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(Az ülés kezdetének időpontja: 13 óra 26 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirend 
elfogadása 

DR. RUBOVSZKY GYÖRGY (KDNP), a bizottság elnöke, a továbbiakban 
ELNÖK: Tisztelettel köszöntöm a bizottság tagjait, a munkatársakat, érdeklődőket. A 
bizottsági ülést megnyitom.  

Tisztelt Bizottság! Szeretném tájékoztatni először a bizottság tagjait arról - és 
ezt alátámaszthatja Gulyás Gergely képviselőtársam -, hogy volt egy ötpárti 
megbeszélés, ahol elhangzott az, hogy a házszabály nem kerül módosításra a 
tekintetben, hogy ha valaki meghatalmazást ad le a bizottság ülésén akár ötpercnyi 
távollét miatt is, a házszabály szerint az egész bizottsági ülésről távollévőnek kell 
tekinteni. Ez rettenetesen igazságtalan az én meggyőződésem szerint, de kénytelen 
vagyok elfogadni; ma így szól a házszabály, nem fogják módosítani. Ebből az 
következik, hogy az a tiszteletteljes kérésem a bizottság valamennyi tagjához, hogy ha 
nem tud jönni a bizottsági ülésre, azt jelezze, és csak olyan embertől fogunk 
meghatalmazást elkérni, aki előre szól, és az egész bizottsági ülésről ténylegesen távol 
van.  

Jól mondtam a történteket, képviselő úr? (Dr. Bárándy Gergely: Így van.) Ez 
van, sajnos. Ennyit szerettem volna napirend előtt mondani. 

A napirend elfogadásával kapcsolatban érkezett hozzám egy beadvány, 
amelynek az a címe, hogy „Napirend módosításának kérése”, aláírás: Staudt Gábor, a 
bizottság alelnöke. Arra vonatkozik, hogy a bizottság hallgassa meg dr. Handó 
Tündét.  

Tisztelt Alelnök Úr! A közelmúltban volt egy ilyen történet, hogy volt egy 
indítvány meghallgatásra vonatkozóan, az az igazságügyi miniszterre vonatkozott, és 
Bárándy képviselő úr terjesztette elő. Akkor elmondtam, hogy a házszabály nevesíti, 
hogy a meghallgatásokat hogyan kell kérni. Ebben az a formai hiba, hogy ehhez 
három bizottsági tag aláírása szükséges, tehát én csak akkor fogom ezt érvényes, 
meghallgatásra irányuló kérelemnek tekinteni, ha a házszabálynak megfelelően a 
kellő számú aláírást megkapom.  

Kíván reagálni, alelnök úr? (Dr. Staudt Gábor: Igen.) Tessék! 
 
DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen. Lehet, 

hogy akkor nem fogalmaztam egyértelműen. Azt szeretném, ha egy olyan napirendi 
pontot felvennénk, amelynek ez lenne a tárgya, illetve az elmúlt időszak 
igazságszolgáltatást érintő eseményeiről lehetne beszélni és át tudnánk azt is beszélni, 
hogy adott esetben az elnök asszony meghallgatása is szükséges-e. De egyébként, ha 
ezen múlik, szerintem a három aláírás megszerezhető. De ezt így kiegészítve, mint 
külön napirendi pontot szeretném felvetetni a bizottság napirendjére, tehát nem 
csupán a meghallgatásról szeretnék kérni döntést. 

 
ELNÖK: Odáig el tudom képzelni, hogy ön azt kéri, vegyük napirendre és 

tárgyaljuk meg a közelmúltban történteket és erről döntsön a bizottság. (Dr. Staudt 
Gábor: Igen, jó.) Ez lehet egy napirend-kiegészítés. Ebben nincs meghallgatás kérése. 

 
DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik), a bizottság alelnöke: Igen, elnök úr, 

elsődlegesen ezt kérném. Azért írtam bele, mert ha a bizottság arra jutna, hogy a 
napirendi pontot tárgyalná, és úgy gondolná, hogy meghallgatás szükséges, akkor a 
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bizottság erről is dönthetne. De akkor nyilvánvalóan azt kérem, amilyen döntésre 
lehetőségem van. 

 
ELNÖK: Akkor határozathozatal következik. Ezt mindenki megkapta, az a 

kérdésem, hogy felveszi-e napirendre a bizottság Staudt Gábornak ezt az indítványát. 
Egyébként én félreértettem, ezt most szeretném leszögezni. Aki indítványozza, hogy 
felvegyük napirendre, kérem, jelezze! (Szavazás.) Négy igen szavazat. Ki nem veszi 
napirendre? (Szavazás.) Öt nem szavazat. Nem vettük napirendre. Ez nem zárja ki, 
hogy három aláírással lehet kezdeményezni az elnök asszony meghallgatását. 

