyamatosan az volt a javaslatunk, hogy látszólagos keresethalmazatok esetén - itt 
röviden arról van szó, hogy a félnek nem több kereseti kérelme van, hanem egy 
kereseti kérelme, amelyet többféle jogcímen igyekszik érvényesíteni; ez most nem 
annyira jogászias, inkább a megértést szeretném segíteni -, ebben az esetben az volt a 
javaslatunk, hogy korlátozzuk, első körben kizárjuk, de ha lehet, legalább korlátozzuk 
az ilyen módon előterjeszthető látszólagos keresethalmazat körét. Ez főként azt a célt 
szolgálná, hogy a jogviták észszerű időn belül kerüljenek befejezésre, és a felet 
mindemellett ne zárjuk el attól, hogy valamennyi igényét elő tudja a bíróságok előtt 
terjeszteni. Könnyen belátható ennek indokoltsága, különös tekintettel az Emberi 
Jogok Európai Bírósága, a strasbourgi bíróság előtt az eljárás elhúzódása miatt 
folyamatban lévő ügyek nagy számára, melyek egy jelentős részét éppen a látszólagos 
keresethalmazatokkal kapcsolatos problémák miatti elhúzódások okozták. Éppen erre 
tekintettel szeretnénk ennek a kizárását, de legalábbis korlátozását. 

A következő észrevételünk a 369. §-hoz kapcsolódik. Ebben az anyagban nem 
szerepel, ez a pénteki anyagunkban van benne. Egyébként ezeket a javaslatainkat az 
Igazságügyi Minisztérium részére megküldtük, de nem került… 

 
ELNÖK: Amit nekünk késve tetszettek küldeni, azt ne tessék ismertetni! Azzal 

nem tudunk foglalkozni.  
 
DR. GYARMATHY JUDIT elnökhelyettes (Országos Bírósági Hivatal): Jó; 

mindemellett fenntartjuk, mert nagyon jelentős kérdésről van szó a másodfokú 
bíróság eljárásával kapcsolatban. Itt egy mondatot azért engedjenek meg… 

 
ELNÖK: Elnézést kérek, határidőben kellett volna elküldeni az anyagot, és 

akkor készséggel állunk rendelkezésre. Ez egy elkésett dolog. Én egyet tudok 
tanácsolni az OBH-nak, hogy ezt az anyagot, amit fontosnak tartanak, küldjék el 
Gulyás Gergely alelnök úrnak, és a Törvényalkotási bizottság elnökeként majd 
eldönti, hogy mit csinál vele. 
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DR. GYARMATHY JUDIT elnökhelyettes (Országos Bírósági Hivatal): 

Rendben, köszönöm, elnök úr. 
A következő javaslatunk a 32. ponthoz kapcsolódik a házassági per és a 

házassági vagyonjogi per összekapcsolásával összefüggésben; ez a 462. §. (Dr. 
Répássy Róbert visszatér a terembe.) Itt a hatályos szabályok megengedik azt, hogy a 
házassági pert a házassági vagyonjogi perrel össze lehessen kapcsolni; a 
törvényjavaslat erre a jövőben nem biztosítana lehetőséget. Az OBH álláspontja 
szerint az egy eljárásban való elbíráláshoz komoly érdek fűződik, ez egy évtizedek óta 
bevált rendszer. Csak gondoljanak arra, hogy egy házassági bontóperben a vagyonjogi 
kérdéseket illetően egy új per megindítása szükséges-e vajon. Tehát azt szeretnénk, 
ha legalább ennek a lehetőségét tartalmazná az eljárási törvény, éppen annak 
érdekében, hogy a felek egy eljárásban intézhessék el a házassági perhez kötődő 
valamennyi ügyüket. Egyébként ez a különválasztás akár okozhatja a törvényszékek 
munkaterhének emelkedését, és mivel ott különben is a nehezebb ügyek kerülnek 
elbírálásra, akár ezen ügyek lelassulását is okozhatja. Egyébként a járásbíróságokon 
komoly előrehaladás van ezen ügyekben, az eljárások felgyorsultak, és 
képzéssorozatokkal is igyekeztünk a különben legnehezebb ügytípusnak tekintett 
házassági vagyonjogi perben a bírák szakmai fejlődését elősegíteni.  

A 35. pontban a munkaügyi perekhez szeretnék még pár szót mondani, az 
508. §-hoz. Az OBH álláspontja szerint e perek tárgykörét a javaslat okszerűtlenül 
szűkíti. Több mint 4 millió munkából élő embert érint ez, gazdasági vállalkozások és 
költségvetési szervek működése múlik azon, hogy mennyire egységes a bírói 
gyakorlat, az ítélkezés mennyire tiszta és világos. Ezt a célt az szolgálja álláspontunk 
szerint, ha az összes foglalkoztatási jogviszonyt illetően továbbra is a Pp. szabályai 
alapján kell eljárnia a közigazgatási és munkaügyi bíróságoknak. Úgyhogy az 
észrevételünket itt is kiemelten fenntartjuk.  

A továbbiakra pedig akkor a TAB fóruma marad számunkra. Köszönöm szépen 
a figyelmet és a lehetőséget a megszólalásra. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Nekem azért egy kérdésem lenne. 

Rendelkezésemre áll egy 38 pontból álló módosító indítvány, és nehogy keveredés 
legyen: önök szerint ebből a 38 pontból van olyan, amit befogadott az Igazságügyi 
Minisztérium?  

 
DR. GYARMATHY JUDIT elnökhelyettes (Országos Bírósági Hivatal): Most 10 

óra tájban kaptuk kézhez az Igazságügyi Minisztérium anyagát, belelapoztunk: igen, 
van, amit beépítettek. Azt teljes felelősséggel kijelenteni nem tudom, hogy pontosan 
melyeket, de láttuk azt, hogy több javaslatunk meghallgatásra talált, és beépítette a 
minisztérium. De ezt először szeretnénk áttekinteni.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Mielőtt az államtitkár úrnak megadom a szót - 

meg fogom kérdezni a kormány álláspontját -, az a kérdésem, hogy mivel önálló 
módosító indítványt a Bírósági Hivatal nem terjeszthet elő, nekem egyetlen 
lehetőségem van, hogy ebből az anyagból igazságügyi bizottsági módosító indítványt 
készíthetünk, esetleg. Azt szeretném megkérdezni az államtitkár úrtól, hogy ők ezt az 
anyagot ismerik, akkor mondják meg, van-e olyan pont, amelyet önök támogatnak. 
Egy pillanat, nem azt kérem, hogy sorolja fel, mi van beépítve, hanem hogy a 
beépítésen kívül van-e olyan pont, amelyet támogat a minisztérium.  
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DR. VÖLNER PÁL államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): Köszönöm a szót, 
elnök úr. A 38 pontból tehát, megismétlem, 17 pontot beépítettünk a módosító 
javaslatba. A többit nem tudjuk, különböző koherencia- és egyéb problémák miatt. De 
ha a részletekre kíváncsi, elnök úr, akkor kérném, hogy miniszteri biztos asszony 
hadd nyilatkozzon ezekben.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Tisztelt Bizottság! Mielőtt az ezen anyag fölötti 

vitát elkezdenénk, arról tájékoztatom a bizottságot, hogy egyetlen járható utunk van: 
ha ezen anyag alapján önálló bizottsági módosító indítványt akarunk előterjeszteni, 
azt megtehetjük. Más nincs, mert nincs jogosítványa az előterjesztésre az OBH-nak.  

Ennek ismeretében megadom a szót a bizottság tagjainak. Kíván-e valaki 
hozzászólni? Bárándy képviselő úrnak adok szót. 

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

kíváncsi lennék majd arra, hogy mi az, ami beépítésre került a javaslatba, és 
elsősorban is arra, hogy ha jól értettem, elnökhelyettes asszony, a sarkalatos pontokat 
emelte ki most ebből az anyagból, tehát a legfontosabb pontokat. (Dr. Gyarmathy 
Judit: Igen.) Én így értettem. (Dr. Staudt Gábor kimegy a teremből.) Konkrét 
kérdésem lenne, hogy ezek tehát beépítésre kerültek-e. A miniszteri biztos asszonytól 
is kérdezem, és ha tud válaszolni elnökhelyettes asszony rá, akkor tőle is. 

Különösen kérdezem a 35. pont kapcsán, amit utoljára mondott elnökhelyettes 
asszony, a munkaügyi perekre vonatkozó szabályokra, ahol valóban a Pp. 
szabályrendszerét kellene, ha jól értem, alapul venni ezekben az ügyekben, ugyanúgy, 
ahogy ma, ha jól értem. És főleg azokra az aggályokra kitérve, amit elmondtam az új 
tervezett közigazgatási bíróságok kapcsán, amit nem támogatunk, és ahogy látom, 
vélhetően nem is fog ez átmenni a parlamenten, legalábbis jelen állás szerint úgy 
tűnik, és remélem, hogy ez így is marad. Különösen indokolt az én meglátásom 
szerint, hogy ezek a szabályok a Pp. keretein belül maradjanak, és ne kerüljenek át 
valamilyen más eljárási rendbe. És főleg ne kerüljenek át majd a közigazgatási 
bíróságok hatáskörébe, ha valamilyen szerencsétlen véletlen folytán mégis felállna ez 
a szervezet, a parlamentben megkapná a kétharmados támogatást. Tehát a 35. pont 
vonatkozásában különösen kérdezem, hogy beépítette-e a minisztérium. 

Azért kérdezem ezt a sarkalatos pontok vonatkozásában, mert itt visszautalok 
az elnök asszony levelére, aki azt mondja, hogy a sarkalatos szabályozási tárgykörök 
vonatkozásában a bíróságok véleménye szerint a hatékony, szakszerű és időszerű 
igazságszolgáltatás lefolytatását is hátrányosan befolyásoló aggályok maradtak fenn. 
Tehát az én értelmezésemben - persze ez egy tiszta logikai értelmezés -, ha ezek nem 
épülnek be, akkor az elnök asszony és a véleménye alapjául szolgáló 900 polgári 
ügyszakos bíró álláspontja szerint az igazságszolgáltatás szakszerű és időszerű 
működését hátrányosan befolyásoló szabályok maradnak benne a Pp.-ben. Tehát 
ezért különösen kérdezem azt, hogy amit elnök asszony sarkalatosnak tekint ebből a 
javaslatból, az beépítésre került-e, illetve mi az, ami igen, mi az, ami nem. 

Másrészt én azt az elvet követném, tisztelt elnök úr, hogy amit a bíróságok e 
vonatkozásban javasolnak, azt legalábbis nagyon alaposan érdemes megfontolni, 
mivelhogy annyi idő nem állt rendelkezésre, tekintettel arra, hogy hétvége volt és 
kétnapos ünnep, hogy ezt érdemben meg tudjuk nézni. Én hitelt adok annak, amit a 
Bírósági Hivatal javasol, éppen ezért a magam részéről kérem egy bizottsági módosító 
javaslatnak a megfogalmazását. Nem lesz könnyű helyzetben a bizottság titkársága a 
tekintetben, hogy fogalmunk sincs, úgy tűnik, vagy legalábbis egyelőre még nem 
hangzott el, hogy mi az, ami benne van, és mi az, ami nincs. Nyilvánvalóan a 
vonatkozásban kellene bizottsági módosító indítványt előterjeszteni, ami nincs benne 
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a minisztérium által javasolt javaslatcsomagban. (Dr. Staudt Gábor visszatér a 
terembe.) Úgyhogy ennek a technikai megoldása, mivel nem én vagyok a bizottság 
elnöke, hál’ istennek nem az én reszortom, hogy ezt hogyan oldjuk meg technikailag, 
de én azt mondom, hogy a kimaradt részek vonatkozásában mindenképpen javaslok 
bizottsági módosító javaslatot. Mert 900 bírónak a véleménye legalább annyit megér, 
hogy szavazzon róla az Igazságügyi bizottság. És kérjük akkor az érintettek 
álláspontját, segítsenek nekünk abban, hogy mi az, ami kimaradt, és mi az, ami nem. 
Köszönöm szépen. 

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

hozzászólni. Amennyiben hozzászólás nincs, megkérdezem az előterjesztőket, 
elnökhelyettes asszonyt és az államtitkár urat - nem tudom, milyen sorrendben 
kívánnak válaszolni. (Dr. Völner Pál jelzésére:) A miniszteri biztos asszonynak adok 
szót, elnézést. Tessék parancsolni! 

 
DR. WOPERA ZSUZSA miniszteri biztos (Igazságügyi Minisztérium): Tisztelt 

Elnök Úr! Tisztelt Igazságügyi Bizottság! Tisztelt Képviselő Urak! Nagyon szépen 
köszönöm, hogy jelen lehetek ezen a vitán, és örülök, hogy az Országos Bírósági 
Hivatal észrevételei kapcsán szót is kaptam. Ezzel kapcsolatban mindenképpen 
szeretném elmondani, hogy nagyon nagy köszönettel tartozunk az Országos Bírósági 
Hivatalnak, amely már a kezdettől fogva, 2014 szeptemberétől a Pp.-
munkacsoportban, később a Pp.-s szerkesztőbizottságban, amely az Igazságügyi 
Minisztériumon belül működött, vezetői szinten képviseltette magát. Tehát azok a 
döntések, amelyek ott megszülettek, bírták az Országos Bírósági Hivatal támogatását. 
De természetesen egy ilyen kódex óriási anyag, ami folyamatosan módosul, tehát 
érthető, hogy mindig újabb és újabb részek azok, amelyek jobban a fókuszba 
kerülnek, vagy amelyekre nagyobb hangsúly helyeződik.  

