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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 04 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirend 
elfogadása 

DR. RUBOVSZKY GYÖRGY (KDNP), a bizottság elnöke, a továbbiakban 
ELNÖK: Tisztelettel köszöntöm a bizottság jelen lévő tagjait, a munkatársakat és 
minden érdeklődőt. Szeretném jegyzőkönyvbe mondani, hogy Varga József képviselő 
úr helyettesíti Vigh László képviselő urat, Vas Imre alelnök úr pedig Budai Gyula 
alelnök urat. Határozatképesek vagyunk. 

A napirenddel kapcsolatban, amelyet írásban kiküldtem, valamennyi 
képviselőtársam megkapta a 3. pontban foglaltakkal kapcsolatosan a Vas Imre 
előterjesztő úr által előterjesztett kérelmet, miszerint az önkényuralmi jelképek 
kereskedelmi célú hasznosításának tilalmával kapcsolatos jogszabályt a bizottság 
vegye le a napirendjéről, mert további munkálatokra van szükség. Ez az egyik kérdés, 
amelyben döntenünk kell. 

A másik pedig, hogy Fodor Gábor képviselő úr kérte a 4/a pontban szereplő, 
T/14234. számú törvényjavaslat, Szabó Timea képviselő asszony pedig a 4/b pontban 
szereplő, a honosítási okiratok személyi azonosítóval történő visszaélések 
kiküszöböléséről szóló T/14286. számú törvényjavaslat halasztását, mert nem tudnak 
megjelenni a bizottsági ülésen. Ez házszabályi kötelezettsége a bizottságnak, hogy 
egyszer kérhetnek az előterjesztők halasztást; ezzel a mi ügyintézési határidőnk is 30 
nappal meghosszabbodik.  

Először arról kérdezem a bizottságot, elfogadja-e, hogy a 3. pontot levegyük a 
bizottság napirendjéről. Aki elfogadja, kérem, kézfelemeléssel szavazzon! (Szavazás.) 
Ez 5 igen. Ki van ellene? (Szavazás.) Ilyen nincs. Ki tartózkodott? (Szavazás.) A 
bizottság 3 tartózkodás mellett levette a 3. pontot a mai napirendjéről. 

A másik két pont tekintetében azt indítványozom, hogy közös határozathozatal 
történjen, tekintettel arra, hogy azonos jogalapon, az előterjesztő kérésére nem 
tárgyaljuk ezt a két napirendi pontot. Aki ezt elfogadja, kérem, kézfelemeléssel 
szavazzon! (Szavazás.) Ezt a bizottság egyhangúlag elfogadta. 

Az így módosított napirendet kell elfogadnunk. Aki az így módosított 
napirendet elfogadja, kérem, kézfelemeléssel szavazzon! (Szavazás.) Ez 5 igen. Ki van 
ellene? (Szavazás.) Ilyen nincs. Ki tartózkodott? (Szavazás.) A bizottság 3 
tartózkodás mellett elfogadta az előterjesztetthez képest módosított napirendet. (Dr. 
Répássy Róbert megérkezik az ülésre.)  

Tájékoztató az Emberi Jogok Európai Bírósága ítéleteinek 
végrehajtásáról és a Kormányképviselet 2016. évi tevékenységéről 

Az 1. napirendi pontunknál tisztelettel köszöntöm dr. Völner Pál államtitkár 
urat, aki vállalta, hogy ezt a nemes feladatot ellátja itt a bizottság előtt; és köszöntöm 
dr. Tallódi Zoltán urat, aki Magyarország képviselője a bíróság előtt.  

Államtitkár úr, megadom a szót. Tessék, parancsoljon! 

Dr. Völner Pál szóbeli kiegészítése 

DR. VÖLNER PÁL államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): Köszönöm a szót. 
Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Azt hiszem, az írásos beszámoló mindenkihez 
eljutott, amelyben az ügyek felsorolása benne van. A 2016. évre vonatkozó 
beszámolót küldte meg az Igazságügyi Minisztérium, amely a 2016. január 1-jétől 
december 31-éig terjedő időszakot öleli magába az Országgyűlés határozatának 
megfelelően. Vannak különböző statisztikai táblák is mellékelve az anyaghoz, amelyek 
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tartalmazzák az esetszámokat, azokat a kártérítési összegeket és az ügyek felsorolását, 
amelyekről beszélni fogunk. 

A legjelentősebbek az elmúlt időszakban az ügyek közül, amelyeket 
megemlítenék, az egyik a 98 százalékos adómérték volt, amely tudjuk, hogy egy 
módosítással 75 százalékra mérséklésre került; ez a végkielégítések adója volt, amit 
korábban a bíróság kifogásolt. Ezzel a megoldással zárul az ügy. 

A másik kiemelkedő és közérdeklődésre számot tartó ügy a börtönök 
zsúfoltságának a kérdése volt. Látható a statisztikai adatokban egy nagy megugrás, 
tehát csaknem megtízszereződött az ügyek száma az elmúlt egy-két évben. Ezek azok 
az ügyek, amelyekben bizonyos ügyvédi irodák toboroztak úgymond ügyeket vagy 
ügyfeleket maguknak. Ezek ott állnak a bíróság előtt. A bíróság körülbelül száz 
ügyben járt el, és mintegy 8 ezer ügy keletkezett a múlt évben. Ezek a mostani 
megoldási javaslattal lehetséges, hogy le is kerülnek a napirendről, mivel olyan 
intézkedéseket tettünk a börtönzsúfoltság tekintetében, amelyeket a bíróság 
remélhetően akceptált, augusztusban fogja majd felülvizsgálni ezt a kérdéskört. 
Melyek voltak ezek az intézkedések? Egyrészt a börtönzsúfoltság megszüntetése 
érdekében új börtönök fognak épülni; bevezettük a reintegrációs őrizet kibővítését, 
amelyet a parlament elfogadott; gyakorlatilag megelőző jogorvoslati lehetőségeket 
építettünk ki a bírói út igénybevételével; valamint a kompenzáció elfogadása szintén 
ebbe az irányba mutat, hogy valószínűleg véglegesen sikerül a belső jogrenden belül 
kezelni ezeket az ügyeket.  