Tisztelt Bizottság! Ezt követően én az írásban előterjesztett tervezetet 
terjesztem a bizottság elé. Kérdezem a bizottságot, hogy az írásban kiküldött 
napirendet ki fogadja el. Aki elfogadja, kérem, szavazzon! (Szavazás.) Megállapítom, 
hogy 5 igen szavazat. Ki van ellene? (Szavazás.) Egy ellenszavazat. Ki tartózkodott? 
(Szavazás.) Három tartózkodással a bizottság elfogadta a napirendet. 

Szeretném tájékoztatni a bizottság tagjait, hogy a házelnök úrtól engedélyt 
kaptunk arra, hogy a parlamenti ülés alatt bizottsági ülést tartsunk. (Dr. Budai Gyula 
megérkezik.)  

Egyes állami tulajdonban álló ingatlanoknak a Magyarországi 
Református Egyház részére történő tulajdonba adásáról szóló 
T/14241. számú törvényjavaslat 

Az első napirendi pont az egyes állami tulajdonban álló ingatlanoknak a 
Magyarországi Református Egyház részére történő átadása. Ez a geszti Tisza-birtok, 
T/14241. számú törvényjavaslat. A tárgyalás alkalmával köszöntöm az előterjesztő 
képviseletében megjelent dr. Latorcai Csaba államtitkár urat. Kérdezem, hogy kíván-e 
előadni valamit. Először arról kellene döntenünk, hogy az eredeti előterjesztés a 
határozati házszabály 44. és 45. §-ában foglaltaknak megfelel-e. Kérdezem az 
államtitkár urat mint előterjesztőt, hogy megfelel-e az előterjesztés.  

 
DR. LATORCAI CSABA helyettes államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): 

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

hozzászólni. (Senki sem jelentkezik.) Jelentkezőt nem láttam.  
Ki az, aki elfogadja, hogy a előterjesztés a házszabálynak megfelel. (Szavazás.) 

Hat igen szavazat. (Dr. Bárándy Gergely: Én is!) Kész Zoltán is? (Kész Zoltán: Igen.) 
Egyhangúlag egyetért a bizottság. Köszönöm szépen. 

Nincs olyan módosító javaslat, amelyet a képviselőtársaim terjesztettek volna 
elő. Viszont az előterjesztő kezdeményezésére én indítványozom, hogy a kiosztott 
négypontos bizottsági módosító indítványt terjesszük elő. Szeretném felhívni a 
figyelmet arra, hogy mindegyik szinte csak jogtechnikai kérdés. Azt indítványozom, 
hogy ezt a négy pontot egyben tárgyaljuk. Ezzel kapcsolatban az előterjesztőt nem 
kérdezem meg, mert onnan a kezdeményezés. Kérdezem a bizottságot, kíván-e valaki 
hozzászólni. (Senki sem jelentkezik.) Jelentkezőt nem látok. 

Határozathozatal következik. Kérdezem a bizottságot, ki az, aki ezt a 
négypontos előterjesztést, mint az Igazságügyi bizottság módosító indítványát 
javasolja előterjeszteni. (Szavazás.) Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag 
döntött így.  

Mint a részletes vitát lezáró módosító indítványt fogjuk előterjeszteni és ezzel 
ennek a napirendi pontnak a részletes vitáját lezárom. Nagyon szépen köszönöm az 
államtitkár úrnak a megjelenést. 
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Az egyes büntetőjogi tárgyú törvények módosításáról szóló T/14232. 
számú törvényjavaslat 

Második napirendi pont az egyes büntetőjogi tárgyú törvények módosításáról 
szóló törvényjavaslat. Tisztelettel köszöntöm dr. Völner Pál államtitkár urat. A 
feladatunk a határozati házszabály szerinti megfelelés és a módosító indítványok. 
Kérdezem az államtitkár urat, hogy megfelel-e az eredeti előterjesztés a határozati 
házszabály előírásainak. 

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

hozzászólni. (Nincs ilyen jelzés.) Ilyet nem látok. Ki támogatja azt az indítványt, hogy 
megfelel az előterjesztés? (Szavazás.) A bizottság egyhangúlag elfogadta. 

Tisztelt Bizottság! Most következnek a módosító indítványok.  
Bárándy Gergely képviselő úr terjesztett elő egy olyan módosító indítványt, 

amely a háttéranyagban három részre lett szedve, de én javaslom egyben tárgyalni, és 
egyesével fogunk róla szavazni. Kérdezem az előterjesztőt, van-e kifogása ellene. 