Az első, amit elnökhelyettes asszony felvetett, az anyagi pervezetés, ez egy 
borzasztóan fontos kérdés; itt most azért nagyon alapvető szakmai kérdésekbe és a 
kodifikáció szempontjából nagyon fontos témakörökbe nagyon részleteibe nem 
mennék bele… 

 
ELNÖK: Elnézést kérek a miniszteri biztos asszonytól, a következőről van szó. 

Részletes vitát tartunk, tehát kizárólag a pontokról tárgyalhatunk. (Dr. Wopera 
Zsuzsa: Arról beszélek, igen.) Nekem az a kérdésem, ön meg tudja-e mondani a 
bizottságnak, hogy ebből a 38 pontból, ami most itt fekszik előttünk - ez a 288. 
sorszámú az OBH-nál -, ebből mit építettek be a Pp.-be.  

 
DR. WOPERA ZSUZSA miniszteri biztos (Igazságügyi Minisztérium): Igen, 

akkor végigmehetünk rajta tételesen, hogy mi az, amit beépítettünk. De amit 
beépítettünk, miután egyes javaslatok kodifikációs szempontból nem megfelelően 
kerültek megfogalmazásra az OBH részéről, több olyan javaslat van, amelyet 
átvettünk, beépítettük a tartalmát, de másképp van megfogalmazva. 

 
ELNÖK: Jó. 
 
DR. WOPERA ZSUZSA miniszteri biztos (Igazságügyi Minisztérium): Amit 

viszont nem építettünk be, arra vonatkozóan én nem támogatom az Igazságügyi 
bizottság módosító javaslatának előterjesztését a Törvényalkotási bizottság felé, mert 
azokat azért nem építettük be, mert nincs meg a koherencia magával a 
normaszöveggel és azokkal a jogintézményekkel - és ennek egyik példája az anyagi 
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pervezetés, amire elnökhelyettes asszony kitért -, tehát ha most erre vonatkozóan az 
Igazságügyi bizottságnak módosító javaslata lenne, az nem lenne szerencsés, mert 
azokat az elemeket, amelyeket úgy éreztünk, hogy az OBH javaslatából be tudunk 
építeni, és ezzel a saját 237. §-unkat tudjuk finomítani, azt megtettük. De azt a 
javaslatot nem tudjuk elfogadni és beemelni, amit az OBH megtett. És ez vonatkozik 
az összes többi módosító javaslatra is, amelyet nem tudtunk elfogadni. Ezzel 
kapcsolatban az OBH-val október 11-én tartottunk egy hosszadalmas egyeztetést, ott 
végigmentünk pontonként, és elmondtuk az OBH jelen levő képviselőinek - talán 
négyen-öten voltak jelen, elnökhelyettes asszony is jelen volt -, hogy mi az, amit 
támogatni tudunk és miért, és mi az, amit nem tudunk támogatni és miért.  

Tehát én nem tartom támogathatónak, hogy erre vonatkozóan az Igazságügyi 
bizottság javaslataként jelenjenek meg a Törvényalkotási bizottság előtt ezek az OBH-
s javaslatok, amelyeket a törvény előkészítője nem tud támogatni. 

 
ELNÖK: Nagyon szépen köszönöm. (Dr. Bárándy Gergely: Elnök úr, de 

szeretném tudni, melyek ezek, amelyeket nem építettek be. Tényszerűen.)  
 
DR. WOPERA ZSUZSA miniszteri biztos (Igazságügyi Minisztérium): Akkor az 

eredeti szerint, ugye? (Dr. Bárándy Gergely: Az OBH-s javaslatok.) Igen. 
A felek eljárástámogatási kötelezettségét nem tudjuk támogatni. Az 1. pontot 

nem tudjuk támogatni. 
 
ELNÖK: Elnézést, azt tessék szíves lenni mondani, amit támogattak. 

(Közbeszólások.)  
 
DR. WOPERA ZSUZSA miniszteri biztos (Igazságügyi Minisztérium): (Rövid 

egyeztetést követően:) Tehát amit támogatunk vagy amit nem támogatunk? 
 
ELNÖK: Amit támogattak. Egy pillanat türelmet! Ugye, abban maradunk, hogy 

mi arra nem figyelünk, hogy szó szerint támogatták vagy sem; aminek a lényegét 
figyelembe vette a kormányzat, és aszerint fogadtuk már el - mert emlékeztetem a 
bizottságot, hogy egy módosító indítványt már elfogadtunk -, ami abban benne van, 
illetve ami abban érintve van, azt tessék mondani. 

 
DR. WOPERA ZSUZSA miniszteri biztos (Igazságügyi Minisztérium): Jó. A 3-

ast elfogadtuk. A 4-est módosítottuk, tehát elfogadtuk; értettük a problémát, 
elfogadtuk. Az 5-öst elfogadtuk. A 6-ost elfogadtuk. A 7-est elfogadtuk. A 8-ast 
elfogadtuk. A 9-est elfogadtuk. A 10-est elfogadtuk. A 11-est elfogadtuk. A 15-öst 
elfogadtuk. A 18-ast elfogadtuk. A 22-est elfogadtuk. A 23-ast elfogadtuk. A 24-est 
elfogadtuk. A 25-öst elfogadtuk. A 30-ast elfogadtuk. A 31-est elfogadtuk. A 36-ost 
elfogadtuk. A 37-est elfogadtuk. A 38-ast is elfogadtuk.  

A munkaügyi perek tekintetében, amit Bárándy képviselő úr kérdezett, ott még 
egyeztetés alatt áll a témakör. Tehát ezt az el nem fogadottak között soroltam föl, de 
egyeztettem miniszter úrral, és azt mondta, hogy ez a kérdés még nincs lezárva, tehát 
lehet, hogy ezt is elfogadjuk.  

 
ELNÖK: Nagyon szépen köszönöm. Akkor most visszatérünk oda, hogy most 

kizárásos alapon tudjuk azt, hogy melyek azok a pontok, amelyeket a kormány nem 
fogadott el. Ezek közül van-e olyan pontra indítvány, hogy arról a pontról módosító 
indítványt terjesszünk be? Parancsoljon! Bárándy képviselő úrnak adok szót. 

 



34 

DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP): Köszönöm szépen, akkor megteszek egy 
formális ügyrendi indítványt, elnök úr. Szívesen végig is sorolom, de azt tudom 
mondani, hogy ami kimaradt, úgyhogy akkor szeretném kérni az 1-es, a 2-es… (Dr. 
Vas Imre: Tudjuk!) Nem kell végigsorolnom formálisan? Hál’ istennek! 

 
ELNÖK: Úgy, hogy ami kimaradt. 
 
DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP): Így van, ezekre szeretnék egy bizottsági 

módosító javaslatot. Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Jó, kérem. Kérdezem Staudt Gábor alelnök urat. 
 
DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen. Egy 

dolog merült fel bennem a 11. pontnál, hogy ha jól értem, ezt is elfogadták, amit 
mondjuk, én nem tartok jónak, lévén, hogy a korábbi javaslat az lett volna, hogy ha 
valamelyik fél kéri, akkor gyakorlatilag elkészülhetett volna, még csak nem is a 
képfelvétel a fontos, hanem a hangfelvétel, a bizonyítási eljárásokról folyamatos 
hangfelvétel készült volna. Ami nagyon fontos, mert sok esetben pontatlanok a 
jegyzőkönyvek, és ha jól értem, akkor itt a bíróság csak elrendelheti - hát, majd 
valószínűleg nem fogja a legtöbb esetben. Tehát a félnek nincs ráhatása, hogy tényleg, 
a bizonyítási cselekményeknél a legtöbb esetben, ha kérik, akkor ez felvételre 
kerüljön, és ellenőrizhető legyen a pontos megfogalmazás. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Képviselő úr, az az egyetlen technikai problémám van, hogy a 11. 

pontot - nem tudjuk pontosan, hogy milyen szó szerinti szöveggel, de beépítve az 
igazságügyi minisztériumi anyagba - elfogadtuk. (Dr. Staudt Gábor: Hát, én nem!) 
Az egy más kérdés. De ez kvázi ítélt dolog a bizottság előtt, úgyhogy erről újabb 
szavazást nem fogok tudni elrendelni. Arról fogok elrendelni szavazást, hogy kíván-e 
a bizottság Bárándy képviselő úr ügyrendi indítványához hozzászólni. (Nincs 
jelentkező.) Hozzászólót nem látok, akkor határozathozatal következik. 

Kérdezem, hogy a bizottság a miniszteri biztos asszony által felsoroltakon 
kívüli pontokra kíván-e bizottsági módosító indítványt előterjeszteni. Aki ezt 
támogatja, kérem, kézfelemeléssel szavazzon! (Szavazás.) Ez 1 igen. Ki van ellene? 
(Szavazás.) Ez 7 nem. Ki tartózkodott? (Szavazás.) Megállapítom, hogy 1 tartózkodás 
mellett a bizottság úgy döntött, hogy nem kíván újabb módosító indítványt 
előterjeszteni. 

Tisztelt Bizottság! A már említett és elfogadott bizottsági módosító indítvány 
lesz a részletes vitát lezáró… (Dr. Bárándy Gergely: Elnök úr, lehet ügyrendben?) 
Határozathozatal után vagyunk. (Dr. Bárándy Gergely: Ezt el is fogadom. 
Ügyrendben kérek szót.) Egy pillanat, a határozathozatalban foglaltakat hadd 
hirdessem már ki!  

Tehát akkor elfogadtunk egy részletes vitát lezáró módosító indítványt, és ezzel 
ennek a törvényjavaslatnak a részletes vitáját lezárom. (Közbeszólásra:) Elnézést, ezt 
az utolsó mondatot feltételes módba teszem. Kérdezem Bárándy képviselő urat, 
milyen ügyrendi javaslatot kíván tenni. 

 
DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP): Köszönöm, elnök úr. Nem szeretném még, 

ha a napirendi pontot lezárnánk, egyetlen okból: mert ugye, most egy konkrét 
módosító javaslatról, illetve egy ügyrendi javaslatról szavaztunk, ami az összes 
kimaradt pontra vonatkozott. Megtennék még egy ügyrendi javaslatot, ami ennél 
szűkebb, elfogadva azt, hogy természetesen ezt a bizottság már leszavazta; én ezt 
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megértem. De legalább szavazzunk arról is, tisztelt elnök úr, hogy azokat a kimaradt 
módosító javaslatokat, amelyeket az elnökhelyettes asszony sarkalatosnak minősített, 
most már csak azokat egy bizottsági módosító javaslatban fogalmazzuk meg. Mert 
amiről szavaztunk, az a teljes spektrum; én viszont azt szeretném kérni, hogy azokról, 
amelyek sarkalatosként kerültek megfogalmazásra, szintén szavazzon a bizottság.  

Nyilvánvalóan formalitás a történet a leszavazott módosító után, mégis 
fontosnak tartom, főleg a jegyzőkönyv miatt, hogy legalább a sarkalatosakról 
szavazzunk külön. 

 
ELNÖK: Képviselő úr, én nem tudok újabb szavazást elrendelni! Ha egyszer, 

én nem vagyok egy fejszámoló művész, de ha jól tudom, 19 pont maradt ki (Dr. 
Bárándy Gergely: Igen.), ha a 19 pontra a bizottság azt mondta, hogy nem, akkor 
nem fogom részleteiben fölvenni még egyszer, hogy szűkített körben… - ilyen 
indítvány nem volt. Önnek egy olyan indítványa volt, hogy az összesről terjesszünk 
elő módosító indítványt. Erről döntöttünk, hogy egyikről sem kívánunk előterjeszteni. 

 
DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP): Nem tudom addig előterjeszteni, amíg 

nem tudom, hogy annak a szavazásnak mi az eredménye!  
 
ELNÖK: Képviselő úr, ha megérti, megérti, ha nem érti, nem érti - nem tehetek 

róla. 
A részletes vitát lezárom, és ezzel a napirendi pont tárgyalását is lezárom. 

Nagyon szépen köszönöm a megjelenéseket és a nagyon aktív közreműködést. Nehéz 
kérdésen vagyunk túl, köszönöm szépen a munkájukat. (Dr. Völner Pál, dr. Wopera 
Zsuzsa és dr. Gyarmathy Judit távoznak az ülésről.)  

Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről 

A 2006-2010 közötti, az állam által indokolatlan önkényt 
megvalósító fellépés idején elkövetett, politikai indíttatást is 
magukban hordozó cselekmények megítélésével kapcsolatos 
jogszabály-módosítások szükségességéről szóló H/12473. számú 
határozati javaslat 

Tisztelt Bizottság! Áttérünk a 3. napirendi pontunkra, ez pedig a döntés 
képviselői önálló indítványok tárgysorozatba vételéről.  