Ami a kormány képviseletét illeti, ahogy elnök úr is említette, Tallódi Zoltán 
főosztályvezető úr látja el ezekben az ügyekben az Igazságügyi Minisztériumnak, 
illetve Magyarországnak a képviseletét.  

Látható a bírósági ügyek jellegéből, hogy gyakorlatilag egy, a bíróság által 
kitűzött jogfejlődési irányba mutatnak az ítéletek, amelyek nem mindig 
harmonizálnak az Unió vagy akár az Európa Tanács tagjainak a nemzetállami 
jogaival. Ezekből eredően természetesen a tagállamok pernyertessége ezekben az 
ügyekben nem számottevő, hogy finoman fogalmazzak. Olyan jogalkotási 
kényszereket is jelentenek ezek az ítéletek, amelyek nem mindig vezethetők le talán 
abból az egyezményből, amelyet a tagállamok elfogadtak. Ennek ellenére 
természetesen Magyarország ezeket az ítéleteket, ha eljutnak a végső döntés 
stádiumába, tudomásul veszi, és ennek megfelelően jár el. Bár látható, hogy most is 
van jó néhány ügyünk, ahol a Nagykamarához fordultunk, hiszen olyan döntések 
születtek, legutóbb például, ami nagy közérdeklődésre tarthatott számot, a 
határőrizet tekintetében a két bangladesi ügyében született döntés, ahol 
Magyarországot kártérítés megfizetésére kötelezték, illetve a perköltség 
megfizetésére. Álláspontunk szerint ebben az ügyben is a Nagykamara felülvizsgálata 
mindenképpen indokolt, mivel a teljes jogrendszer vagy a szabályozás kérdését érintő 
körről van szó, ahol mindenképpen a legmagasabb fórumnak a 
véleménynyilvánítására van szükség ahhoz, hogy megnyugtató döntés születhessen.  

Ha végignézzük az ügyeket, látható az is, hogy az ügyek egy jó része lezárult. 
Akár jogalkotási úton sikerült ezeket, például a bírák esetében véglegesen 
rendeznünk; akár olyan módon, mint például az úgynevezett egyházi ügyekben, ahol 
jórészt sikerült megállapodni az egyházakkal, illetve a fennmaradó részben pedig 
megszülettek azok a végső döntések, amelyek megnyugtatóan és anyagilag lezárták 
ezt a korszakot.  

Amennyiben szükséges, természetesen, ahogy a múltkori alkalommal is 
említettem, ha vannak kérdések, szívesen válaszolok. Úgy hiszem, minden ügyet nem 
szükséges ismertetnünk, hiszen a bizottság tagjai előtt is ismertek például a 
parlamenti képviselőkkel kapcsolatos ügyek, ahol, mint tudjuk, a házelnök a 
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jogkörével élve bizonyos esetekben a parlamenti képviselőket szankciókkal sújtotta. 
Ennek is egy olyanfajta megoldása született, ahol a Mentelmi bizottság mint 
jogorvoslati fórum létezik ezekben az ügyekben, és reméljük, hogy ezzel 
megnyugtatóan és kielégítően zárult a jogorvoslati lehetőség kérdése. 

Ha bevezetőben elegendő ennyi, akkor itt be is fejezem. 
 
ELNÖK: Nagyon szépen köszönöm, államtitkár úr. Most a bizottság felé 

fordulok. Szeretném hangsúlyozni, hogy a 2016-os tevékenység a mai 
meghallgatásnak a tárgya, így is fogadtuk el a napirendet. (Dr. Apáti István 
megérkezik az ülésre.)  

Mielőtt megadom a hozzászólóknak a lehetőséget, szeretném jegyzőkönyvbe 
diktálni, hogy Répássy Róbert képviselő úr helyettesíti Demeter Zoltán képviselő urat 
a bizottsági ülésen. 

Most pedig kérdezem a bizottság tagjait. Ahogyan szoktuk: először a kérdések 
körével kezdjük, utána pedig az észrevételek köre következik. Kérdezem, kinek van 
kérdése az államtitkár úrhoz. Staudt Gábor alelnök úr jelentkezett, megadom a szót. 
Parancsoljon! 

Kérdések 

DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen, elnök 
úr. Tisztelt Bizottság! Államtitkár úr! Sok téma felmerül itt, egy részével már 
foglalkoztunk, egy részével még fogunk is. Nyilván az eljárások elhúzódása például 
egy olyan téma, amelyben nyilván van az Igazságügyi Minisztériumnak is teendője, de 
ami a bírósági eljárásokat illeti, csak korlátozottak a lehetőségeik, úgyhogy ezt meg 
lehet bizonyos szempontból érteni.  

A börtöntúlzsúfoltságok esetében is volt már egypár vitánk, hogy most ez az új 
megoldás, az automatikus kártérítések, amelyek bevezetésre kerültek, a napi 1200-
1400 forint, mennyire lesz valójában elfogadható Strasbourg számára. Ugye, azt a 
tájékoztatást kaptuk, hogy ez számukra megfelelő lesz, tehát ezeket a pereket 
meggátolhatja. Bár nekünk voltak elvi éllel megfogalmazott kritikáink, hogy mennyire 
jó, hogy automatikusan kvázi egy könnyen jött pénzt adunk, tulajdonképpen alanyi 
jogon járó pénzt a fogvatartottaknak. S ráadásul úgy, hogy ha jól emlékszem, abban is 
volt egy vitánk, hogy ebből az összegből nem nagyon lehetett levonni, talán még a 
sértetteknek járó kártérítést sem. Ez most a végrehajtási törvény módosításánál is egy 
érdekes kérdés lehet; ez most merült fel bennem, bevallom őszintén, hogy ha már 
kifizetjük ezeket az összegeket, akkor legalább a fennálló kötelezettségeket le lehessen 
vonni belőle, és jó helyre kerüljön. Ezek nyilvánvalóan messze vezető viták voltak. 