 
DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP): Nincs. 
 
ELNÖK: Nincs, köszönöm. Kérdezem államtitkár urat, hogy a három módosító 

indítványt - miután egyben tárgyaljuk azokat - támogatják-e. 
 
DR. VÖLNER PÁL államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Egyiket sem? 
 
DR. VÖLNER PÁL államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): Egyiket sem. 
 
ELNÖK: Nem támogatja. Ki kíván hozzászólni? Bárándy képviselő úr! Annyit 

szeretnék pontosítani a felvezetésben, hogy egy szavazás lesz a végén.  
 
DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt 

Bizottság! Nekem mindegy, hány szavazásban, csak azt kérem, támogassa a kormány 
a javaslatot.  

Nem kaptam igazából az általános vitában választ arra, hogy miért nem ért 
egyet a minisztérium ezzel az előterjesztéssel. Viszonylag hosszan érveltem ott 
amellett, hogy miért szükséges ez, és miért tartom rossznak ezt a megoldást. Azt a 
felszólalást nem fogom megismételni, de kénytelen vagyok összefoglalni nagyon 
röviden, hogy mégis mi az értelme ennek.  

Az addig rendben van, hogy azt a terhet, amelyet az Alkotmánybíróság 
határozata jelent főleg a kisebb törvényszékeknek, le kell venni a vállukról, tehát 
valahogy megoldást kell találni. Azonban egy olyan megoldást sikerült találni, ami a 
garanciális szint tekintetében kifejezetten visszalépést jelent. Mondom ezt azért, mert 
annak idején, és indulhatnánk a kályhától is, hogy az ítélőtáblák felállításának többek 
között talán a legfőbb indoka az volt, hogy a jogegységet tudják biztosítani, sokkal 
inkább, mint korábban, amikor megyei szinten alakultak ki bírói gyakorlatok, és 
ügyvédként nemegyszer hallottuk, hogy lehet, hogy az úgy van, de nálunk ez itt így 
szokás. Ez egy olyan mondat, ami nem elfogadható, éppen ezért a Kúriának is kiemelt 
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felelőssége van a jogegység biztosításában, de az ítélőtáblák felállításának is ez az első 
számú indoka.  

Most viszont azt tesszük, hogy az előzetes letartóztatás mint 
kényszerintézkedés vonatkozásában gyakorlatilag a megyéből nem engedjük ki az 
ügyet. És ez nem jó. Ez azért nem jó, mert hoztam példaként, azt hiszem, a 2010-es 
Békés megyei statisztikát, ahol az előzetes letartóztatás elrendelésére vonatkozó 
indítványok konkrétan 100 százalékának adott helyt a bíróság. Száz százalékának. 
Azaz egy sem volt, amelyiket az ügyész indítványa ellenére bírálta volna el. És ez nem 
az ügyészségnek a zseniális munkáját dicséri, hanem a bíróságnak azt a téves 
szerepfelfogását, ami valószínűleg a ’90 előtti időszakból ragadt rá. Nevezetesen, hogy 
ha az ügyész indítványozza, akkor azt automatikusan elrendeli; magyarán a saját 
szerepét egyfajta formális szerepként kezelte. Máshol a bíróságok lényegesen eltérő 
arányban rendelik el az előzetes letartóztatást. És ezen a gyakorlaton enyhített az, 
illetve próbálta a kétféle vagy többféle álláspontot harmonizálni és egy egységesebb 
joggyakorlatot ebben kialakítani, amikor egy év után végre ez az ügy elkerül az 
ítélőtábláig másodfokon. Most ezt elvesszük. Most törvényszéken megint le fognak 
ragadni ezek az ügyek, soha nem fog ítélőtábla elé kerülni. Ez azt jelenti, hogy megint 
megyei gyakorlatok fognak kialakulni ebben, és olyan hihetetlenül eltérő lesz majd az 
előzetes letartóztatás elrendelésének a gyakorlata, mondjuk, Vas megye és Békés 
megye között, ami egy modern jogállamban elfogadhatatlan. Magyarán, más 
megoldást kell és lehet választani arra, hogy a garanciális szint ne csökkenjen, de a 
problémára megoldást lehessen találni. 

Államtitkár úrnak mondtam akkor azt, hogy például azt a néhány bírói 
státuszt, ami ehhez kell, egész nyugodtan most az új Be. hatálybalépésével meg lehet 
majd spórolni az ülnökrendszeren, azt át kell csoportosítani, és ha lehet, egy-két bírói 
státuszt létrehozni, és akkor megszűnik például ez a probléma. Mert ott, ahol kicsi 
megyékben ez gondot okoz, oda még néhány, egy-két-három bírói tanácsot - 
valószínűleg egyébként egy vagy kettő bőven elég - lehet telepíteni, kinevezni.  