Emlékeztetek mindenkit, hogy a sor elejére vettük az f) pontban a H/12473. 
számú határozati javaslatot, amelynek előterjesztője Volner János képviselő úr, 
Hegedűs Lorántné képviselő asszony, Z. Kárpát Dániel képviselő úr, Sneider Tamás 
alelnök úr. Kérem, tessenek odafáradni az előterjesztők asztalához. (Hegedűs 
Lorántné, dr. Morvai Krisztina és Toroczkai László leülnek az előterjesztői 
asztalhoz. - Az előtérből Budaházy György arcképe körül „Szabadságot 
Budaházynak” feliratú pólókba öltözött csoport jön be az ülésterembe, illetve 
néhányan ugyanilyen pólóban már bent ülnek a hallgatóság soraiban.)  

Tisztelt Bizottság! Tárgysorozatba vételről van szó. Az előterjesztőket Hegedűs 
Lorántné képviselő asszony fogja képviselni; az európai parlamenti képviselő asszony 
pedig - akit szintén nagy tisztelettel köszöntök - tanácskozási joggal bármelyik 
napirendi pont tárgyalásán részt vehet a bizottsági ülésen a határozati házszabály 
szerint, amennyiben tehát jelzi felém, ő is szót fog kapni. 

Először tehát megadom a szót Hegedűs Lorántnénak. 
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Hegedűs Lorántné szóbeli kiegészítése 

HEGEDŰS LORÁNTNÉ (Jobbik) előterjesztő: Köszönöm a szót, elnök úr. 
Tisztelt Bizottság! Először is, ha megengedi a bizottság, illetve elnök úr, akkor a 
magam részéről szeretném köszönteni az ezen határozati javaslatunk kapcsán 
érintettek hozzátartozóit, akik a teremben itt vannak, most foglalnak helyet részben a 
bizottsági elnök úr mögött, részben pedig itt mellettem. Mindannyian többgyerekes 
édesanyák, három, esetenként négy gyermekük van. Ezért különösen is föl szeretném 
hívni a tisztelt bizottság figyelmét arra, hogy amikor a bizottság dönteni fog erről a 
határozati javaslatról, ennek a sorsáról, akkor egyben a gyermekek sorsáról is dönteni 
fog. 

Nagyon örülök annak, hogy az az országgyűlési határozati javaslat, amely most 
önök előtt van, éppen itt, a Nagy Imre teremben kerül megtárgyalásra. Ennek 
kapcsán hadd mondjam el, ezekben a napokban emlékezhettünk 1956 történelmi 
pillanataira, és itt a Nagy Imre teremben a Nagy Imre-kormány egykori tagjainak, 
állami vezetők portréi vannak kitéve. Egy pillanatra gondolkodjunk el azon, mi lett 
volna akkor, ha ők annak idején az indokolatlan, buta, kegyetlen önkénnyel szemben 
nem akartak volna fellépni, ha esetleg féltek volna. Noha azért hozzá kell tegyem itt 
rögtön Bibó István portréja mellett, hogy ők voltak azok, akik igazi demokrataként 
ténylegesen nem féltek, és tudták a kötelezettségeiket akkor, amikor azzal a kegyetlen 
terrorral találkoztak, amely akkor, annak idején Magyarországot az ötvenes években 
jellemezte sajnálatos módon. 

Ezeknek az embereknek, az ’56-os szabadságharcosoknak a tisztelője, és 
mondhatjuk nyugodtan, méltó követője az a Budaházy György, akinek a 2006-os 
ellenállásban vezető szerep jutott, és aki olyannyira méltó utódja az ’56-os hősöknek, 
hogy a Szabadság téri szovjet emlékműről ő maga, csakúgy, mint ahogy annak idején 
az ’56-os hősök leverték az önkényuralmi jelképektől hemzsegő egykori szovjet 
címert, ő is méltó helyére helyezte el ezt a bizonyos címert. Róla, illetve az ő társairól 
van ebben az előterjesztésben nagyrészt szó, akik úgy gondolták, hogy joguk is és 
egyben kötelezettségük is a 2006-2010 közötti, még egyszer mondom, buta, 
indokolatlan és kegyetlen önkénnyel szemben föllépni. 

Határozati javaslatunk címe az, hogy „A 2006-2010 közötti, az állam által 
indokolatlan önkényt megvalósító fellépés idején elkövetett, politikai indíttatást is 
magukban hordozó cselekmények megítélésével kapcsolatos jogszabály-módosítások 
szükségességéről”, és hogy valójában mit tartalmazna ez a határozati javaslat, az 
pedig az, hogy az Országgyűlés felkéri a kormányt, hogy dolgozzon ki 
törvényjavaslatot annak érdekében, hogy a 2006. szeptember 17. és 2010 májusa 
közötti időszakban a kormány elleni tiltakozás keretében elkövetett, politikai 
indíttatású cselekmények értékelése során enyhítő körülményként kerüljön 
értékelésre az a tény, hogy az elkövetők motivációja a saját maga által is elismerten 
hazug és ezáltal a választói akarattal nyilvánvalóan szembehelyezkedő kormánnyal 
szembeni fellépés volt; illetve az Országgyűlés felkéri a kormányt, hogy vizsgálja meg 
olyan törvénymódosítás előterjesztésének a lehetőségét, amely szerint a már lezárult 
eljárásokban is lehetőség legyen annak vizsgálatára, hogy az ítéletben foglalt 
büntetések az 1. pont szerinti okokból mellőzésre vagy mérséklésre kerülhessenek, és 
az enyhítést eredményező eljárások lefolytatásra kerülhessenek.  

Szeretném felhívni a tisztelt bizottság figyelmét arra, hogy annak idején, 2010-
ben még ennek a kormánynak alapvető célja volt, kormányprogramjának a része volt 
az elszámoltatás. Itt volt a körünkben nem is olyan régen még Budai Gyula 
kormánybiztos úr, aki az elszámoltatásért lett volna felelős. Azt gondolom, annak 
idején a kormányprogramban megfogalmazott elszámoltatás alapvetően arról szólt 
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volna, hogy a Gyurcsány-kormány egyes tagjai, akik név szerint felelősek lehettek az 
akkor elkövetett jogszerűtlen cselekményekért, legyenek azért felelősségre vonva; 
legyenek felelősségre vonva, mondjuk, a Sukoró-perben megvádoltak, és így tovább. 
Ezzel szemben most azt láthatjuk, hogy Gyurcsány szabadlábon van, az elmúlt 
napokban a Sukoró-per vádlottait felmentették, és Budaházy György és társai, akik 
egyébként érdemben tettek ellenállásképpen ezen önkényes rendszer ellen, ők pedig 
most éppen előzetes letartóztatásban vannak.  

Nem gondolom, hogy ez lett volna az eredeti kormányprogram. Nem 
gondolom, hogy az Orbán-kormánynak célja lett volna egy ilyen teljesen aránytalan 
elszámoltatás. Ezért is gondoltuk, hogy az idő kizökkent kerekét ideje most már 
helyretenni, és ezzel a határozati javaslattal az Országgyűlés számára, ami annak 
idején elmaradt, félresiklott, és nem tette meg a kormány bűnös mulasztásként, most 
lehetőséget teremtünk arra, hogy most meg legyen téve.  

Ennyit kívántam elöljáróban elmondani. Itt nyilván lesz - legalábbis remélem - 
erről a határozati javaslatunkról vita. Szeretném, ha lehetőséget kapna Morvai 
Krisztina hozzászólása után Toroczkai László is ahhoz, hogy erről a javaslatról 
önöknek beszéljen mint a kor egyik szemtanúja, és mint aki részt vett az 
eseményekben, és közvetlenül ismeri azokat is, akikről most szó van. Kérem, hogy 
erről külön most szavazzon a bizottság. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Jó. Ez egy ügyrendi kérdés, erről fogunk szavazni. Arról viszont nem 

kell szavaznunk, hogy dr. Morvai Krisztina, aki Völgyesi bíró úrral egy vizsgálatot 
folytatott ebben a témakörben, mint európai parlamenti képviselő szót kapjon. Én 
szót adok, csak tisztelettel kérem, hogy valahogy a hatalmi ágak szétválasztása azért 
mégiscsak lebegjen előttünk, amikor ebben a kérdéskörben tárgyalunk. Mert az a 
szemrehányás, amit Hegedűs Lorántnétól hallottunk, azt jelenti, hogy a nyomozó 
hatóságok vádat emeltek a tábornoki perben meg a Tátraiék ellen meg mindenhol, és 
az önálló hatalmi ágként eljáró független magyar bíróság részéről, annak ellenére, 
hogy első fokon négy évre értékelte a Tátrai-ügyben a magatartást, másodfokon 
felmentő ítélet született. De a hatalmi ágak szétválasztásának tiszteletben tartása 
mellett ez ellen szerintem nem tehetünk semmit.  

Megadom a szót dr. Morvai Krisztina európai parlamenti képviselő 
asszonynak. Parancsoljon! 

Hozzászólások 

DR. MORVAI KRISZTINA európai parlamenti képviselő: Köszönöm szépen. 
Tisztelt Képviselőtársaim! A sors néha igazán drámai forgatókönyveket tud írni. Itt 
vagyunk a 60. évfordulón, az október 23. és november 4. közötti időben, november 2-
án az Országház Nagy Imre termében. S itt van velem szemben egy márványtábla, 
amelyre az van ráírva, hogy „Kegyelmet nem kérek”; ez az 1956 utáni brutális és az 
igazságszolgáltatás általi elszámolás, leszámolás során elhangzott egyik mondat. Én 
viszont azért vagyok itt, tisztelt képviselőtársaim, mert a 2006. őszi nemzeti ellenállás 
és a 2002-10 közötti nemzeti ellenállás szereplőinek képviseletében kegyelmet kérek. 
S hogy miért, arról néhány gondolatot engedjenek meg, hogy fölolvassak. 

Van úgy, hogy az igazságtalanság elviselhetetlen mértékűvé válik. Ilyenkor az 
igazságtalanság semmiképpen nem maradhat érintetlen, hanem orvoslásra szorul, s 
ezt az orvoslást minden igazságszerető embernek követelnie kell. Ezért vagyunk most 
itt. Gyurcsány, Gergényi, Bene és a 2006. őszi véres rendőrterror felelősei szabadon s 
büntetlenül; a jogtiprásaik ellen fellépő Budaházy György és a Hunnia-csoport tagjai 
börtönben, hét éve büntetőeljárás alatt, első fokon összesen 125 évi fegyházbüntetésre 
ítélve. A 2002 és 2010 között minden egyes hazafias tüntetést könnygázzal, 
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kergetőzéssel, körbezárásokkal feloszlató és minden tüntetőben összeverendő, 
előállítandó csőcseléket látó Medgyessy-, Gyurcsány-, Bajnai-kormányok alatti 
vezetők szabadon; a hazafias tüntetéseket és az ellenállást szervező Budaházyék 
börtönben. Úgy tűnik, győzött a gyurcsányi elnyomás, jogtiprás, a nemzet 
megalázása, s elbukott a velük szemben a nemzet méltóságát védő ellenállás.  

Mi az üzenet? Hogy Gyurcsányék vagy jogtiprásra, megalázásra szakosodott 
utódaik bármikor visszatérhetnek, ők bármit megtehetnek, mindent el kell viselni, 
mert ők megússzák; a velük szembeni ellenállást viszont brutális megtorlás követi. Ez 
a helyzet elviselhetetlen mértékben igazságtalan, ezért az igazságtalanság orvoslásra 
szorul, s ennek érdekében mindent meg kell tennünk. S úgy gondolom, az 
elviselhetetlen igazságtalanság orvoslására mindent meg kell tenniük azoknak a 
politikusoknak, képviselőknek, akik a kitartó és önfeláldozó nemzeti ellenállás nélkül 
nem lennének ott, ahol most vannak. Azoknak a jobbikos képviselőknek, akik a 
nemzeti ellenállás főszereplőinek kitartása és bátorsága nélkül most nem lennének 
országgyűlési képviselők. Azoknak a fideszes politikusoknak, akik a nemzeti 
ellenállásban kitartók nélkül nem nyertek volna elsöprő többséget a 2010-es 
választáson. Ők azok, akik igazságtételt ígértek 2006 őszéért és a 2002-10 közötti 
rendszer bűneiért.  

Igazságtétel nem történt. Az akkori politikai vezetők, a magukat is hazugnak 
mondók, a kurvaországozók, a szemkilövetők, köszönik, jól vannak, és igyekeznek 
visszaállítani a hatalmukat. Látványosan készülődik a gyurcsányi restauráció. Az 
ellenállás szervezői és vezetői börtönben. 

Mit mondanak azok, akik igazságtételt ígértek? Mi megpróbáltuk. De az 
ügyészségen és a bíróságokon belül működő valamiféle rejtélyes és láthatatlan erők 
megakadályozták. Megakadályozták a főbűnösök felességre vonását, de elérték a 
velük szemben ellenállók bebörtönzését. Létrejött az elviselhetetlenül igazságtalan 
helyzet. De ők azt állítják, nem tudnak mit tenni, eszköztelenek. Ez nem így van! 
Lehet, hogy a szemkilövetők megérdemelt bebörtönzését nem tudták elérni, de 
tehetnek az ellen, hogy a Medgyessy-, Gyurcsány-, Bajnai-rendszerrel szembeni 
ellenállók ne maradjanak, illetve ne kerüljenek börtönbe, és így az elviselhetetlen 
igazságtalanság legalább részben orvoslást nyerjen. Ennek az eszköze az amnesztia, a 
kegyelem. A kegyelem gyakorlásával a Budaházy György és a Hunnia-csoport elleni 
büntetőeljárás azonnal, már holnap leállítható lenne, eljárási kegyelemmel, és az első 
fokon elítéltek kiszabadulnának az előzetes letartóztatásból, házi őrizetből, akik ott 
vannak, s nem kellene kiállniuk a minden jóérzésű ember által brutálisnak tartott 
fegyházbüntetést.  