Ami viszont konkrét kérdésem, és Strasbourg gyakorlatával kapcsolatban 
szintén eléggé felháborított, ez a tényleges életfogytiglannal kapcsolatos hozzáállásuk. 
Ez nemcsak azért volt számomra botrányos, mert úgy gondolom, bizonyos 
bűncselekményeknél igenis ki lehet zárni azt, hogy kiengedhető legyen az adott 
elkövető - most ne is menjünk bele; tudnék hozni példákat nyilvánvalóan, hogy mire 
gondolok -, de ami miatt valójában még inkább felháborító volt, hogy én úgy tudom, 
Európában azért ilyen vagy olyan módokon létezik a tényleges életfogytiglan. Több 
ország is van, ahol ezt meg tudják tenni, különböző, lehet, hogy a magyartól eltérő 
jogi konstrukciókban, de a lényeg az, hogy biztosítva van, hogy többet az az adott 
illető nem jön ki a börtönből. Ezzel kapcsolatos a konkrét kérdésem, miszerint van-e 
stratégia arra az esetre, ha a Nagykamara is elutasítja ezt a döntést. Ha lehet tudni 
tényleg egy-két fő érvet, hogy mivel fog Magyarország odaállni; tényleg csak 
vázlatosan a legfőbb pontok érdekelnének. Illetőleg, ha adott esetben nem, és 
elkaszálnak minket, akkor van-e valamiféle tájékozódás már az európai 
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jogrendszerekben, hogy mely konstrukciót lehetne akkor átvenni, ami már 
működőképes, és gyakorlatilag a tényleges életfogytiglant jelenti, és kiállta 
Strasbourgnak is a finnyás ízlését?  

Egyébként azt is hozzátenném, hogy itt a Kúriának egy kiváló jogegységi 
határozata volt, ami arra utalt, hogy a törvényhozónak kell a szabályokat 
megváltoztatni, és amíg a magyar szabályozás él, addig a magyar bíróságnak a magyar 
szabályokat kell alkalmaznia. Ez egyszerűnek tűnik így, hogy kimondtam, de mégis 
egy jelentős nyomás, külső nyomás következtében született. Úgyhogy ebben az 
esetben mindenképpen dicséret illeti a Kúriát és a büntetőbírákat, akik ezt a döntést 
meghozták.  

Ezekre a kérdésekre várom a választ. Köszönöm. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Megadom a szót Répássy Róbert képviselő úrnak. 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt 

Bizottság! Tisztelt Államtitkár Úr! Tisztelt Főosztályvezető Úr! Az elmúlt héten 
Magyarországon járt az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlésének egy raportőre, aki 
az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlése számára minden évben beszámolót készít - 
mármint nem ugyanez a raportőr, de minden évben beszámolót fogadnak el - a 
strasbourgi Emberi Jogi Bíróság ítéleteinek végrehajtásáról, hogyan áll az Európa 
Tanács tagállamaiban az ítéletek végrehajtása. Ez a készülő jelentés, ha jól 
emlékszem, kilenc tagállamot vizsgál; kilenc tagállamot monitoroznak abból a 
szempontból, hogy egyes esetekben nem hajtják végre a strasbourgi Emberi Jogi 
Bíróság ítéleteit. Többek között Nagy-Britanniát, többek között Oroszországot, és más 
tagállamok mellett bennünket, Magyarországot is vizsgálnak.  

Az orosz alkotmánybíróság nemrégiben hozott egy döntést, ha jól emlékszem, 
a Jukosz-ügyben, amelyben az orosz alkotmánybíróság kimondta, hogy a strasbourgi 
Emberi Jogi Bíróság ítélete ellentétes az orosz alkotmánnyal, ezért nem hajtják végre 
a strasbourgi Emberi Jogi Bíróság ítéletét.  

Arra akarok rákérdezni, vizsgálja-e a kormány azt - mert a jelentés ezekre a 
részletekre nem tér ki, vagy csak közvetve tér ki -, hogy vajon az Emberi Jogi Bíróság 
ítéleteinek a végrehajtása tekintetében Magyarország hol áll a többi tagállamhoz 
képest, ha bennünket is monitoroznak. Én elolvastam a jelentéstervezetet, tudom, 
miért folyik ez a monitor Magyarország ellen; részben olyan ügyek miatt, amit éppen 
a 2016-os beszámoló tartalmaz, és ebben már előrelépések vannak. De mégis, azért 
van olyan tagállam, ahol határozottan megtagadták az Emberi Jogi Bíróság ítéletének 
végrehajtását. Arról szeretnék kérdezni államtitkár úrtól, hogy foglalkoznak-e ezzel a 
kérdéssel, tehát az ítéletek végrehajtásának az elmaradása milyen következményekkel 
járhat. Esetleg volt-e, van-e olyan magyar ügy, amelyben a végleges ítélet után 
valamilyen felszólítást kaptunk arra, hogy hajtsuk végre? Ezt a mechanizmust hogyan 
kell elképzelni? Hogyan kell elképzelni azt a mechanizmust, amikor az ítéletek 
végrehajtását nyomon követi az Európa Tanács? Köszönöm szépen a lehetőséget. 

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

esetet végignézve, azt megdöbbenve tapasztalom, hogy van olyan ügy, például a 
Helsinki Bizottság kontra Magyarország, ahol 215 eurót ítélnek meg a károk 
megtérítésére, 8875 eurót pedig a költségek megtérítésére. (Dr. Staudt Gábor: Drága 
ügyvédjük van.) De más olyan eset is van, ahol a megítélt kártérítési összeg 
alacsonyabb, mint - Magyarországon úgy mondanánk - a perköltség. A magyar 
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bíróságok gyakorlatában én ügyvédként soha nem találkoztam olyannal (Elnök: 
Sajnos. - Derültség.), hogy a perköltség magasabb lett volna, még ha az illetéket 
rászámoljuk is, mint a megítélt összeg. Merthogy akkor aszerint osztja meg egyébként 
a perköltséget a felek között, amilyen a pernyertesség-pervesztesség aránya.  