A másik, hogy vannak azért picit szofisztikáltabb ötletek is, és önöknek is volt 
egy, amikor azt mondtuk, hogy a katonai ügyekben ilyen esetben nem a katonai 
tanács jár el fellebbviteli fórumként, hanem a normál bírói tanácsok. Azt lehet látni 
meg tudni, hogy nyilván az ügy érdemét elbíráló bíróság esetében van elsősorban 
szükség arra a speciális ismeretre, ami a katonai tanácsok esetén megvan; egy 
előzetes letartóztatás elbírálásánál - vagy most már az új Be. szerint: letartóztatás 
elbírálásánál - teljesen mindegy, hogy melyik bíróság hozza meg a döntést, vagy 
majdnem mindegy. És így nem csökken a szint sem, és egyébként nem egy rossz ötlet.  

Szóval, visszatérve és összefoglalva, én arra kérek még államtitkár úrtól 
magyarázatot, hogy ezekkel az érvekkel miért nem ért egyet. Miért nem lehet egy más 
megoldást választani, és miért kell megint visszamenni oda, ahonnan egyébként 
elindultunk, és amiről tudjuk, hogy rossz volt annak idején? Köszönöm szépen. (Dr. 
Apáti István megérkezik az ülésre.)  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a bizottságot. (Jelzésre:) Répássy 

képviselő úrnak adok szót. 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT (Fidesz): Tisztelt Bizottság! Tisztelt Bárándy 

Képviselő Úr! Én már az általános vitában sem értettem ezt a kifogását, most is 
igyekeztem újra értelmezni, hogy itt miről van szó; és szívesen meghallgatom az 
államtitkár úr válaszát, de én nem látom azt bizonyítottnak, hogy az ön által felvetett 
problémára az ön által benyújtott módosító javaslat lenne a megoldás. Én ezt 
egyáltalán nem látom bizonyítottnak. Mert ön arról beszélt, hogy a bírói gyakorlatot - 
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nem is ítélkezési gyakorlatot, hanem itt a kényszerintézkedésekkel kapcsolatos bírói 
gyakorlatot - kellene olyan módon befolyásolni, hogy a szinteken hogyan határozzuk 
meg. No de ez egy olyan elmélet, mondjuk így, amely bizonyítékokkal nem 
alátámasztott elmélet, hogy pusztán azért, mert más szint döntene, azért majd biztos, 
hogy az ügyészség indítványai nem lesznek ilyen nagy százalékban elfogadva a 
jövőben. Tehát ön ezt elfelejtette igazolni, hogy miért lenne megoldás ez a módosító 
javaslat arra a problémára.  

Lehet, hogy ez egy létező probléma, amit mond, hiszen volt ilyen megye; ahogy 
ön mondta, statisztikailag lehet, hogy ez egy létező probléma. De már elnézést kérek, 
arra sincs semmi garancia, hogy ha az ítélőtábla fog ezekben a kérdésekben dönteni 
másodfokon, akkor másként alakulnának ezek az ügyek. Nincs rá garancia. Tehát 
értem, amit mond, és tetszetős is az ön által elmondott felvetés, csak én nem látom 
bizonyítva. Úgyhogy én azt gondolom, sokkal inkább az új Be.-nek azok az újításai, 
amelyek az előzetes letartóztatás irányából a kisebb szabadságelvonással járó 
kényszerintézkedések irányába terelnék a bírókat, sokkal inkább ez jelenti a 
megoldást, és nem a fórumoknak a megváltoztatása.  

Úgyhogy én ezért nem tudom támogatni a javaslatát, még akkor sem, ha értem 
a felvetését. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Bárándy képviselő úr! 
 
DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP): Köszönöm szépen. Tisztelt Répássy 

Képviselő Úr! Csak annyit tennék hozzá, hogy az köztudomású tény, azt gondolom, 
hogy ha van egy olyan ítélkezési fórum, amelyik regionális szinten vagy országos 
szinten hoz döntéseket, az értelemszerűen az egységesebb ítélkezés irányába tereli a 
bírói gyakorlatot, minthogyha megyénként vannak ezek a fórumok. 