Jelentős időt töltöttek már fogságban. Budaházy például kettő és fél évet. Hét 
esztendőn át élt, éltek büntetőeljárás súlya alatt. Egyebek mellett legalább 10-150 
tárgyalási napon át ültek a bíróságon a vádlottak padján. Nem elég ez, kedves 
jobbikos képviselőtársaim? Nem elég ez, kedves fideszes képviselőtársaim? Önök a 
választóik szemébe tudnak nézni, azt mondva, hogy Gyurcsányék megúszták, 
Budaházyék maradjanak végeláthatatlan büntetőeljárás alatt, s töltsenek le 125 évnyi 
fegyházbüntetést? Ezt ígérték? Ha úgy gondolják, hogy nem, akkor adjanak nekik 
amnesztiát! Részesítsék őket közkegyelemben!  

Az egyéni kegyelmezés jogát, mint tudjuk, a köztársasági elnök gyakorolja, a 
többeket érintő úgynevezett közkegyelmet az Országgyűlés gyakorolja. Budaházy 
György és a Hunnia-csoport tagjainak sorsa tehát jelenleg a fideszes és jobbikos 
országgyűlési képviselők kezében van. Pontosítok: az elviselhetetlen igazságtalanság 
orvoslásának lehetősége, Budaházyék hétéves büntetőeljárás és huzamos előzetes 
bebörtönzés utáni szabadsága a fideszes és jobbikos országgyűlési képviselők kezében 
van.  
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Ma megkezdődik valami. Az Országgyűlés Igazságügyi bizottsága tárgyal egy 
javaslatot. Ez a javaslat még nem az amnesztiára irányul, csak arra, hogy a politikai 
ellenállás általi motivációt a bíróságok legyenek kötelesek enyhítő körülménynek 
tekinteni. Budaházy György, a tőle megszokott keserű humorral így reagált erre: 
enyhítő körülményeket már Kenéz bírónő tanácsa is figyelembe vett, ez nekem 13 évet 
hozott.  

Kedves Képviselőtársaim! Amikor az igazságtalanság elviselhetetlenné válik, 
nem lehet kompromisszumot kötni. A határozati javaslat előterjesztése óta 
megváltoztak a körülmények: Budaházyékat újra bebörtönözték. Tovább kell lépni! 
Követeljük az amnesztiát! Kérem fideszes képviselőtársaimat - és természetesen 
jobbikos képviselőtársaimat -, hogy a követelésünkhöz ők is csatlakozzanak, ehhez az 
alapvetően civil követeléshez, hiszen a kialakult helyzet, hogy Gyurcsányék szabadon, 
Budaházyék börtönben, számukra is nyilvánvalóan elfogadhatatlan, mert mélyen és 
elviselhetetlenül igazságtalan. A választókat pedig, a fideszes és jobbikos választókat 
arra kérem, hogy győzzék meg az általuk támogatott pártot és képviselőiket, írjanak 
leveleket nekik, keressék fel őket telefonon vagy személyesen: követeljük együtt az 
amnesztiát! Szabadságot Budaházynak, szabadságot a politikai foglyoknak!  

Köszönöm, hogy meghallgattak.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Tisztelt Bizottság! Elhangzott egy ügyrendi 

javaslat, melynek értelmében az az indítvány, hogy kapjon szót Toroczkai László, aki 
ott ül az előterjesztői asztalnál. Tájékoztatom a bizottságot, hogy erre csak akkor van 
lehetősége Toroczkai úrnak, ha a bizottság ehhez hozzájárul. 

Kérdezem a bizottságot, ki támogatja azt az indítványt, hogy szót adjak 
Toroczkai Lászlónak. (Szavazás.) Ez 1 igen. (Dr. Staudt Gábor: Demokrácia!) Ki van 
ellene? (Szavazás.) Ez 5 nem. Ki tartózkodott? (Szavazás.) Megállapítom, hogy 2 
tartózkodás mellett a bizottság úgy döntött, hogy nem ad szót Budaházy László…, 
bocsánat, Toroczkai Lászlónak. 

Kérdezem, a bizottság részéről kíván-e valaki hozzászólni. Vas Imre alelnök 
úrnak adok szót. 

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

kérdéssel, amelyet itt a határozati javaslat feszeget, már 2010 után nem sokkal 
foglalkoztunk. Balsai István volt képviselőtársunk terjesztett elő egy 
törvényjavaslatot, amelyet el is fogadott az Országgyűlés, és a 2011. évi XVI. 
törvényként lett kihirdetve. Ez a törvény egyébként a normavilágosság szabályainak 
megfelelve nem amnesztiát adott, hanem a törvény erejénél fogva, a törvényben 
meghatározott ítéleteket semmisnek tekintette. Merthogy amnesztiát adni annak 
lehet, aki bűnös; aki nem bűnös, annak nem lehet amnesztiát, sem közkegyelmet, sem 
egyéni kegyelmet adni. Illetve eljárási kegyelemben lehetne részesíteni, amíg be nem 
bizonyosodik, hogy bűnös vagy nem bűnös.  

Abból is látszik, hogy az előterjesztők sem igazán tudják, hogy hogyan kellene 
ezt a problémát megoldani, hogy nem törvényjavaslatot terjesztettek elő, hanem egy 
olyan határozati javaslatot, amely alapján arra kérik fel a kormányt, hogy ezzel 
kapcsolatban terjesszen elő törvényjavaslatot. De látszik egyébként az 
előterjesztésből, a határozati javaslatból, hogy nem tudják igazából, hogy a problémát 
hogyan kellene megoldani. Hozzáteszem, itt egy olyan ügyről van szó, ahol egyébként 
elsőfokú ítélet van jelenleg, és nyilván nem tudjuk megjósolni, hogy a másodfoknak, 
felülvizsgálatnak vagy esetleg egyéni kegyelemnek a során milyen döntés születik. 
Mert itt még egyikükről sem mondta ki egyébként a bíróság, hogy ők bűnösök 
lennének; első fokon azt mondta a bíróság többükre egyébként, hogy igen. De itt 
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szerintem különböző, jogdogmatikailag nem teljesen passzoló dolgok vannak, mert itt 
enyhítésről beszélnek, meg hogy vegye figyelembe… Ugye, a bűncselekmény csak 
akkor valósul meg, ha az a társadalomra veszélyes. Ezek szerint, én nem ismerem 
egyébként részleteiben, nem ültem végig a tárgyalást, de a bíró úgy ítélte meg, hogy 
ezek a cselekmények veszélyesek a társadalomra. Lehet, hogy a másodfok ezzel 
szögesen ellentétes döntést hoz, mint jó néhány ítéletben ez egyébként előfordult. És 
mondom, látszik, az előterjesztők sem igazán tudják, hogy pontosan milyen 
törvényjavaslatot kell előterjeszteni, ezért terjesztettek elő csak határozati javaslatot. 
Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Staudt Gábor alelnök úrnak adok szót. 
 
DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen, elnök 

úr. Nagyon sajnálom, hogy Toroczkai László nem szólhatott hozzá, lévén lehet, hogy 
olyan pluszérvek elhangzottak volna, ami Vas Imre számára is megnyitotta volna azt a 
megvilágosodást, hogy miről is beszélünk. 

Azt viszont el kell mondjam, hogy a szavazóknak nem kell meggyőzniük 
minket, jobbikos képviselőket. Én úgy gondolom, mi tudjuk a dolgunkat, és mindig is 
a barikád megfelelő oldalán álltunk, ha szabad így fogalmazni. Természetesen a 
Fidesz esetében már elvárható lenne, hogy a korábban kinyilatkoztatott elvek alapján 
döntsenek, ez nyilvánvalóan az ő felelősségük. Illetőleg ne utasítsuk el, hogy 
mondjuk, az MSZP-ből vagy akár a függetlenek közül is lehetnek olyan képviselők - 
bár itt a bizottsági teremben nincsenek függetlenek; sajnos úgy tűnik, hogy a munkát 
ennyire veszik komolyan -, de a lényeg az, hogy az Országgyűlés előtt szavazhatnának 
a függetlenek is vagy akár itt a bizottságban is a javaslat támogatása mellett. 

Ami itt előttünk fekszik, erre a javaslatra sok kritikát lehet elmondani; lehet azt 
mondani, hogy miért nem törvénymódosítást nyújtunk be; ugye, Vas Imre azt 
mondta, hogy pontosan hogyan lehet megfogalmazni azt az elvárást, amit szeretnénk. 
De én úgy gondolom, hogy ha a kormány egy határozati javaslat alapján sem tudja a 
fő szabályozási elvek alapján megfogalmazni, hogy mondjuk, egy határozati 
javaslatból mi a levezethető, akkor nagy gond van, és akkor ott kodifikációs 
problémák adódnak. Hiszen ha törvénymódosítást hoztunk volna be, akkor itt 
vesszőket és pontokat kritizálva azt mondták volna, hogy hát, az elvvel egyetértünk, 
de hát az a javaslat nem alkalmas erre. Ezt megéltük már jó párszor. Tehát azt 
gondolom, hogy ha az irányokkal egyet tudunk érteni, akkor utána lehet egy döntés is. 

Mi az irány? Az, hogy egy semmisségi törvény született, ez rendben is van, ezt 
támogatta a Jobbik is. De itt voltak olyan események 2006. szeptember 17. és 2010 
májusa között, amelyek gyakorlatilag egy fennálló, hazug, egyébként saját maga által 
elismerten hazug kormányzat ellen születtek, és itt nem csak egyes ügyekről lehet 
beszélni, hanem enyhébb, illetve súlyosabb lefolyású ügyekről is. Tehát azt kell 
mondjam, hogy nem csak egy bizonyos ügyre szól ez a határozati javaslat, hanem úgy 
gondoljuk, hogy a semmisségi törvénnyel nem érintett részek, és ahogy itt 
elmondtam, a 2006. szeptember 17. és 2010 májusa között lezajlott események között 
is lehetnek olyan eljárások és lehetnek olyan cselekmények, amelyek esetében 
felmerülhet, hogy egy hazug kormányzat elleni fellépésből adódtak, és valamilyen 
módon ezt a büntetőjogi értékelésnél figyelembe kell venni, ugyanúgy, ahogy akár 
bármely más passzusában a Btk.-nak megtalálhatóak az olyan esetek, amikor akár 
valaki hirtelen felindulásból vagy érzelmi töltetből cselekszik. Tehát úgy gondolom, ez 
egy olyan terület vagy egy olyan korszak, amire vonatkozóan nem született semmiféle 
jogi reparáció. 
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S egyébként azért is súlyos ez a dolog, mert ezekben az eljárásokban, akár a 
semmisségi eljárásokat is mondhatnám, amiben az Országgyűlés kijelentette, hogy 
bizony voltak olyan eljárások, tüntetők ellen történtek olyan eljárások, akár még a 
szemük kilövése is, amelyek semmilyen formában nem feleltek meg a jogállami 
kereteknek, tehát akár az ügyészi indítványok, akár a bírósági döntések súlyos 
eljárásjogi hibában szenvedtek. És azt hiszem, ezt már tényként lehet kijelenteni, 
nemcsak a tanulmányok alapján, amelyek készültek, hanem maga az Országgyűlés 
többsége nyilatkozott úgy, hogy igen, a problémák fennálltak. Mi vártuk, vártuk 
sokáig, és többször szót emeltünk abban, hogy ha itt ilyen eljárások születtek, ebben 
részt kellett venni valakinek ügyészi, bírói oldalról vagy akár nyomozó hatósági 
oldalról. Ezek az ítéletek nem úgy születtek, hogy leszálltak az égből, és senki nem 
volt felelős a törvények betartásáért. Én egyébként a múlt héten újra a legfőbb 
ügyészhez, illetve az OBH elnökéhez fordultam; azt szeretnénk megtudni, hogy a 
2010-es kormányváltás óta és egyébként tíz év alatt egyáltalán bármiféle személyi 
konzekvenciája volt-e az ügyészségen és a bíróságon ennek, egyáltalán bármilyen 
nyilvántartás. Nyilván az olyan esetekben, amelyek kirívóak, büntetőeljárásoknak 
kellett volna következniük, de ha ez nem is megállapítható, akkor akár különböző 
fegyelmi jogkörben előterjesztett indítványokra is sor kerülhetett volna e 
szervezeteken belül. S egyébként az is megfontolandó, hogy még tovább menjünk, 
hogy azok az emberek, akik ebben részt vettek, mondjuk, az elmúlt tíz évben hogyan 
léptek előre vagy léptek-e előre a szervezetrendszeren belül. Lehet, hogy egy akkor, 
mondjuk, középvezető ügyész, aki ebben részt vett - most feltételezzünk egy szituációt 
-, lehet, hogy feljebb lépdelt; tehát még olyan következménye sem lett, nemhogy 
büntetőjogi következménye, hanem hogy azt mondták volna neki, hogy nem 
bizonyítható, mondjuk, a részvételed, vagy nem indítunk fegyelmi eljárást, de előre 
többet nem lépsz az életben, és örülj, hogy nem lettél kirúgva. Tehát ezt sem tudjuk, 
hogy ilyen következmények lettek-e. Tudom, hogy ez egy enyhe dolog, de legalább 
lássuk, hogy a karrierjük hogyan alakult ezeknek az embereknek. Remélem, hogy 
egyrészt ezekre választ fogunk kapni, amikor nekem a legfőbb ügyész úr, illetve OBH-
elnök asszony válaszolni fog a feltett kérdésekre. 