Ebben mi a kormány álláspontja, illetve tudunk-e ebben valamit tenni? 
Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Bárándy képviselő úr kért szót. Megadom a szót, 

parancsoljon! 
 
DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Nekem 

alapvetően majd észrevételeim lesznek, de egy kérdésem felmerült, úgyhogy ezt 
ebben a körben tenném föl. 

Azt látjuk, hogy itt megint egyházak sorának ítélte meg a státus megvonása 
miatti kártérítést a bíróság. Ez a tavalyi évben egészen kirívó volt, több mint 
egymilliárd forintot kellett kifizetni erre a célra. Most, ha jól látom, 150-200 millió 
forint közötti összeggel „megúszta” az állam az idei évet.  

Hadd kérdezzem meg, államtitkár úr: mikor kívánják rendezni végre az 
egyházügyi törvényt? Olyan módon, ahogy egyébként elfogadható az egyházaknak is 
és az ellenzéki pártoknak is, szeretném hangsúlyozni, mert ha megint benyújtanak 
egy olyat, amelyet senki nem tud elfogadni, akkor abból megint nem lesz semmi. 
Tehát mikor kívánják rendezni ezt a problémát? Vagy úgy gondolják, hogy az 
normális dolog, hogy több száz millió forintot vagy akár milliárdon túli költségeket 
fizet ki évente az állam ezeknek az egyházaknak azért, mert nem vagyunk képesek, 
mármint a kormány nem képes egy olyan egyházügyi törvényt előterjeszteni, ami 
alapján ez nem fordulhatna elő? Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Teleki képviselő úr jelentkezett. Parancsoljon! 
 
TELEKI LÁSZLÓ (MSZP): Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt 

Bizottság! Tisztelt Államtitkár Úr! Itt van a gyöngyöspatai eset, az ott leírtakban 
szerepel az is, hogy többek közt az jelentett nagy problémát, hogy a törvények nem 
voltak hatályosak, amelyek érintették volna a rasszizmus vagy az előítélet fogalmát, 
hogy teljes mértékben ki tudták volna szűrni. Ezért tehát az a kérdésem, nem is csak a 
pénzről van itt szó, hogy most milyen büntetést vagy milyen szankciót alkalmaztak, 
hanem azokat a joghézagokat, amelyeket itt leírtak, tudták-e már kezelni, vagy 
valamilyen tervük van-e arra, hogy a következő időszakban hasonló esetekben ne 
kelljen újra ugyanilyen esetekkel találkozni. Ezért nagyon fontos lenne, hogy ne csak a 
finanszírozás oldaláról, hanem magának az ügykezelésnek az oldaláról se legyen 
újabb precedensértékű ügy ebben a kérdésben. Ezért tehát ez a kérdésem, hogy 
történtek-e lépések ebben az ügyben. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a bizottságot, van-e további kérdés. 

(Nincs ilyen jelzés.) Jelentkezőt nem látok. Megkérem az államtitkár urat, 
szíveskedjen válaszolni. 

Dr. Völner Pál válaszai 

DR. VÖLNER PÁL államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): Köszönöm szépen 
a szót, elnök úr. Staudt képviselő úr kérdéssorában az első az automatikus 
kompenzációra vonatkozott a börtönzsúfoltság esetén. Láthatóan kényszerhelyzetbe 
kerültünk Strasbourgban, miszerint gyakorlatilag automatikusan hoztak döntéseket, 
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hogy hány ezer eurót kell fizetni az ilyen esetekben, amikor a bíróság úgy látja, hogy 
benyújtottak egy igényt, érdemi vizsgálat nélkül szinte, gyakorlatilag 
átalányösszegekben súlyos büntetéseket rótt ki Magyarországra. Megjegyzem 
egyébként, fura az olyan bírósági működés, ahol a magyar bíróságoktól azt várják el, 
hogy egyedileg vizsgálják ki az ügyeket, ugyanakkor ők erre nem hajlandók, hanem 
nyomás alá helyezik az államokat. (Dr. Staudt Gábor: Láttunk már ilyet.) Mondjuk, 
nem a jogalkalmazás tekintetében, hanem a jogalkotás tekintetében követelnek meg 
lépéseket. Vajon nem valami másnak kellene-e Strasbourgot nevezni, mint 
bíróságnak? De ezt zárójelbe tenném.  

Ez a fajta megoldás tehát a gyakorlatban azért kedvezőbb, mert - a másik 
kérdésre is válaszolva - a sértetti igények kielégíthetők ebből, tehát magánszemélyi 
követelések, akár egy gyerektartás is kifizethető ebből a kompenzációs összegből. (Dr. 
Staudt Gábor: Jó.) Tehát úgymond, ha úgy értjük, az önök értelmezése alapján jó 
célokra is fordítható ez a történet, és nem egy büntetésnek a jutalmazásaként fogható 
fel, ha ebből a szemléletből indulunk ki.  

A tényleges életfogytiglannál a 40 évre leszállított felülvizsgálati lehetőség, 
illetve a köztársasági elnöknek a jogköre, amellyel kegyelmet adhat - lényegében most 
ez a vita tárgya, hogy nincs jogorvoslati lehetőség a köztársasági elnök döntése ellen. 
Mondjuk, ha szigorúak lennénk, akkor ebben ki kellene várni az első 40 évet, és hogy 
hogyan dönt akkor a köztársasági elnök, hogy egyáltalán megnyíljon-e az út; lehet egy 
ilyen jogértelmezést is nyitni ennek a dolognak - akkor lehetne vitatni, hogy nem 
működött a dolog, mert nem kapott kegyelmet, vagy nem volt jogorvoslati lehetősége. 
De a viccet félretéve, ez tehát még egy lezáratlan kérdés ebben a tekintetben, úgyhogy 
itt nem áll fenn nézetazonosság Strasbourg és a magyar kormány között.  