A Kúriának többek közt ez a feladata, tehát a törvényben előírt feladata. Azt 
gondolom, szintén könnyű belátni, hogy ha az ítélőtáblára kerülnek végül ezek az 
ügyek, akkor ott legalább egy regionális szintű gyakorlat tud kialakulni. Legalább 
regionális szintű, amely egyébként irányadó az adott ítélőtábla hatáskörébe, 
illetékességi körébe tartozó bíróságok számára. Erről az egységes döntési 
gyakorlatról, határozathozatali gyakorlatról beszélek. 

Ráadásul, és lehet errefelé is elmenni, még az is igaz, hogy az ítélőtábla büntető 
kollégiumának vezetői tagjai a Kúria büntető kollégiumának. Tehát ha úgy tetszik, 
még országos szintre is felviszik ezt a kérdést. Ezért gondolom, hogy az egységes bírói 
gyakorlatot szolgálná. Még egyszer mondom, az ítélő táblák felállításának az egyik 
indoka az volt, hogy nincs a megyékben egységes ítélkezési gyakorlat, és ez ezt 
elősegíti, legyen az egyébként a kényszerintézkedések körében, vagy legyen az érdemi 
ítélkezés körében. 

A javaslatom semmi mást nem tesz egyébként technikai szempontból, mint az 
ezt megváltoztatni szándékozó javaslatot veszi ki a törvényből, magyarán a mostanit 
tartaná hatályban. Tehát technikai szempontból meg így kapcsolódik, és így 
teremtené meg azt a helyzetet, ami mellett érveltem. Köszönöm szépen. 

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

hozzászólni. (Senki sem jelentkezik.) Jelentkezőt nem látok. Megkérdezem az 
államtitkár urat, be kíván-e szállni a versenybe. Parancsoljon. 

 
DR. VÖLNER PÁL államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): Miután kérdés 

hangzott el, ezért úgy érzem, hogy udvariatlan lennék, ha nem válaszolnék. 
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Induljunk ki abból, hogy miért ülünk ma itt. Azért, mert az 
Alkotmánybíróságnak volt egy döntése, letettünk egy javaslatot, amely az 
Alkotmánybíróság döntésének megfelel. Tehát nem egy átfogó büntetőeljárási reform 
keretében hoztuk ide ezt a módosítást és Répássy képviselőtársam elmondta mindazt, 
amit még ebben a tárgyban elmondhatnék. Valóban ugyanúgy a jogorvoslat 
egyébként a bíróság határozatával szemben megállj, fellebbezési lehetőség van, ahol 
ki lehet térni az előzetes fogva tartás elrendelésére is. Ilyen értelemben az ítélőtábla 
nem szenvedett csorbát a döntéseiben. 

A másik pedig, hogy csak a Kúriának van jogegységesítési döntése, ilyen 
értelemben a táblabíróságoknak nincs. Magyarországon nem precedensjog van, 
hanem gyakorlatilag az írott jogot kell alkalmazni. Folytathatnám, de szerintem a 
lényeget elmondtam. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr. Tisztelt Bizottság! Határozathozatal 

következik.  
Kérdezem, hogy ki az, aki támogatja Bárándy képviselő úr egyben tárgyalt és 

három pontban lévő módosító indítványát. Aki támogatja, kérem, szavazzon! 
(Szavazás.) Öt igen szavazat. Ki van ellene? (Szavazás.) Hét van ellene. Ezt nem 
fogjuk előterjeszteni. 

Tisztelt Bizottság! Lesz egy bizottsági módosító indítvány is. Az előterjesztő 
kezdeményezi, de előtte valamit szeretnék tisztázni. Az asztalomon van egy március 
9-ei dátumú, 10-én megérkező levele dr. Handó Tünde elnök asszonynak. Arról 
tájékoztat, hogy a jogszerűen általa előterjesztett módosító indítványokat megküldte 
az igazságügyi miniszter úrnak. Ez így van, államtitkár úr? 

 
DR. VÖLNER PÁL államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): Egyeztettünk a 

javaslat benyújtása előtt. A levelet küldte meg. Tehát a módosítóval kapcsolatban 
levelet küldött Handó Tünde elnök asszony, ezt mi is megkaptuk. A levélben leírtak 
szerint ők támogatják az előterjesztést és külön módosító javaslatokat nem 
fogalmaztak meg ebben a levélben. 

 
ELNÖK: Ha jól tudom, a bizottság valamennyi tagja megkapta. És abból 

semmit nem támogat a tárca? 
 
DR. VÖLNER PÁL államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): Gyakorlatilag ez 

egy esetleírás és nincs benne olyan, hogy a benyújtott szöveggel kapcsolatban milyen 
szövegmódosítás kellene, elnök úr. 