S még egy nagyon fontos kérdés felmerül, és ezt volt bírók, komoly jogászok is 
felvetették, hogy a terrorizmus gyanúja bizony rendőri és állami vezetők eljárása 
során is felmerülhet. Márpedig ha így van, akkor miért nem vizsgálta ezt senki? Miért 
nem vizsgálta senki, hogy amikor a rendőröket azonosító szám nélkül ráeresztik egy 
békés tömegre, akkor az mit valósít meg? Egyébként nagyon valószínű az általam 
olvasott jogi vélemények alapján, hogy terrorizmust valósított meg. Az a gond, hogy 
ezeket az eljárásokat nem látjuk. Én egyébként az azonosító szám nélküli rendőröket 
nem tudom másnak tekinteni, mint terroristának. Mert ha ő nem rendelkezik 
azonosító számmal, ő nem rendőr, csak egy rendőrnek kinéző egyén, maszkkal 
eltakarva az arca, valahogyan beöltözve és azonosításra alkalmatlan módon. Hogy ő 
rendőr vagy biztonsági ember, vagy külországból behívott segítő, az akkori 
kormányzat segítője, ezt nem tudjuk, azóta sem derült ki. Tehát ezek olyan pontok, 
amiben, úgy gondolom, előre kellett volna jutni; ezeket a kérdéseket is feltettem a 
legfőbb ügyésznek, várom, hogy bármiféle válasz érkezzen. És egyébként 
hozzáteszem, hogy itt az elévülésre sem lehet hivatkozni, mert ha ez terrorizmus volt 
ezekben az esetekben, akkor annak az elévülési ideje nem tíz év. Tehát nyugodtan 
vádat lehetne emelni e politikai és rendőri vezetők ellen, vagy ha már egy enyhébb 
vádemelés megtörtént, akkor ezt lehetne módosítani, vagy párhuzamosan egy másik 
eljárást, mondjuk, terrorizmus vádjával egy vádemelést is meg lehet tenni.  

Úgyhogy én azt gondolom, és nem szeretném elhúzni a mondandómat, hogy itt 
tulajdonképpen arról kell dönteni, hogy a kormány számára adunk-e egy jogalkotási 
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kötelezettséget, hogy a 2006. szeptember 17. és 2010 májusa közötti cselekmények 
esetében újragondolja az eddigi álláspontját, egyrészt; másrészt pedig értékelje, hogy 
hány olyan eset lehet még, amiről nem is tudunk, és egyébként ebbe a tárgykörbe esik 
a nagyobb és jelentősebb ügyeken kívül. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ha ezt 
elfogadjuk, akkor a kormány mint a jogalkotás felelőse elő tud állni egy javaslattal, és 
azt a javaslatot az Országgyűlésben még meg lehet vitatni, lehet szigorítani, lehet 
enyhíteni; mindenki eldöntheti, hogy mi arról a véleménye. De azt gondolom, 
legalább ezzel a határozati javaslattal a kormány térfelére át kell raknunk a labdát, és 
ezen időszak eseményeit is újra kell vizsgálni, és azt gondoljuk, hogy ehhez minden 
képviselőnek nyugodtan kérhetjük is a támogatását. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Répássy Róbert képviselő úrnak adok szót. 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt 

Bizottság! Tisztelt Morvai Krisztina Képviselő Asszony! Én mindenekelőtt szeretném 
leszögezni, hogy én személy szerint nem értek egyet azzal az ítélettel, ami született 
Budaházy György és társai ügyében. De ettől még most azt a határozati javaslatot kell 
elbírálnunk, ami előttünk fekszik. És ami előttünk fekszik, az nem amnesztiáról szól.  

Tisztelt Bizottság! A legnagyobb hiányossága ennek a javaslatnak, hogy az 
előterjesztők nem mertek amnesztiatörvény-javaslatot előterjeszteni. Ez egy 
amnesztiapótlék, amit előterjesztettek. (Dr. Staudt Gábor: Akkor nyugodtan 
támogathatjátok!) Ugyanis a következőt tartalmazza ez a határozati javaslat; idézték 
itt már többen, de azért mégis ennek a jogi jellegét érdemes megbeszélnünk. Egyrészt 
tisztázni kellene, hogy mik azok a politikai indíttatású cselekmények, amelyeknek az 
értékelése, elbírálása során figyelembe kellene venni bizonyos szempontokat.  

Másrészt az, hogy ezt csak enyhítő körülményként kell figyelembe venni, ez 
nem azt jelenti egyébként, hogy ettől a bűnösségüket kizárná ez a szabály. (Dr. Vas 
Imre: Ha bűnösök!)  

Harmadrészt a választói akarattal nyilvánvalóan szembehelyezkedő 
kormánnyal szembeni fellépés - és ezt ki fogja eldönteni? A bíróság fogja eldönteni 
azt, hogy politikailag jogos volt-e a fellépésük vagy sem? Hát, én azt gondolom, hogy a 
bíróságra pont nem szabad bevinni egy ilyen politikai döntést. Ha a bíróságot 
kényszerítenénk arra, hogy politikai döntéseket hozzon, akkor végképp 
összekevernénk a hatalmi ágak szétválasztását.  

Az amnesztia - közkegyelem - valóban azt jelenti, hogy az Országgyűlés 
politikailag mérlegel egy ilyen kérdést. Én nem szeretném azt megelőlegezni, hogy én 
a magam részéről hogyan szavaznék egy ilyen törvényjavaslatról; ahhoz nyilván 
látnunk kellene azt a törvényjavaslatot. Ez a határozati javaslat nem alkalmas arra, 
hogy egyáltalán érdemben elgondolkodjunk egy amnesztián. Nem alkalmas arra.  

Tisztelt Képviselőtársaim! Én azt kérem, mindenkitől, hogy vegyük komolyan 
ezt a kezdeményezést, és a komolyan vétel azt is jelenti, hogy az előterjesztőknek is 
dolgoznia kell még ezen a javaslaton. Amikor 2010 után semmisségi törvényt 
hoztunk, akkor ott világos jogi fogalmakkal körülbástyázott és később az 
Alkotmánybíróság által is alkotmányosnak ítélt törvényt fogadott el az Országgyűlés. 
Amivel tudott mit kezdeni az igazságszolgáltatás, végre tudta hajtani, azoknak a 
szempontjait tudta mérlegelni. Az is egy nagy vita volt, sokan vitatják a mai napig is, 
de az Alkotmánybíróság alkotmányosnak tekintette azt, hogy a rendőr tanúknak a 
vallomását ki kellett zárni az elítélésre okot adó bizonyítékok közül. Én azt gondolom, 
hogy itt is alapos mérlegelésre van szükség, és világos különbséget kell tenni a 
semmisségi megoldás között és az amnesztia között. Teljesen igaza van Vas Imrének, 
mintha én mondtam volna, hogy azért az amnesztiának van egy problematikus része, 
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ami azt jelenti, hogy bűnösnek tekintjük, akinek amnesztiát adunk, meg akit 
kegyelemben részesítünk. A semmisségi törvény, amelyet annak idején Balsai István 
terjesztett elő, abból a koncepcióból indult ki, és a Fidesz ezen az állásponton volt, 
hogy nem tekinti bűnösnek azokat, akiket csak és kizárólag a rendőr tanúk vallomása 
alapján ítéltek el. Tehát a semmisségi megoldás, Morvai Krisztina - aki maga a, 
mondjuk úgy, hogy a visszamenőleges igazságszolgáltatásnak egyébként szakértője, 
mármint a jogtudományban; tényleg, olvastam a Wikipédián (Derültség.) -, azt 
gondolom, ő tudja a legjobban, hogy mi a különbség a semmisségi törvények és az 
amnesztiatörvény között. És szerintem ezért ez az országgyűlési határozati javaslat 
arra alkalmas, hogy elgondolkodjunk ezen a problémán, az Országgyűlés 
lelkiismeretesen végigmenjen ezen a problémán; de arra nem alkalmas, hogy ebből 
törvény szülessen, mert egy egészen más irányt jelöl ki a kormány számára: azt az 
irányt jelöli ki, hogy egy enyhítést írjon elő. 

Mindenesetre én azt gondolom, hogy a másodfokú ítéletet, pontosabban a 
jogerős ítéletet indokolt lenne megvárni. Függetlenül attól, hogy most az elsőfokú 
ítélet alapján előzetes letartóztatásba kerültek legalábbis néhányan a vádlottak közül, 
annak ellenére is azt gondolom, hogy a másodfokú ítéletet még várjuk meg. 
Egyébként, visszatérve az ítéletre, abban biztos vagyok, hogy az eljárás elhúzódása 
már önmagában emberijog-sértő volt, tehát az emberi jogokat sértette; 
Strasbourgban ez alapján nyilvánvalóan kártérítést fognak megállapítani.  De ez még 
nem alap arra, hogy magáról a fő kérdésről, a bűnösség kérdéséről másként 
gondolkodjunk. 

Tehát összefoglalva, szerintem akkor teszünk helyesen, ha tartózkodunk ebben 
az ügyben, azt jelezve, hogy szerintünk alaposan meg kell fontolnia az 
Országgyűlésnek ezt a kérdést, de nem ezzel a határozati javaslattal tudok azonosulni. 
Ezzel a határozati javaslattal én nem tudok azonosulni, mert jogilag egy téves, rossz, 
nem tudom, milyen megoldás irányába viszi a gondolkodást. 

S még egy mondat idekívánkozik. Azt mondtam, hogy nem értek egyet az 
ítélettel. De egy dolgot a magam részéről szeretnék leszögezni, bár amit mondok, az a 
Fideszről szól: 2006-ban is világossá tettük, több közleményben, több 
állásfoglalásunkban világossá tettük, hogy a Fidesz nem ért egyet az erőszakkal. A 
Fidesz nem ért egyet azzal, hogy a politikai vitákat erőszakosan kell rendezni. Tehát 
ez itt azért egy olyan határvonal (Dr. Staudt Gábor: Lásd kopaszok, Nemzeti 
Választási Iroda!), egy olyan határvonal, amelyet a 2006-os ügyek megítélésekor 
egységesen kell szemlélni. Nem ért egyet azzal, ahogyan itt fogalmaz az országgyűlési 
határozati javaslat: „a választói akarattal nyilvánvalóan szembehelyezkedő 
kormánnyal szembeni fellépés” nem engedhető meg erőszakosan. Azt gondolom, nem 
engedhető meg az erőszak a választói akarattal nyilvánvalóan szembehelyezkedő 
kormánnyal szemben. Nem tudok róla, hogy a Fidesz megváltoztatta volna ezt az 
álláspontját; tehát azt gondolom, ma is hirdethetjük azt, hogy a politikai ellenállásnak 
azok a módjai, amelyek formálisan bűncselekményt valósítanak meg vagy erőszakot 
alkalmaznak, ezek általunk nem elfogadhatók. Lehet, hogy van a parlamentben olyan 
párt, amelyik elfogadja ezt az erőszakos megoldást, én nem fogadom el a magam 
részéről. (Dr. Vitányi István kimegy a teremből.) És éppen ezért vagyok óvatos 
abban a kérdésben, hogy vajon mi történt a vádlottak ügyében. Ezt viszont, hála a 
Jóistennek, nem a parlamenti képviselőknek, hanem a bíróságnak kell megítélnie, a 
bíróságnak a lelkiismerete szerint kell megítélnie azt, hogy abban az ügyben, azokban 
a vád tárgyává tett cselekményekben történt-e erőszak, történt-e az erőszakra való 
felkészülés vagy előkészület, s a többi, s a többi; ezt én nem tudom megítélni, és nem 
szeretnék szereptévesztésben lenni. Tehát nem szabad itt eltéveszteni a szerepünket. 
Köszönöm szépen. 
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Láttam Morvai Krisztina képviselő asszony 

jelentkezését, és utána lesz Staudt Gábor hozzászólása. Tessék parancsolni! 
 
DR. MORVAI KRISZTINA európai parlamenti képviselő: Köszönöm szépen. 

Az eddigiekre reagálva hadd mondjam azt, hogy semmiféle szereptévesztés nincs, 
hiszen a közkegyelem jogának gyakorlása az Országgyűlést, tehát a törvényhozó 
hatalmat illeti meg, és az eljárási kegyelem esetén, ellentétben az itt többször 
elhangzottakkal, nem dönt a bűnösség kérdésében a kegyelmi jogkörnek a gyakorlója. 
(Dr. Vas Imre: Ez így van.) És képviselőtársam kuncogással reagált arra, hogy én 
bizonyos kérdésekben azért talán szakértő vagyok; hadd mondjam, hogy PhD 
fokozattal és bírói szakvizsgával rendelkező egyetemi docens vagyok az ország vezető 
jogi karán, tehát engedjen meg azért néhány jogi szakmai jellegű megjegyzést, ez 
pedig a következő. 