Répássy képviselő úr kérdése az ítéletek végrehajtásával volt kapcsolatos. 
Ahogy a bevezetőben is utaltam rá, Magyarország teljesíti az ítéletben foglalt 
kötelezettségeket. Tehát ebben a tekintetben nem hiszem, hogy elmarasztalás érhet 
bennünket. De nagyon örülök, hogy a más tagállamok esetét is felvetette, hiszen ez 
azt jelenti, hogy nem biztos, hogy Magyarországgal van a probléma, lehet, hogy 
Strasbourg jár egy olyan jogértelmezési úton, miután ő egy egyezményből indul ki, 
ahol irányelvek vannak, abban opcionálisan meghatározva, hogy milyen 
normakereteken belül kell működnie a tagállami jogrendszereknek, miután 
értelmezésről beszélünk, ezért nem biztos, hogy mindig az a bölcsek kövének a 
birtokában meghozott döntés, ami Strasbourgban születik. De erről majd a 
tagállamoknak kell esetleg elgondolkodniuk egy idő után, hogy minden 
egyezménynek a tartalmát a tagállamok határozzák meg; és adott esetben a bíróság 
jogköréről is el lehetne gondolkodni, hogyha mindenkinél elérhet egy küszöböt ez a 
dolog.  

Olyanfajta értelmezésekre szerintem Magyarországon nem lehet számítani, 
mint ami Oroszországban született, tehát hogy a magyar Alkotmánybíróság ilyen 
tartalmú döntést hozzon. De nyilvánvalóan ez is válaszreakció volt egy olyan 
döntésre, amivel kapcsolatban esetleg úgy érezték, hogy a belső jog keretein túlterjed. 

Vas Imre képviselő úr kérdése a Helsinki Bizottság ügyével volt kapcsolatos, 
miszerint a kirendelt védők listáját nem hozta nyilvánosságra Magyarország a 
személyes adatok védelme miatt, és ebből lett ez a per. Hogy milyen kára keletkezett 
ebből eredően a Helsinki Bizottságnak, ez a 215 euró, azt nehéz lenne valóban 
kiszámítani. De a perköltséget nyilvánvalóan nem Strasbourg fogja viselni, és ilyen 
esetekben nem is arra a félre hárítja, aki nem biztos, hogy teljesen indokoltan 
kezdeményezett ilyen eljárást; a tagállamok teljesítenek, tehát azok sokkal jobb 
költségviselők az ilyen döntéseknél. (Dr. Vas Imre: Erősen eltúlzott.) Ez megint egy 
érdekes felvetés. Mi normál bírósági működéshez vagyunk szokva nyilvánvalóan, ha a 
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magyar jogi keretek között gondolkodunk vagy magyar jogi végzettséggel 
rendelkezünk. Úgy látszik, ez ott kicsit lazábban értelmezhető.  

Bárándy képviselő úr kérdésének örültem, bár nem akarnék ebbe belemenni; 
én ott ültem azon a parlamenti szavazáson, amikor 131 szavazattal nem ment át 
legutóbb az egyházügyi törvény, amelyben benne volt, hogy a bíróságok kezébe adtuk 
volna az egyházak bejegyzését, és akkor ezzel le tudtuk volna zárni. Szerintem MSZP-
s képviselő nem volt azok között, akik 131-en megszavazták ezt a fajta módosítást, 
amely lezárhatta volna ezt a kérdést, és akkor ma nem kellett volna ezt a kérdést így 
feltenni.  

Önmagában nem a státusmegvonás miatt kapták egyébként ezeket a 
kártérítéseket, hanem az egyházak által felvázolt különböző víziók miatt, hogy ők 
milyen különböző intézményeket tartottak volna fenn, amihez állami támogatást 
kaptak volna, és az állami támogatás kiszámításából vezették le ezeket a kárigényeket. 
Bár megjegyzem, hogy ha nem tudták ezeket a feladatokat végezni, akkor a költségek 
sem merültek fel. Az meg nagyon érdekes felvetés, hogy mondjuk, az állami 
normatívából ezek az egyházak nyereségre tennének szert - úgyhogy itt is kicsit 
megkérdőjelezhető a kártérítések alapja -, mert akkor gyakorlatilag tényleg 
bizniszegyházakként működnek, hiszen azért működtetnek iskolákat vagy más 
szociális intézményeket, hogy ebből hasznuk legyen. Bocsánat, hogy túl messzire 
kanyarodtam a kérdés kapcsán, de ez is felvethető ennek a keretében. 

Teleki László képviselő úrnak a gyöngyöspatai esettel kapcsolatban azt tudom 
mondani, hogy valóban, itt a rendőrségi intézkedés elmaradása volt a vita tárgya. De 
megjegyzem, hogy a Magyar Gárda, amelynek a tevékenységével kapcsolatban 
fölmerült ez a kárigény, akkor nem volt még betiltva. A gyülekezési jog alapján a 
rendőrségnek meglehetősen korlátozottak a lehetőségei - gondoljunk csak a 
legutóbbi, március 15-ei rendezvényre, ahol a rendőrség, véleményem szerint nagyon 
helyesen, úgy döntött, hogy egy állami rendezvényre nem lehet rendbontókat 
beengedni, majd a bíróság ezt felülbírálta, és hetven sípos ember be tudott menni, és 
az állami ünnepségbe bele tudott rondítani. Tehát ez is egyfajta értelmezés. Érdekes, 
hogy az egyik esetben ez helyes, a másik esetben nem. Bár a rasszizmus elítélendő, 
ezzel egyetértek, csak azt mondom, hogy akkor a másik oldalon ugyanúgy megilletné 
a védelem az állami rendezvényeket is. 

Azt hiszem, a kérdések végére értem ezzel. Ha a képviselő urakat kielégíti a 
válaszom, akkor itt abbahagynám. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Tisztelt Bizottság! Következnek a vélemények. 

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

Vélemények, hozzászólások 

DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Tisztelt 
Bizottság! Tisztelt Államtitkár Úr! Ennek az előterjesztésnek lehetne az is a mottója, 
hogy „kísért a múlt”. Olyan ügyek szerepelnek benne, amelyek az önök 
kormányzásának az elmúlt éveiben felhalmozott bűnös döntéseik alapján születtek. 
Szeretnék egypárat említeni belőle, és azt gondolom, ezek az ügyek mind-mind előre 
láthatóak és tudhatóak voltak. Önök az elmúlt években ezt mind tagadták, és azt 
mondták, hogy itt minden rendben van. Aztán ahogy telik az idő, egyre inkább a 
magyar bíróságokon és a külföldi székhelyű bíróságokon is kiderül, hogy koránt sincs 
ez annyira rendben.  