 
ELNÖK: Gyakorlatilag az a kérdés, hogy ezzel ezt a levelet ad acta tehetem, 

nincs vele dolgunk, és maradunk a tárca által kezdeményezett, öt pontból álló 
bizottsági módosítónál. Jól mondom, államtitkár úr? 

 
DR. VÖLNER PÁL államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): Igen, elnök úr. A 8. 

pontban van egy mondat. Az átmeneti rendelkezések javaslat szerinti elfogadását 
fontosnak ítéljük. Tehát ami itt van előttünk, ennek elfogadását ítéli fontosnak az 
elnök asszony.  

 
ELNÖK: Tisztelt Bizottság! Mindenki megkapta ezt az ötpontos indítványt. Az 

a kérdés, hogy kíván-e ezzel kapcsolatban valaki hozzászólni. (Dr. Staudt Gábor: Ez 
most melyik is?) A bizottság által előterjesztendő, öt pontból álló módosító indítvány 
az egyes büntetőjogi tárgyú törvényekhez. (Dr. Staudt Gábor: Jó, szavazhatunk.) 
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Jelentkezőt nem látok. A tárcát nem kérdezem meg, mert ők a kezdeményezők. Akkor 
csak azt kérdezem meg, hogy a bizottság támogatja-e ezt az ötpontos előterjesztést. 
Aki támogatja, kérem, kézfelemeléssel szavazzon! (Szavazás.) Egyhangúlag támogatja 
a bizottság. 

Tisztelt Bizottság! Akkor ezt a módosító indítványt terjesztjük elő, mint 
összegző módosító indítványt, és ezzel a törvényjavaslat részletes vitáját lezárom. 
Nagyon szépen köszönöm az államtitkár úr közreműködését. 

A nemzetközi magánjogról szóló T/14237. számú törvényjavaslat 

Következik a nemzetközi magánjogról szóló 14237. számú törvényjavaslat. Az 
első, hogy megkérdezem az államtitkár urat, megfelel-e a határozati házszabály 
előterjesztésének az eredeti anyag.  

 
DR. VÖLNER PÁL államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): Igen, megfelel, 

elnök úr. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a bizottságot, elfogadja-e, hogy az 

előterjesztés megfelel a határozati házszabálynak. Aki elfogadja, kérem, szavazzon! 
(Szavazás.) Egyhangúlag elfogadtuk.  

Tisztelt Bizottság! Van egy hatpontos háttéranyag, amelyben az első két pont 
összefügg. Staudt Gábor képviselő úr terjeszti elő az első két pontot. Először is 
kérdezem az államtitkár urat, hogy támogatja-e a kormány.  

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

jelentkezik.) Jelentkezőt nem látok. Ki az, aki támogatja, hogy ezt terjesszük elő. 
(Szavazás.) Két igen szavazat. Ki az, aki azt mondja, hogy ne terjesszük elő? 
(Szavazás.) Hét nem. Ki tartózkodott? (Szavazás.) Három tartózkodással a bizottság 
nem terjeszti elő. 

A 3. pontban is Staudt Gábor képviselő úrnak van egy módosító indítványa. Az 
államtitkár urat kérdezem. 

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

elnök úr. 
 
ELNÖK: A bizottságot kérdezem, ki kíván hozzászólni. (Senki sem jelentkezik.) 

Jelentkezőt nem látok. Ki támogatja? (Szavazás.) Két igen szavazat. Ki nem 
támogatja? (Szavazás.) Kilenc nem szavazat. Ki tartózkodott? (Szavazás.) Egy 
tartózkodással nem ment át. 

A 4. pontban Szél Bernadett módosító indítványáról van szó. Kérdezem az 
államtitkár urat. 

 
DR. VÖLNER PÁL államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Nem támogatja. A bizottságban kíván-e hozzászólni valaki? (Senki 

sem jelentkezik.) Jelentkezőt nem látok. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Három 
támogatás. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) Hét nem szavazat. Ki tartózkodott? 
(Szavazás.) Két tartózkodás mellett a bizottság elutasította. 