Szóba került itt a semmisségi törvény és az amnesztia egymáshoz való 
viszonya. Ezt a kérdést nagyon alaposan elemezte a 2013-as alkotmánybírósági 
határozat a semmisségi törvény esetleges Alaptörvénybe ütközésének kérdéséről, és 
noha úgy döntöttek az alkotmánybírák, hogy átment az alkotmányosság szűrőjén a 
semmisségi törvény, azért a többségi véleményből is kiolvasható, meg a 
különvéleményekből is, hogy alkotmányossági szempontból megnyugtatóbb az 
amnesztia. (Dr. Vitányi István visszatér a terembe.) Amit az alkotmánybírák 
kimondtak, meggyőződésem szerint helyesen, az az, hogy mind a kettő az állam 
részéről egy ex gratia jellegű döntés a vonatkozásban, hogy egy adott történelmi 
korszak igazságtalanságára reagálva, az azzal összefüggő jogsértő helyzeteket 
orvosolják. Tehát az Alkotmánybíróság is világosan kimondta, ez egy politikai döntés, 
és ezt a politikai döntést önöknek kell felvállalni, akkor is, ha nemlegesen döntenek. 
Tehát ahogy ezt én részletesen kifejtettem a kis beszédemben, akkor a választóik 
szemébe kell nézni, és azt mondani, hogy részünkről rendben van az, hogy 
Gyurcsányék szabadok, Budaházyék pedig börtönben vannak. Így akkor nincs semmi 
probléma! Csak lássunk világosan, a hatalmi ágak megosztása szempontjából is ez egy 
törvényhozói döntés: adok közkegyelmet vagy nem adok közkegyelmet - és ezért a 
felelősséget vállalni kell!  

Azzal is egyetértek, hogy ez a törvényjavaslat nyilvánvalóan azért lett 
határozati javaslat, ami egy törvény megalkotásáról szól: teljesen nyilvánvaló, aki már 
a cipőfűzőjét meg tudja kötni, annyira nagy, az világosan tudja, ez nyilvánvalóan egy 
politikai kompromisszumnak az eredménye. Az önök választói viszont nem 
kompromisszumkészséget várnak önöktől. És merem mondani, hogy ez a fideszes 
választókra éppen úgy igaz, mint a jelenlegi jobbikos választókra, hiszen annak 
idején, 2006-ban meg 2002-10 között együtt szívtuk az utcán a könnygázt, és vannak 
bizonyos dolgok, amelyekben nem értünk egyet, viszont abban, hogy ha Gyurcsány 
szabad, akkor Budaházyéknak is szabadnak kell lenniük, ebben tökéletesen 
egyetértünk! És én most elkezdek egy országjárást, ahol ezzel kapcsolatban próbálom 
az emberek véleményét meghallgatni, próbálom őket meggyőzni, és arra fogom őket 
kérni, hogy a legnagyobb szeretetettel és türelemmel próbálják ezt az országgyűlési 
képviselőiknek elmagyarázni.  

Nagyon szeretném ugyanakkor, mert nagyon szimbolikus és nagyon szép 
lenne, ha 2016-ban, azaz ’56 60. évfordulóján történne ez a közkegyelem. Annál is 
inkább, mert hagyományosan a közkegyelem mindig valamilyen, a nemzet életében 
nagy eseményhez kötődik. Ne felejtsük el, hogy még a kommunisták is képesek voltak 
hét év után közkegyelmet adni azoknak az ’56-osoknak, akiket nem akasztottak föl, 
közülük a legtöbbeknek. Tehát azt gondolom, 2016-ban a 60. évfordulót úgy kellene 
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lezárni, hogy önök veszik a bátorságot, összeülnek egymással, a jobbikos választók és 
a fideszes választók egyértelmű, megkérdőjelezhetetlen akaratával egységben leülnek 
egymással, és kidolgoznak egy olyan közkegyelmi javaslatot, amiben mind a két fél 
egyetért. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. (Taps a hallgatóság soraiban.)  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Staudt Gábor alelnök úrnak adok szót. 
 
DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen. Amit 

Répássy Róbert mondott, az nehezen volt érthető abban a tekintetben, hogy 
egyrészről itt most arról döntünk, hogy az Országgyűlés akar-e foglalkozni a 
kérdéssel. Nem egy végső határozatot hozunk; tárgysorozatba-vételi indítványról 
döntünk, ha jól tudom - javítsanak ki, ha nem. Tehát arról van szó, hogy ez az 
Országgyűlés elé kerül-e, és módosító javaslatokkal bármilyen irányban lehet 
módosítani. Lehet módosítani a Répássy Róbert által elvárt amnesztia felé is - mert 
úgy értem, hogy az enyhítést azért nem támogatja a Fidesz, merthogy még egy teljes 
amnesztiát is elfogadhatónak tart. (Dr. Répássy Róbert: Én nem ezt mondtam, 
egyáltalán.) Ha nem ezt mondta Répássy Róbert, akkor viszont azt kell mondjam, 
álságos az az érvelés, hogy ha egy enyhítő körülményre utaló határozati javaslatot 
még a Ház elé sem engednek, tehát hogy még módosító javaslatokkal se lehessen ez 
adott esetben megváltoztatható, akkor bármi mást támogatnának. Direkt azért 
készült el ez a javaslat ilyen formában, hogy a Fidesz számára minél nehezebbé tegye 
a kifarolást, és minél inkább az ügyeknek minél nagyobb csoportjára terjedjen ki, és 
minél kevésbé lehessen arra hivatkozni, hogy ezt nem engedik az Országgyűlés elé. 
Mert ha egy teljes amnesztiajavaslat jött volna ide a bizottsági ülésre, amely egyéb 
más mozgásteret nem ad a kormánynak, akkor azért utasították volna el - mint a 
viccben, hogy van-e kalapja vagy nincs kalapja a nyuszikának; csak hát ez nem egy 
vicc, hanem arról van szó, hogy az ország jövőjét, illetve az igazságszolgáltatásba 
vetett hitet szeretné-e a jelen Országgyűlés visszaállítani, és azt a maradék négy évet 
is lefedni valamilyen módon, amire a semmisségi törvény nem vonatkozik. Úgyhogy 
azt kell mondjam, hogy ha ezt a javaslatot, amely az enyhítésre vonatkozik, még az 
Országgyűlés elé sem engedik, akkor minden más érv másodlagos és hiteltelen lesz.  

Természetesen ez után a plenáris ülésen meg lehet vitatni, módosító 
javaslatokat be lehet nyújtani, tehát a vita nyitott lesz. Azt kell mondjam, direkt egy 
olyan javaslat fekszik előttünk, amely most arra mindenképpen alkalmas, hogy az 
Országgyűlés elé kerüljön, és bármilyen irányban a kormányzatnak a jogalkotási 
kötelezettségét lehet módosítani; ez az Országgyűlés bölcsességén múlik.  

Adjuk meg a lehetőséget, hogy az Országgyűlés elé kerüljön a javaslat, és utána 
folytassuk le a részletes vitákat! Köszönöm. 

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

hozzászólni. (Jelzésre:) Az előterjesztőnek természetesen szót fogok adni. További 
jelentkezőt nem is látok, úgyhogy most a zárszó következik. Tessék parancsolni, 
Hegedűs Lorántné! 

Hegedűs Lorántné reflexiói 

HEGEDŰS LORÁNTNÉ (Jobbik) előterjesztő: Köszönöm szépen a szót, elnök 
úr. Először is azzal kell hogy kezdjem, hogy nagyon sajnálom, hogy nem adtak szót 
Toroczkai Lászlónak, a Jobbik alelnökének. Nem tudom, mitől félnek a tisztelt 
bizottsági tagok, mit mondhatott volna el olyat vajon Toroczkai László, amit itt a 
bizottság nehezen tudott volna végighallgatni.  
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A másik, amit szeretnék mondani, az az, amit elnök úr is mondott nekem, hogy 
nagyon vigyázzak, nehogy összekeverjem itt az egyébként szétválasztott hatalmi 
ágakat. Mondta ezt annak kapcsán, hogy meg mertem említeni a Sukoró-ügyet, illetve 
Gyurcsány Ferenc viselt dolgait, szemben a Budaházy-perrel. De hát, tisztelt elnök úr, 
azt kell hogy mondjam önnek, hogy létezik még ma olyan Magyarországon, bármilyen 
furcsa, meglepő és elgondolkodtató, hogy a társadalom igazságérzete. S a társadalom 
igazságérzete igenis azt kívánja, hogy Gyurcsány Ferencet, így vagy úgy, de el kell 
számoltatni mindenért, amit tett 2006-tól kezdődően. Ez még mindig hiányzik. S 
ugyanakkor a társadalom igazságérzete az előtt is bénultan áll, hogy Budai Gyula 
elszámoltató biztos, kormánybiztos úr volt az egyetlen ember ma Magyarországon, 
aki úgymond a Sukoró-per kárvallottja, mert noha a Sukoró-perben szereplő összes 
vádlottat, noha tudjuk, hogy mit követtek el és kinek az érdekében, mindenkit 
fölmentettek, kivéve az elszámoltató biztos urat, akit egymillió forintra büntettek meg 
egy kijelentése miatt. (Szórványos derültség.) Úgyhogy itt azért valami biztosan nem 
stimmel! Ebben a rendszerben valami hiba van!  

Ezért kellene egyszer s mindenkorra nekünk, országgyűlési képviselőknek, 
törvényhozóknak az idő kizökkent kerekét visszaállítani. Ennek most már nagyon-
nagyon ideje lenne, nemcsak 2006 tízéves évfordulója kapcsán, hanem azért is, amit 
mondtam, hogy önök úgy nyerték meg a kormányzás lehetőségét és jogát, hogy a 
kormányprogramjukban önök azt ígérték, hogy lesz elszámoltatás. Ezzel szemben - 
mutatom (Felemel néhány papírlapot.) - maga Budai Gyula kormánybiztos úr is 
kettő darab A4-est tudott csak felmutatni, amikor beszámolt és leköszönt a 
pozíciójáról, hogy mi mindent tudott megtenni. Tehát én azt gondolom, hogy ehhez 
az alaporigóhoz nekünk vissza kellene térnünk. Ez az egyik. 

A másik az, hogy éppen azért, mert annak idején a 2006-ot követő időszakban 
nagyon sok esetben előfordult az, hogy bírói ítéletek úgy születtek, hogy a 
bizonyítékokat, hát, mondjuk úgy, hogy kérdőjelesen szerezték be, legyen ez 
tanúvallomás vagy tárgyi bizonyíték, s ennek kapcsán született az a semmisségi 
törvény is, meg kell emlékeznünk arról, hogy amikor a Budaházy-perben az elsőfokú 
ítélet elhangzott, mondjuk, négy órán keresztül ismertette ezt a bíró, az első egy-
másfél óra arról szólt, hogy a bírónő maga kárhoztatta az ügyészséget, illetve a 
vádindítványt a tekintetben, hogy mind a tanúvallomásokat, mind pedig a tárgyi 
bizonyítékokat jogszerűtlenül szerezték be. Ugyanakkor - hozzáteszem mellesleg, 
zárójelben - ugyanez a bírónő utána a védelemnek a bizonyítékait azonban már nem 
volt képes figyelembe venni. Tehát bocsássanak meg nekem, ha a 2006 után született 
ítéletek kapcsán emlékképek törnek fel belőlem ahhoz képest, hogy most hogyan 
született meg az elsőfokú Budaházy-ítélet. Igenis, nem tudom nem észrevenni a kettő 
között meglévő meglepő hasonlóságot.  

Azt kérdezte Vas Imre képviselőtársunk, hogy hát hogyan lehet orvosolni a 
helyzetet, mi nem tudjuk, ezért rossz javaslatot adtunk be, és ezt erősítette meg 
Répássy képviselőtársam is. (Dr. Répássy Róbert: Így van.) És mind a ketten 
egyértelműen azt mondták ki, hogy itt bizony a közkegyelem lenne a megfelelő 
megoldás (Dr. Vas Imre: Nem ezt mondtuk! - Dr. Répássy Róbert: Ezt egyáltalán 
nem mondtuk!), méghozzá az eljárás kapcsán. Ez így elhangzott; nagyon remélem, 
hogy ez így egyébként rögzítve is lett a jegyzőkönyvben. Nyilvánvalóan az is hozzá lett 
téve Répássy képviselőtársamtól, hogy ő szeretné azért látni, hogy mi az a 
közkegyelmi javaslat, mert ő ebben tudná elképzelni a megoldást. (Dr. Répássy 
Róbert ingatja a fejét.) Nosza, jó! Abban a nem várt esetben, ha önök ezt itt most 
leszavaznák, akkor - ezt már előre egyeztettem Toroczkai Lászlóval, a Jobbik 
alelnökével - benyújtásra fog kerülni a közkegyelmi törvényjavaslat is. Nagyon 
remélem, hogy akkor mind Vas Imre szavazatára, mind pedig Répássy Róbert 
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szavazatára számíthatunk, számítani fogunk. És nagyon szépen kérem, hogy legyenek 
nyitottak egy előzetes tárgyalásra e tekintetben, mert nem szeretnénk semmiképpen 
azt az esetet megélni, hogy odahozunk egy javaslatot, amiben önök megint valami 
hibát és fogyatkozást találnak. Tehát előre szeretném ezt önökkel leegyeztetni, és 
akkor akár közös javaslatként, tisztelt Répássy képviselőtársam, fogjuk ezt 
benyújtani. És nagyon köszönöm, azt is külön köszönöm, hogy most itt voltak a 
hozzátartozók, az érintettek hozzátartozói, ők is hallották önnek ezt a rendkívül 
nyitott és egyébként nagyon helyes hozzáállását, mert ők is a tanúink a tekintetben, 
hogy akkor nyilván erre a tárgyalásra, az előzetes megbeszélésre ön készségesen áll 
rendelkezésünkre. 