Önök szerint teljesen rendben volt az, hogy a Legfelsőbb Bíróság elnökét a 
mandátuma lejárta előtt kirúgták, elbocsátották a pozíciójából. Olyannyira biztosak 
voltak ebben, úgy tűnik, hogy nem volt elég figyelmeztetés az, hogy a normál eljárás 



14 

keretében a strasbourgi bíróság egyszer már igazat adott a bírósági elnöknek. 
Önöknek a Nagykamara eljárását is igénybe kellett venni, holott, még egyszer 
mondom, mindenki által tudható volt és előre kiszámítható, hogy ez egy bukott ügy. 
Van, amikor nem lehet továbbtolni a dolgot. Na, ez a pillanat most jött el, és ez 
szerepel ebben a jelentésben. Nem tudom, miért kellett megvárni azt, amíg a 
Legfelsőbb Bíróság volt elnökének a magyar adófizetők pénzéből 100 ezer eurót kell 
majd fizetni kártérítésként, illetve perköltségként. Ugyancsak nem tudom, hogy ha 
már ugyanennél a témánál tartunk, miért kellett azt megvárni, hogy az 
elnökhelyettesnek szintén 25 ezer eurót kelljen fizetni kártérítésként és 
perköltségként. Őszintén szólva, az ilyen esetekben én meggondolandónak tartanám 
azt, hogy az, aki ezekben vétkes, a saját zsebéből fizesse ezt ki. 

Ugyanúgy meggondolandónak tartanám azt is, hogy mondjuk, Kövér László a 
saját zsebéből fizesse ki azt, amit az ámokfutása miatt a strasbourgi bíróság helyre 
tesz ügyeket. Ilyen a Karácsony Gergely és képviselőtársaival kapcsolatos, a 
véleménynyilvánítás jogának sérelméről szóló eljárás, ahol a molinózás miatt 
pénzbírságot szabott ki az LMP akkori képviselőire a házelnök. Itt a bíróság igazat 
adott - most már végérvényesen, ha jól tudom - a képviselőknek; szintén, ha jól 
olvastam, a Nagykamara eljárásában történt ez. Mindösszesen annyit „nyert” vele a 
magyar állam, hogy még pluszban az elsőfokú döntéshez képest 6 ezer eurót eljárási 
költségként fizethetünk ki, megint csak az adófizetők pénzéből, ahelyett, hogy 
levonnánk Kövér Lászlónak a javadalmazásából. Ez annál is inkább indokolt lenne, 
mert a házelnök egyébként a mai napig nem szokott le erről a gyakorlatról, tehát 
hiába vannak strasbourgi döntések, ezt továbbra is alkalmazza. Én azt gondolom, itt 
van az a pillanat, ahol az Igazságügyi bizottságnak indokolt lenne elgondolkodni azon, 
hogy a jogszabályban ezt a passzust megváltoztatja, és az ilyen esetekben nem teszi 
lehetővé a házelnöknek azt, hogy ilyen büntetést kiszabjon. Ugyanis jól látható, hogy 
ez egyébként nem elfogadható. Tehát itt valószínűleg, ha a házelnöknek magának 
nincs annyi belátása, hogy ezt magától mellőzze, akkor a parlamentnek kell egy olyan 
kötelező döntést hoznia, miszerint is ilyet nem lehet csinálni. Más következtetés ebből 
nem vonható le. Vagy a B-verzió természetesen az, amit már egyes, egyébként a 
kormánypártok szócsöveként működő civil szervezet - hogy én is kellőképpen 
udvariatlan legyek velük, mert a kormány most ezt viszonosan megteszi egyébként 
azokkal a civil szervezetekkel, amelyek nem hajlandóak a szócsöveként működni -, az 
Alapjogokért Központ már fölvetette azt, hogy hát akkor lépjünk ki ebből az 
egyezményből, mondjuk föl, és akkor nincs majd illetékessége a strasbourgi Emberi 
Jogi Bíróságnak Magyarország felett. Hát, ez lenne Magyarország egyik legnagyobb 
szégyene, ha ezt megtennék! Őszintén remélem, hogy néhány felelőtlen és 
kormányhoz elkötelezett, hadd ne mondjam a szakembert, mert sértő a többire nézve, 
véleményének tudható ez be, de nem a magyar kormányénak.  

Magyarán, itt én azt látom, hogy az Országgyűlésnek van feladata a strasbourgi 
2016-os döntések nyomán. 

Ugyancsak mondhatnám, hogy a „kísért a múlt” mottó ráillene a bírósági 
ügyáthelyezések miatti kártérítési perekre, strasbourgi eljárásra is, hiszen itt is, még 
amikor először fölvetődött, akkor minden szakember egyöntetűen elmondta azt, hogy 
ez egy olyan jogintézmény, ami nem fér össze az alkotmányos szabályokkal és a 
nemzetközi normákkal, ebből probléma lesz. Hál’ istennek, ezt azóta töröltük a 
magyar jogrendszerből, de lám, most Strasbourg is igazolja azt, hogy aki akkor ezt 
mondta, annak igaza volt.  

Ugyancsak mondhatnám a „kísért a múlt” szlogent arra, hogy amióta ez a 
kormány hivatalba lépett, azóta van probléma a közérdekű adatok kiadásával, illetve 
azzal, hogy a kormány ezt megtagadja. Majdnem minden esetben bírósági útra kell 
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terelni az igényét az embernek, ha közérdekű adatot kér ki. Azt hiszem, ezzel 
kapcsolatban volt az a kérdése Vas Imre képviselőtársamnak, hogy hogyan lehet az, 
hogy csak kétszáz-valahány euró kártérítést ítélnek meg, de a perköltség közel 9 ezer 
euró. Ez valóban egy érdekes történet, de erre mondom azt, hogy jó lenne, ha a 
magyar állam változtatna a mentalitásán és a hozzáállásán, kiadná ezeket az adatokat, 
és akkor nem kellene 9 ezer eurót fizetnie, még egyszer mondom, a magyar 
adófizetőknek. Azt gondolom, itt is helyes lenne meggondolni azt, hogy aki 
jogellenesen megtagadja az adat kiadását, az fizesse meg szépen a magánvagyonából 
ezt a büntetést, illetve perköltséget. 