Az 5. pontban szintén Szél Bernadett kiegészíteni szeretné egy új 37. §-sal a 
törvényjavaslatot. Államtitkár urat kérdezem.  
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DR. VÖLNER PÁL államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Nem támogatja. A bizottságból ki akar hozzászólni? Répássy 

képviselő úrnak adok szót. 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT (Fidesz): Tisztelt Bizottság! Csak egy tisztázó kérdést 

szeretnék föltenni. Ugye, Szél Bernadett egy olyan módosító javaslatot nyújtott be, 
amelyet egyébként országgyűlési képviselők megkaptak az LMBT-szervezetek 
képviselőitől. Én is szeretném megtudni, hogy abban az esetben, ha külföldön, olyan 
országban, ahol az azonos nemű személyek házasságot köthetnek, a törvényjavaslat 
szerint őket Magyarországon milyen kapcsolatban élőknek kell tekinteni. Ha jól 
emlékszem, eleve kérelemre kell elismerni az őközöttük lévő kapcsolatot. A vita 
tárgya az, ha jól értem, hogy nyilván házasságban élőkként nem ismerhetjük el, 
hiszen ez az Alaptörvényünkkel ellentétes lenne; de akkor élettársi kapcsolatban 
élőkként ugyan el lehet ismerni, de ahogy szokták mondani, ez ténykérdés, tehát nem 
elismerés kérdése, hanem ténykérdés, hogy élettársi kapcsolatban élnek-e. Szél 
Bernadett pedig azt javasolja, hogy bejegyzett élettársakként kelljen elismerni.  

Én most nem Szél Bernadett képviselő asszony módosító indítványára 
szeretnék választ kapni, hanem arra, hogy akkor jól értem-e, hogy élettársi 
kapcsolatban élőkként fogja elismerni a nemzetközi magánjogról szóló törvény a 
jövőben a külföldön házasságot kötött azonos nemű személyeket.  

 
ELNÖK: Nem tudom, ki kíván válaszolni - kinek szól a kérdés? (Derültség.) 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT (Fidesz): Mondjuk, minimum az előterjesztőnek 

(Derültség.), de ha bárki meg tudja mondani. Mert én elolvastam alaposan a 
vonatkozó szabályokat, mert úgy gondolom, ez lényeges kérdés. Tehát abban az 
esetben, ha külföldi joguk szerint, tehát lényegében az állampolgárságuk szerinti jog 
szerint ők házastársak, akkor Magyarországon minek tekintjük ezt a két személyt? Az 
nyilván egyértelmű, hogy azt kizárja az Alaptörvény, hogy házastársaknak tekintsük. 
Ezért kérdezem, mi a jogi megítélése az ő kapcsolatuknak. (Dr. Apáti István: Jó 
kérdés.)  

 
ELNÖK: Értem. Nincs önkéntes válaszoló, marad az államtitkár úr. 

(Derültség.) Tessék parancsolni! 
 
DR. VÖLNER PÁL államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): Köszönöm a szót, 

elnök úr. Miután az Alaptörvény szerint férfi és nő köthet házasságot, így 
Magyarországon természetesen nem minősülhet házasságnak semmilyen külföldön 
annak nevezett aktus, ami azonos nemű párok között jött létre. Ebből eredően nem is 
tudjuk figyelembe venni más egyéb dolognak sem, aminek ők nem nevezik. De arra 
megvan a joguk, hogy ha Magyarországon bejegyzett élettársi kapcsolatot akarnak 
létesíteni, akkor ezt megtehetik. De nyilvánvaló, hogy ez a szükséges eljárás 
igénybevételével történhet.  

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

államtitkár úrnak az az álláspontja, hogy most ez így van (Dr. Völner Pál bólint.), 
tehát akkor lenne ez másként, ha ezt a módosító javaslatot az Országgyűlés elfogadná. 
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(Dr. Völner Pál bólint.) Mert itt arról van szó, hogy ha van olyan hely, ahol 
házasságnak ismerik el, akkor Magyarországon ez értelemszerűen nyilván nem lehet 
házasság, de bejegyzett élettársi kapcsolat igen. Akkor jól értem én ezt (Dr. Völner 
Pál: Hát nem.), hogy akkor ahhoz ezt el kell fogadni. Értem, mert ma a magyar jog 
szerint akkor nem így van. Ma a magyar jog szerint, hiába kötöttek házasságot 
külföldön, az ugyanúgy csak egy sima élettársi kapcsolatnak fog minősülni, 
minthogyha nem történt volna semmi, csak együtt élnének. (Dr. Völner Pál: Igen.) És 
abban az esetben, hogyha ezt elfogadjuk, akkor bejegyzett élettársi kapcsolat lenne. 
(Dr. Völner Pál: Igen.) Jó, akkor így tiszta a viszony. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Államtitkár úr? 
 
DR. VÖLNER PÁL államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): Tehát ha a 

módosítót elfogadnánk, akkor lenne jogi hatálya a külföldi házasságnak. Ha nem 
fogadjuk el, és az általunk beterjesztett javaslat megy, akkor semmilyen hatálya nincs. 