Köszönöm még egyszer, és nagyon remélem, hogy azért ezt a javaslatunkat is 
támogatni fogja a bizottság. (Taps a hallgatóság soraiból.)  

Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Tisztelt Bizottság! Határozathozatal következik. 
Kérdezem a bizottságot, ki támogatja a határozati javaslat tárgysorozatba vételét. 
(Szavazás.) Ez 1 támogatás. Ki van ellene? (Szavazás.) Ilyen nincs. Ki tartózkodott? 
(Szavazás.) Megállapítom, hogy 7 tartózkodás és 1 támogató szavazat mellett - 
Bárándy képviselő úr nem vett részt a szavazásban - a bizottság nem vette 
tárgysorozatba a határozati javaslatot. 

Nagyon szépen köszönöm a megjelenést, folytatjuk a napirend szerinti 
munkánkat. (Hegedűs Lorántné, dr. Morvai Krisztina, Toroczkai László és 
vendégeik távoznak az ülésről.)  

A keresztényüldözés és a közel-keleti és afrikai népirtás elítéléséről 
és az üldözöttek támogatásáról szóló H/12700. számú határozati 
javaslat 

Tisztelt Bizottság! Soron következik a keresztényüldözés és a közel-keleti és 
afrikai népirtás elítéléséről és az üldözöttek támogatásáról szóló határozati javaslat 
tárgysorozatba vételéről szóló vita. A határozati javaslatot H/12700. szám alatt 
terjesztette elő Balog Zoltán miniszter úr, Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes, 
Soltész Miklós államtitkár, Rétvári Bence államtitkár, Gulyás Gergely, az 
Országgyűlés alelnöke. Az előterjesztőkhöz csatlakozott dr. Vas Imre alelnök úr, ő 
látja el az előterjesztőket megillető jogokat és kötelezettségeket. Megadom a szót, 
amennyiben indokolni kívánja. 

Dr. Vas Imre szóbeli kiegészítése 

DR. VAS IMRE (Fidesz), a bizottság alelnöke, előterjesztő: Igen, röviden. A 
kereszténység a világ legüldözöttebb vallási csoportja, mintegy nyolcvan országban 
üldözik a keresztényeket, közülük 200 millió él közvetlen veszélyben, és a vallásuk 
miatt üldözöttek 78 százaléka keresztény. Ezért kérem, hogy a határozati javaslat 
tárgysorozatba vételét támogassa a bizottság, mert ez ellen, úgy gondolom, minden 
keresztény embernek fel kell lépnie. Köszönöm szépen. 

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

hozzászólni. Bárándy képviselő úrnak adok szót. 

Hozzászólás 

DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. 
Magunk is úgy látjuk, hogy ami a világ bizonyos részein a keresztényekkel történik, az 
felháborító, elfogadhatatlan és fel kell lépni vele szemben.  
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Egyúttal kérdezem is, hogy egyébként a kormány vajon milyen nemzetközi 
folyamatokban vett részt annak érdekében, hogy ez másként történjen, tehát hogy 
hatékonyan fel lehessen lépni. Mert én értem és látom azt, hogy vannak határozatok, 
amelyekben ha kell, ha nem, a kormány magasztalásáról azért szó van, bármilyen 
téma is kerüljön elő. Én nem láttam azt az erős fellépést akár nemzetközi vonalon, 
amit a kormány ennek érdekében tett. Az, hogy felállít egy helyettes államtitkárságot, 
hát, az pont nem ér semmit, ezt mindannyian tudjuk. Ez megint egy olyan 
látványpolitizálás, amikor a kormány egy nemes ügyre fölépít egy aktuálpolitikai 
kommunikációt. Ez a problémám magával a témával kapcsolatban. Még egyszer 
mondom, az semmiképpen sem kérdés és nem kétséges, hogy a világban zajló 
keresztényüldözés ellen, ahogy egyébként minden emberijog-sértés ellen, legyen az 
keresztények ellen irányuló vagy más vallási vagy másféle közösségek ellen irányuló, 
fel kell lépni, és ebben minden kulturált államnak, demokratikus államnak 
kötelessége részt venni. (Dr. Morvai Krisztina papírlapokat oszt szét a 
kormánypárti képviselők között.) Szóval, a kérdésem ennyi lenne az előterjesztőkhöz, 
tegyék meg, hogy elmondják nekem azt, hogy nemzetközi színtéren milyen 
intézkedéseket tett ebben a témában a kormány. 

Azt gondolom, leszámítva azt, hogy vannak olyan mondatok ebben a határozati 
javaslatban, ami nem ide való az én meglátásom szerint, alapvetően a céllal egyet 
lehet érteni. Nyilvánvalóan a parlamenti vitában esetleges módosításai javaslataink 
lesznek majd, ennek megfelelően fogjuk tudni támogatni vagy nem támogatni a 
záróvitában a határozati javaslatot. Mindazonáltal arra alkalmasnak tartom, mivel a 
tárgysorozatba-vételi kérelmek arról szólnak, hogy az Országgyűlés szerint fontos-e ez 
a téma, aktuális-e, kell-e erről a parlamentnek tárgyalnia, én azt gondolom, fontos, 
aktuális és kell tárgyalni róla, tehát a tárgysorozatba vételt a magam részéről 
támogatni fogom. A zárószavazáson, még egyszer mondom, akkor tudunk majd 
nyilatkozni, hogyha elnyerte ez a határozati javaslat a végleges formáját. Köszönöm 
szépen. 

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

hozzászólni. (Nincs jelentkező.) Ilyet nem látok. Kérdezem az előterjesztőt, kíván-e 
reagálni.  

Dr. Vas Imre reflexiói 

DR. VAS IMRE (Fidesz), a bizottság alelnöke, előterjesztő: Köszönöm. Bárándy 
képviselőtársam azt kérdezte, hogy a kormány milyen fellépést tett (Dr. Bárándy 
Gergely: Nemzetközi téren.), így van, a kormány milyen fellépést tett.  

 
ELNÖK: Ez nem tárgya a határozati javaslatnak! 
 
DR. VAS IMRE (Fidesz), a bizottság alelnöke, előterjesztő: Ez egyrészt nem 

tárgya a határozati javaslatnak, másrészt pedig én nem vagyok a kormányzatban 
semmilyen szerepben. Erről persze nyilván nagyon sokat tudunk a sajtóból, ilyen az 
iraki fellépés és jó néhány dolog, de nem hiszem, hogy ez ennek a határozati 
javaslatnak a tárgya.  

 
ELNÖK: Alelnök úr, szeretném figyelmeztetni, hogy térjünk a tárgyra. (Dr. Vas 

Imre: Befejeztem.) Jó. Van-e további hozzászólás? (Nincs ilyen jelzés.) Nincs, akkor 
dönteni kell a tárgysorozatba vételről. 
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Határozathozatal 

Kérdezem, hogy a H/12700. számú határozati javaslat tárgysorozatba vételét ki 
támogatja. Aki igen, kérem, szavazzon! (Szavazás.) Megállapítom, hogy a bizottság 
egyhangú döntéssel tárgysorozatba vette.  

Az országgyűlési képviselők vagyon-, jövedelem- és gazdasági 
érdekeltségi nyilatkozatának kiegészítéséről szóló T/11685. számú 
törvényjavaslat 

Tisztelt Bizottság! Következik az országgyűlési képviselők vagyon-, jövedelem- 
és gazdasági érdekeltségi nyilatkozatának kiegészítéséről szóló törvényjavaslat, Szabó 
Szabolcs független képviselő úr előterjesztése. Ő kérte egyéb elfoglaltságára 
hivatkozással, hogy a bizottság a távollétében tárgyaljon. Ennek következtében az 
írott anyagra vagyunk utalva. 

Tisztelt Bizottság! Kérdezem, ki kíván hozzászólni. (Nincs ilyen jelzés.) Ilyen 
nincs, akkor határozathozatal következik. 

Határozathozatal 

Kérdezem, hogy a T/12685. számú törvényjavaslat tárgysorozatba vételét ki 
javasolja. (Szavazás.) Ez 2 igen. Ki van ellene? (Szavazás.) Ez 7 nem; tartózkodás 
nem volt. Megállapítom, hogy a bizottság nem vette tárgysorozatba. 

Egyes törvényeknek a közpénzek és a közvagyon hatékonyabb 
védelme érdekében szükséges módosításáról szóló T/12069. számú 
törvényjavaslat 

Tisztelettel, következik az egyes törvényeknek a közpénzek és a közvagyon 
hatékonyabb védelme érdekében szükséges módosításáról szóló törvényjavaslat, 
Hadházy képviselő úr előterjesztése, amelyhez csatlakozott Ikotity képviselő úr, aki 
jelen pillanatban jegyzői feladatait látja el az Országgyűlésben, és kérte, hogy a 
távollétében tárgyaljunk.  

Kérdezem a bizottságot, ki kíván hozzászólni a T/12069. számon előterjesztett 
törvényjavaslathoz. (Nincs ilyen jelzés.) Jelentkezőt nem látok. 

Határozathozatal 

Ki támogatja a törvényjavaslat tárgysorozatba vételét? (Szavazás.) Ez 2 igen. 
Ki nem támogatja? (Szavazás.) Megállapítom, hogy 7 ellenszavazat mellett a 
bizottság nem vette tárgysorozatba a törvényjavaslatot. 

Polgármesteri hivatalokban dolgozó köztisztviselők bérének 
emeléséről és a túlóra ellenértékének tisztességes kifizetéséről 
szóló H/12296. számú határozati javaslat 

Itt van egy örökzöld, ez a polgármesteri hivatalokban… Bocsánat, ez nem az, ez 
nem a polgármesterekről szól; ez a polgármesteri hivatalokban dolgozó 
köztisztviselők bérének emeléséről és a túlóra ellenértékének tisztességes kifizetéséről 
szóló határozati javaslat, Gúr Nándor és képviselőtársai által előterjesztve. (Rövid 
egyeztetést követően:) Az előterjesztők közül nincs jelen senki, a távollétükben 
tárgyalunk. Bárándy képviselő úr mint hozzászóló kért szót. Megadom a szót, 
képviselő úr. 

Hozzászólások 

DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Rövid leszek, 
hiszen az előterjesztés önmagáért beszél. Ha már rendezzük - és úgy tudom, erre 
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kormányzati terv van - a kistelepülési polgármesterek bérét, akkor azt gondolom, 
indokolt rendezni a hivatalokban dolgozó köztisztviselők bérét is. Ennek emeléséről, 
illetve a túlórával kapcsolatos szabályokról szól ez az előterjesztés.  

Azt indítványozom a kormánypárti képviselőtársaimnak, hogy vegyük ezt 
tárgysorozatba, és úgyis van ötpárti egyeztetés tudomásom szerint a polgármesteri 
bérekről, ehhez az ötpárti egyeztetéshez nyugodtan hozzá tudnánk tenni ezt a 
javaslatot is, azzal együtt megtárgyalni és egy közös álláspontot kialakítani. Úgyhogy 
kérem a tárgysorozatba vételét. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Tisztelt Bizottság! Kérdezem, ki kíván még hozzászólni. 

Vas Imre alelnök úr kért szót. 
 
DR. VAS IMRE (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen. Egyrészt az 

én emlékeim szerint a képviselő-testületeknek a köztisztviselői illetményalap 
tekintetében van döntési lehetősége, amivel egyébként az illetményt is növelik, mivel 
annak az egy meghatározott szorzója.  

A másik problémám ezzel az előterjesztéssel, hogy ilyen emelést nem 
határozati javaslatban kell elrendelni, hanem törvényben. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Kérdezem, kíván-e még valaki hozzászólni. (Nincs 

jelentkező.) Ilyet nem látok.  

Határozathozatal 

Kérdezem a bizottságot, ki támogatja ennek a határozati javaslatnak a 
tárgysorozatba vételét. (Szavazás.) Ez 2 igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) 
Megállapítom, hogy 7 nem szavazat mellett a bizottság nem vette tárgysorozatba. 

A 2016. október 2-ai érvénytelen népszavazást megelőző másfél 
évben folytatott kormányzati kampánytevékenységet vizsgáló eseti 
bizottság létrehozásáról szóló H/12460. számú határozati javaslat 

Következik a 2016. október 2-ai érvénytelen népszavazást megelőző másfél 
évben folytatott kormányzati kampánytevékenységet vizsgáló eseti bizottság 
létrehozásáról szóló határozati javaslat, amelyet Tóth Bertalan és képviselőtársai 
terjesztettek elő, köztük Bárándy képviselő úr. Megadom a szót. 