Szintén megemlíteném azt - itt már egy picit a szociális szférára áttérve -, hogy 
azonkívül, hogy egyszerűen nem tudok más szót használni, embertelen, ahogy a 
kormány a rokkantnyugdíjakra vonatkozó szabályozást megváltoztatta, ezenkívül úgy 
tűnik, Strasbourg szerint is sérti a tulajdonhoz való jogot a rendszer átalakítása. Ezért 
volt egy rokkantnyugdíjas, aki Strasbourghoz fordult. Ő teljesen elvesztette a 
rokkantnyugdíját, méghozzá úgy, hogy a korábbi szabályozás szerint egyébként a 
feltételeknek megfelel. Ezt a metódust Strasbourg nem ítélte elfogadhatónak. Én azt 
gondolom, ez is el kell hogy gondolkodtassa a magyar kormányt, illetve a magyar 
Országgyűlést, hogy szükség van változtatásra. Én őszintén sajnálom, hogy kerülő 
úton egy nemzetközi fórumnak kellett ezt kimondani, hogy amit a kormány ebben az 
ügyben tett, az elfogadhatatlan, és teszem hozzá én: embertelen.  

Az egyházakkal kapcsolatban pedig amire a kérdés vonatkozott, egyébként erre 
nem válaszolt államtitkár úr. Én azt nem tartom elfogadhatónak, hogy évente sok száz 
millió forintot, mostanra összességében nagyjából 2 milliárd forintot fizessen ki a 
magyar állam olyan egyházaknak, amelyeknek egyébként nem kellene, ha egy olyan 
egyházügyi törvényünk lenne, amely megfelel a magyar és az európai normáknak, 
mind a kettőnek, szeretném hangsúlyozni. De ez úgy nem megy, hogy a kormány 
diktátumszerűen előterjeszt egy törvényjavaslatot, amire minden ellenzéki párt 
elmondja az ellenvéleményét, méghozzá alapvetően nem a saját kútfőből származó 
ellenvéleményét, hanem az érintett egyházaknak és egyházi vezetőknek a véleményét 
továbbítva a kormányzat felé, és a kormány gyakorlatilag egyetlenegy érdemi 
módosító javaslatot nem hajlandó ebből elfogadni. Tudom, hogy ez még abban a 
korszakban volt, amikor önök éppen elvesztették a kétharmadot, és még élt a 
lendület, amely alapján önök bármit át tudtak vinni egyedül; szokatlan volt még, hogy 
ez nem így van. Ma már egyes törvényeknél ehhez képest pozitívabb hozzáállást 
tapasztalunk.  

Szeretném mondani, hogy az egyházügyi törvénynél is jó lenne, ha egy 
kompromisszumos megoldást tudnánk előterjeszteni. Mi korábban is elmondtuk, 
most is elmondjuk, hogy készek vagyunk leülni ötpárti tárgyalásra ebben az ügyben. 
Mindazonáltal azt gondolom, hogy a tervezetet magát, mivel ez egy összefüggő és 
olyan komplex joganyag, amit nem országgyűlési képviselőnek, hanem a kormánynak 
és a kormány szakértőinek kell kidolgozni, ezért a kezdeményezést a kormánytól 
várjuk. Az úgy nem megy, hogy egyszer volt egy törvényjavaslat, amelyet leszavazott 
az Országgyűlés, utána a kormány erre hivatkozással gyakorlatilag évekig nem csinál 
semmit! Ezzel, hadd mondjam azt, hogy nincs letudva a dolog. Mert amíg nincs új 
egyházügyi törvény, addig fizethetjük az egyházaknak a kártérítést. Márpedig én azt 
gondolom, hogy annyi felelősségünk van a közpénz megóvása vonatkozásában, ha az 
egyházi, a lelki és a hitbéli vonatkozásait ki is rekesztjük ennek a történetnek, de 
legalább a közpénzek vonatkozásában, hogy feleslegesen ne kelljen milliókat, 
milliárdokat kifizetni indokolatlanul. 

Tisztelt Képviselőtársaim! Volt még más, egyébként érdekes és említésre méltó 
ügy is. Volt külön olyan, aki a mi frakciónkhoz tartozik - ezt nyilván szándékosan nem 



16 

is említem meg. Én azt gondolom, nem a jelentés az, ami elfogadhatatlan, hanem az a 
kormányzati működés elfogadhatatlan, ami a kiváltó oka ennek a jelenségnek, és ami 
miatt az Emberi Jogi Bíróság kénytelen ilyen ítéletet hozni.  