 
ELNÖK: Igenis. Répássy képviselő úr? 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT (Fidesz): Csak annyit hadd tegyek hozzá, hogy 

szerintem jogilag ez a konzekvens álláspont, ugyanis ellenkező esetben például a 
mohamedán házasságot is, amely akár többnejű is lehet, kénytelen lenne 
Magyarország házasságnak elismerni minden feleség tekintetében. (Dr. Apáti István: 
Na, például!) Ez azért, régen úgy mondták, hogy a közrendbe ütközik, ma úgy 
mondanánk, ez Alaptörvénybe ütközik.  

Tehát szerintem csak az a helyes álláspont, hogy amit Magyarországon nem 
lehet házasságnak elismerni, az önmagában nem számít semmilyen jogi 
kapcsolatnak; ha ők akarják, akkor Magyarországon bejegyzett élettársi kapcsolatot 
köthetnek. Szerintem ez a logikus, mondom, pusztán azért, mert a házassági jog 
abszolút a nemzeti jog része.  

 
ELNÖK: Annak ellenére, hogy ilyen nagy az egyetértés, kénytelen vagyok 

szavazásra bocsátani az 5. pontot. Kérdezem, ki támogatja, hogy az 5. pontot 
előterjesszük. (Szavazás.) Ez 3 igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) Megállapítom, 
hogy 9 nem szavazat mellett a bizottság nem támogatta. Köszönöm. 

A 6. ponttal kapcsolatban kérdezem az államtitkár urat. 
 
DR. VÖLNER PÁL államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Nem támogatja a 6. pontot a kormány. Kérdezem a bizottságot, 

kíván-e valaki hozzászólni. (Nincs jelentkező.) Jelentkezőt nem látok. Ki támogatja a 
6. pontot? (Szavazás.) Ez 3 igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) Ez 7 nem. Ki 
tartózkodott? (Szavazás.) Megállapítom, hogy 2 tartózkodás mellett a bizottság nem 
támogatta. 

Megállapítom, hogy a módosító indítványokat nem támogatta a bizottság.  
Most következik a kormány által kezdeményezett 9 pontos módosító indítvány. 

Kérdezem a bizottságot, kíván-e valaki ehhez hozzászólni. (Nincs jelentkező.) Egy 
érdemi javaslat van benne, a többi az jogtechnikai kérdés.  

Kérdezem a bizottságot, előterjeszti-e bizottsági módosító indítványként. Aki 
ezt támogatja, kérem, szavazzon! (Szavazás.) Megállapítom, hogy a bizottság 
egyhangúlag támogatja az előterjesztését.  
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Tisztelt Bizottság! Ezt fogjuk tehát előterjeszteni mint a részletes vitát lezáró 
módosító indítványt, és ezzel a részletes vitát lezárom. 

Egyebek 

Tisztelettel tájékoztatom a bizottságot, és államtitkár urat szeretnénk erre 
megkérni, hogy március 28-ára szervezünk bizottsági ülést a büntetőeljárási törvény 
részletes vitájáról; ez egy B-hét keddi napja. Ekkor lesz a strasbourgi Emberi Jogi 
Bírósággal kapcsolatos eljárás tájékoztatója - ezt az államtitkár úrnak mondom. 
Parancsoljon! 

 
DR. VÖLNER PÁL államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): Annyi észrevételt 

tennék, hogy nálunk Kecsmár Krisztián államtitkár úr viszi ezeket az ügyeket, tehát a 
nemzetközi és az uniós ügyeket, neki viszont aznap bel- és igazságügyi ülése van 
Brüsszelben. Tehát lehet, hogy szerencsésebb lenne őt megvárni; elnézést kérek a 
bizottság tagjaitól. 

Én rendelkezésre állok, de ha teljesen mélyreható és alapos kérdéseket akar a 
bizottság és nem egy általános tájékoztatót, akkor esetleg szerencsésebb olyan 
időpontot kitűzni, amikor államtitkár úrral egyeztetve van. 

 
ELNÖK: Akkor döntsük el, hogy 28-án megcsináljuk azzal, hogy megkérjük 

Völner Pál államtitkár urat, és tájékoztat minket. Ha valakinek speciális kérdése van, 
beadja írásban az államtitkár úrhoz. Tehát ebben maradnánk, államtitkár úr. Így jó?  

 
DR. VÖLNER PÁL államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): Én rendelkezésre 

állok. 
 
ELNÖK: Nagyon szépen köszönjük, 28-án délelőtt ezt megtartjuk. Köszönöm 

szépen.  

Az ülés berekesztése 

Ezzel a mai bizottsági ülést berekesztem. 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 14 óra 12 perc)  
  

Dr. Rubovszky György 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezetők: Prin Andrea és dr. Lestár Éva 