Dr. Bárándy Gergely szóbeli kiegészítése 

DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP) előterjesztő: Nagyon szépen köszönöm a 
szót, elnök úr. Itt nincs másról szó, mint arról, hogy volt egy érvénytelen és 
eredménytelen népszavazás 2016. október 2-án, amire a mi meglátásunk szerint 
valami hihetetlen mennyiségű közpénzt költöttek el, tökéletesen indokolatlanul és 
megmagyarázhatatlan módon, egy olyan gyűlöletkampányra, amelynek a hatásai, azt 
gondolom, hosszú távon rengeteg kárt okoznak majd ennek az országnak. Egy biztos, 
hogy az eredményt nem sikerült elérni vele, hiszen a népszavazás érvénytelen és 
eredménytelen lett.  

Úgy gondolom, amikor egy ilyen törekvés érdekében 10 milliárd forintnál több 
pénzt használnak föl kampánytevékenységre, ráadásul úgy, hogy az nem is a 
kampányidőszakban történik, közpénzből, akkor indokolt, hogy azt az Országgyűlés 
egy eseti vizsgálóbizottság keretében kivizsgálja. Képviselőtársaimmal erre tettünk 
javaslatot. Ha úgy gondolják, hogy ebben a kormánynak és a kormánypártoknak 
nincs rejtegetnivalója, akkor kérem, támogassák ennek a vizsgálóbizottságnak a 
felállítását.  
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S egyúttal elnézését kérem a bizottságnak, de most fogok azonnali kérdést 
föltenni a jegybankelnöknek, úgyhogy el kell hagynom az üléstermet. Köszönöm 
szépen, és további jó munkát kívánok!  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. (Dr. Bárándy Gergely távozik az 

ülésről.) Kérdezem a bizottságot, kíván-e valaki hozzászólni. Vas Imre alelnök úrnak 
adok szót. 

Hozzászólás 

DR. VAS IMRE (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen. Szerintem 
nincs arra törvényi lehetőség, hogy a bizottság ezt tárgysorozatba vegye, mert ebben a 
tárgykörben nem állítható fel vizsgálóbizottság, különös tekintettel arra, merthogy a 
közpénzek költését az Állami Számvevőszék ellenőrizheti és ellenőrizni is fogja.  

Egyébként pedig önmagában az is kérdés, hogy kampánytevékenységről szól-e 
egyáltalán ez a határozati javaslat, mert a kampány a választást megelőző 50. naptól a 
szavazás napjáig terjed, és én úgy ítélem meg, hogy az állampolgárok tájékoztatása 
szükséges. De mondom, a törvény szerint ezt nem vehetjük tárgysorozatba. 

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

(Nincs jelentkező.) Határozathozatal következik. 

Határozathozatal 

Kérdezem, ki támogatja a tárgysorozatba vételt. (Szavazás.) Ez 1 igen. Ki van 
ellene? (Szavazás.) Megállapítom, hogy 7 ellenszavazat mellett a bizottság nem vette 
tárgysorozatba. 

Az állambiztonsági múlt nyilvánossá tételéről szóló H/12485. 
számú határozati javaslat 

Következik az állambiztonsági múlt nyilvánossá tételéről szóló határozati 
javaslat, Mirkóczki Ádám, Staudt Gábor, Apáti István és Szávay István képviselők 
önálló indítványa. Staudt Gábor alelnök úr van jelen közülük, nyilván ellátja az 
előterjesztői feladatokat. Kérdezem, kíván-e a vita előtt szólni. Igen, megadom a szót, 
parancsoljon! 

Dr. Staudt Gábor szóbeli kiegészítése 

DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik), a bizottság alelnöke, előterjesztő: Köszönöm, 
elnök úr. Arról van szó, régi vágyunk, és azt kell mondjam, nem csak nekünk, hogy az 
állambiztonsági múlt átláthatóvá, nyilvánossá tétele valóban megvalósulhasson. Az 
ügynöklisták megismerhetősége továbbra is korlátozott, sajnálatos módon, és a 
kutathatósága sem teljes. Elég arra gondolni, hogy nagy számban kerültek át és ebben 
a formában titkosak maradtak ’90 után olyan listák, illetve akár hivatásos ügynökök is 
vagy a hálózatban dolgozó személyek, akiknek ilyenformán a kilétét sem lehet tudni. 
Az erre vonatkozó lépések teljes mértékben eredménytelenek voltak. Bár felállításra 
került a sokszor hivatkozott Nemzeti Emlékezet Bizottsága, de gyakorlatilag azt 
láthatjuk, hogy a munkát ők a másik feléről fogták meg, tehát elkezdték körülbelül a 
második világháború utántól feldolgozni azokat a listákat, ügynököknek, hálózati 
személyeknek, illetve a diktatúra rendszere működtetőinek a listáját, és már a 
hatvanas évek elejéig néhány név nyilvánosságra is került. Úgyhogy én attól tartok, az 
én életemben már nem kerül arra sor, hogy mondjuk, ’90-ig eljussunk, és nálam azért 
idősebb képviselőtársaim is vannak az Országgyűlésben. Azt kell mondjam, ez már 
csak maximum a történelem számára lehet egyfajta elégtétel, de addigra már 
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mindenki egyrészt vagy meg fog halni, amikor a neve előkerülhetne, vagy semmilyen 
jelentős következménye nem lesz ennek a dolognak.  

A határozati javaslat tehát arra vonatkozik - és hangsúlyozom, hogy a 
benyújtás ideje október 12-e, tehát a dátumok emiatt, hogy elhúzódott a 
megtárgyalása, módosulhatnak -, mi azt szeretnénk, hogy 2017. január 1-jétől 
haladéktalanul megismerhetővé és kutathatóvá váljanak az állambiztonsági múlt 
eddig eltitkolt adatai, iratai, és ennek a megtagadása büntetőjogi szankcióval legyen 
sújtható. Minden más egyrészt az indokolásban elérhető, illetőleg számtalan korábbi 
javaslatunkat nem megismételve, de azt kell mondjam, hogy a cél elérése érdekében, 
hogy tisztán lásson a magyar társadalom, tisztán lásson mindenki, egy hasonló 
határozati javaslat elfogadása mindenféleképpen szükséges. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem, kíván-e valaki hozzászólni. (Nincs 

jelentkező.) Jelentkezőt nem látok. 

Határozathozatal 

Kérdezem, ki támogatja a tárgysorozatba vételt. (Szavazás.) Ez 1 igen. Ki van 
ellene? (Szavazás.) Megállapítom, hogy 7 ellenszavazat mellett a bizottság nem vette 
tárgysorozatba. 

Az országgyűlési képviselők, a Kormány tagjai és az államtitkárok 
kötelező vagyongyarapodási vizsgálatáról, valamint - a 
vagyonnyilatkozat-tételi eljárás szigorításával - vagyonuk 
átláthatóságának a növeléséről szóló T/12465. számú 
törvényjavaslat 

Tisztelettel, hátravan még az országgyűlési képviselők, a kormány tagjai és az 
államtitkárok kötelező vagyongyarapodási vizsgálatáról, valamint - a 
vagyonnyilatkozat-tételi eljárás szigorításával - vagyonuk átláthatóságának a 
növeléséről szóló T/12465. számú törvényjavaslat, Dúró Dóra, Szilágyi György, Staudt 
Gábor képviselők indítványa. Gondolom, Staudt Gábor látja el az előterjesztői 
teendőket. Kérdezem, kíván-e valamit előadni.  

Dr. Staudt Gábor szóbeli kiegészítése 

DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik), a bizottság alelnöke, előterjesztő: Igen, 
köszönöm, elnök úr, nagyon röviden. Szeretnénk szigorítani a vagyonnyilatkozat-tétel 
rendszerét, és szankcionálni azt, ha valaki szándékosan vagy mulasztással hamis 
adatokat tüntet fel.  

Erről már nagyon sok vita volt az Országgyűlésben. A javaslat lényege egyrészt 
kibővíteni azt a kört, akik állami támogatásban nem részesülhetnek, illetve kibővíteni 
azt a kört is, akiknek vagyonnyilatkozatot kell tennie, például kormánybiztosok, 
miniszterelnöki biztos, miniszteri biztos, akit meg tudok itt említeni. Illetőleg 
elektronikussá szeretnénk tenni ezt a nyilatkozatkitöltési rendszert, a módosítást 
pedig nehezebbé, illetőleg módosítást követően egy eljárást várnánk el az erre 
illetékes bizottságtól, amelyik jelen pillanatban a mentelmi, összeférhetetlenségi, 
fegyelmi, mandátumvizsgáló bizottság. Illetőleg a ciklus elején és végén kötelező 
vagyonosodási vizsgálatnak is alávetnénk minden képviselőt, tehát nemcsak 
ellenzékit vagy kormánypártit. (Sic!)  

Azt kell látnunk, hogy az emberek elvárják, hogy a vagyonnyilatkozati rendszer 
ténylegesen működjön. A Jobbik ebben a körben megtette a maga önkéntes lépéseit, 
például a hozzátartozóink vagyonnyilatkozatát önkéntesen föltettük az internetre, ez 
elérhető. Azt szeretnénk, ha bármilyen módon, de szigorodna a rendszer. Ezt egy jó 
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javaslatnak tartjuk, ami itt van, és bízunk benne, hogy az Országgyűlés elé kerülhet. 
Köszönöm szépen.  

Hozzászólás 

ELNÖK: Tisztelettel, szolgálati közleményként mondom el, hogy Lázár János, 
a Miniszterelnökséget irányító miniszter úr írt egy hatalmas dolgozatot (Dr. Staudt 
Gábor: Ó!), amelyet én meg is kaptam. Meg fogom tudni, hogy ez a dolgozat 
nyilvános-e; ha nyilvános, akkor a bizottság tagjainak rendelkezésére bocsátom. Mint 
a Mentelmi bizottság volt elnöke, annyi megjegyzést fogadjanak el, hogy 
szándékosságbizonyítást a bizottság hatáskörébe adni elég meredek feladat, mert 
olyan bizonyítási nehézségeket okoz, amire egy országgyűlési bizottságnak nincs 
hatásköre. De ez most egy más kérdés. Annyit szeretnék a Lázár-féle dolgozattal 
kapcsolatban kijelenteni, hogy összehasonlító munkát végzett az európai kormányok 
vagyonnyilatkozataival, és messze a magyar rendszer a legszigorúbb. (Dr. Staudt 
Gábor: Hm… Jó.) Úgyhogy ennyit erről. 

Kérdezem a bizottságot, kíván-e még valaki hozzászólni. (Nincs jelentkező.) 
Jelentkezőt nem látok. Az előterjesztő reagálni kíván. Parancsoljon! 

Dr. Staudt Gábor reflexiói 

DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik), a bizottság alelnöke, előterjesztő: Hát, ez egy 
érdekes helyzet. Ha a magyar rendszer a legszigorúbb, és Magyarország még így is az 
egyik legrosszabb helyen áll a korrupciós rangsorokban, akkor ezek szerint a magyar 
politikusok a legmegátalkodottabbak, akik a szigorú rendszer ellenére is a legtöbbet 
tudják lopni. (Dr. Vas Imre: Ti! Mi nem, csak ti!)  

Úgyhogy azt kell mondjam, hogy ha ez is kevés, akkor azt hiszem, még 
szigorúbb rendszer kell, ami arányban áll az ellopott közvagyonokkal, közjavakkal. 
Az, hogy mondjuk, skandináv országokban a rendszer nagyon enyhe és nem lopnak, 
minket nem ment fel, a parlamentet nem menti fel az irányban, hogy ne egy 
kőkemény rendszerrel válaszoljon arra, hogyha ez a rendszer még így sem működik. 
Köszönöm. 

Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Tisztelt Bizottság! Tekintettel arra, hogy 
elhangzott a zárszó, határozathozatal következik. Kérdezem a bizottságot, ki 
támogatja a T/12465. számú törvényjavaslat tárgysorozatba vételét. (Szavazás.) Ez 1 
igen. Ki van ellene? (Szavazás.) Megállapítom, hogy 7 ellenszavazat mellett a 
bizottság nem vette tárgysorozatba.  

Egyebek 

Tisztelt Bizottság! A napirendből már csak az „Egyebek” pont van hátra. 
Szeretném tájékoztatni a bizottság tagjait - nagyon fontos, egy kis figyelmet kérek! -, 
hogy az B-hét ugyan, de november 15-én, keddre tervezem a következő bizottsági 
ülést. Ez azért nehéz kérdés, mert akkor lesz az igazságügyi csomag, ami azt jelenti, 
hogy meg kell hallgatnunk a Kúria elnökét, a Bírósági Hivatal elnökét és a legfőbb 
ügyészt; és ezenkívül valószínűleg lesznek még napi munkák is. Jelen pillanatban a 
bizottságnak nincs restanciája.  
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Az ülés berekesztése 

Nagyon szépen köszönöm a megjelenést. A bizottsági ülést berekesztem. 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 13 óra 24 perc)  

Dr. Vitányi István 
a bizottság alelnöke 

 

Dr. Rubovszky György 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Prin Andrea 