Legvégül pedig azt gondolom, és e tekintetben köszönöm államtitkár úrnak azt 
a kormánytól szokatlanul árnyalt hozzáállást, mely szerint valójában a tagállamoknak 
valóban, ha valami nem tetszik a szabályozásban, egy nemzetközi egyezményben vagy 
a nemzetközi bíróságok működésében, akkor először azért kellene tenni, hogy ezen 
valamilyen változást lehessen eszközölni, nem pedig úgy hozzáállni, ahogy egyébként 
néhány kormánypárti és akár ellenzéki képviselőtársam, mint az egyszerű peres fél, 
hogy ha nem neki ad igazat a bíróság, akkor hülye a bíró. Ez ugye nem így van. A 
strasbourgi gyakorlat ismert, a strasbourgi követhető. Ha ezen a tagállamoknak 
valami nem tetszik, akkor érdemes rajta módosítani. De azért szeretném azt 
elmondani, hogy kíváncsi leszek arra, hogy mondjuk, a véleménynyilvánítás 
szabadságához fűződő jogot vagy éppen a lelkiismereti és vallásszabadsághoz fűződő 
jogot vagy a tulajdonhoz fűződő jogot miként kívánják majd módosítani az emberi 
jogi chartában, ami alapján ez a bíróság alapvetően ítélkezik. Azért vannak olyan 
alapjogok, amelyeket nemcsak ez a bíróság, hanem a magyar alkotmány, Alaptörvény 
is elismer - nem nagyon lehet ezt másként értelmezni! A bírói gyakorlatot pedig, én 
azt gondolom, mivel nemcsak Magyarországon tekinthető ez egy független hatalmi 
ágnak, de legalábbis egy hatalmi centrumnak, egy független nemzetközi szervezetnek, 
szervnek, ezért nyilván azt a tagállamok politikusai, akarják, nem akarják, nem tudják 
befolyásolni. Tehát én azt gondolom, hogy amikor egy ilyen jelentést kapunk, akkor 
nem annak kellene a reakciónak lenni, hogy hülye a bíróság, és próbáljunk meg ott 
változtatni, hanem az első reakciónak annak kellene lenni, hogy nézzük meg ezeket az 
ügyeket, és nézzük meg, hogy min lehet változtatni.  

Szándékosan nem tértem ki a slágertémákra, amelyek a börtönök 
túlzsúfoltságával, az eljárások elhúzódásával kapcsolatosak, hanem olyan 
konkrétumokat mondtam, amiből kettő legalábbis idetartozik az Igazságügyi 
bizottsághoz. Az egyik az országgyűlési képviselők szankcionálására vonatkozó 
szabályok módosítása, a másik pedig az egyházügyi törvény. Ebben a kettőben 
nekünk és a kormánynak felelőssége van, hogy ezen módosítsunk; ha a saját 
jószántunkból nem, akkor legalább a bírósági döntések nyomán. Köszönöm szépen a 
figyelmet. 

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

Államtitkár Úr! Akkor folytatnám a kérdések körében érintett témával, tudniillik a 
strasbourgi ítéletek végrehajtásának következményeivel. Azért mondom el most már 
ezt véleményként, mert itt elhangoztak az előbb az emberi jogi egyezmény 
felmondására vagy az abból való kilépésre vonatkozó kormánypárti nyilatkozatokról 
kritikák. (Dr. Vitányi István megérkezik az ülésre.)  

Azért azt szögezzük le, hogy az egyik legnagyobb kritikusa az emberi jogi 
egyezménynek Nagy-Britannia; mind a munkáspárti kormányok idején, mind a 
konzervatívok idején nemegyszer felmerült már, hogy elhagyják az emberi jogi 
mechanizmusokat, emberi jogi egyezményt, de ez persze sosem történt meg. De azért 
napirenden van, szinte aktuálpolitikai szinten napirenden van Nagy-Britanniában az 
emberi jogi egyezmény felmondása, olyan okokból egyébként, amit mi is számos 
esetben kifogásolunk, hogy az Emberi Jogi Bíróságnak az ítéleteit túl enyhének vagy 
engedékenynek tartják a brit politikusok, és ezért ez gyakran felmerül. Ezt most csak 
azért mondtam el, hogy nem arról van szó, mint amit egyébként a napi sajtó ír, hogy 



17 

valami szörnyű dolgot vetett föl a magyar kormánypárt. Mondom, ez Nagy-
Britanniában aktuálpolitikai kérdés, és rendszeresen fölmerül; Tony Blair vagy mások 
nyilatkozatait lehet idézni. 

De nem erről akartam igazán beszélni, hanem az egyik slágertémáról, ahogy 
mondta képviselő úr - aki éppen nem akarta érinteni ezt a slágertémát -, a 
börtönzsúfoltság kérdéséről akarok beszélni. Azért a börtönzsúfoltságról, mert a 
börtönzsúfoltság mint emberi jogi probléma egyenes következménye a 
büntetőpolitikának. És nyilvánvalóan, amikor a strasbourgi Emberi Jogi Bíróság vagy 
akár magának az Európa Tanácsnak a főtitkára, Jagland főtitkár arra szólítja fel az 
érintett tagállamokat, hogy a börtönzsúfoltságot a büntetések enyhítésével próbálják 
orvosolni, akkor az egy eminens politikai vita; nem jogi vita, hanem egy politikai vita. 
A strasbourgi Emberi Jogi Bíróság minden ítéletéből az derül ki, hogy számukra az az 
elfogadható, hogyha nem lennének ilyen szigorú büntetések Magyarországon; ha 
nemcsak tényleges életfogytiglan nem lenne, hanem ha nem ilyen lenne a magyar 
büntetési rendszer, a büntetési nemek vagy a büntetési rendszer nem lenne ilyen 
szigorú. És egyébként számos jogi szakember is harsogja ezeket az érveket. Én 
szeretném leszögezni, és azt szeretném a kormány beszámolójához hozzátenni, hogy 
számomra kormánypárti politikusként csak az az egyetlen járható út, ha a 
börtönzsúfoltságot nem a büntetések enyhítésével fogjuk orvosolni. Mert nem 
fordulunk vissza a büntetőpolitikai úton. Azt mondta Bárándy képviselő úr, hogy 
„kísért a múlt” - hát, nem szeretnék ahhoz visszatérni, amikor 2003-ban a szocialista 
kormány az első intézkedései között enyhítette a büntetőjog szigorát, megszüntette a 
középmértékes büntetést, számos kedvezményt visszaadott a visszaeső bűnözőknek, s 
a többi, s a többi. Ezeket, akik ismerik a témát, nyomon követhetik, hogy akkor 
milyen büntetőpolitikai fordulatot vett a magyar büntetőjog.  

Tehát én azt gondolom, hogy itt a börtönzsúfoltsággal kapcsolatos, egyébként 
jelentős emberi jogi esetek semmiképpen sem abba az irányba kell hogy befolyásolják 
a kormányt, hogy enyhít a büntetőjog szigorán. A kormány nem is ezt teszi, hanem 
például a végrehajtás szabályait próbálja úgy alakítani, így például a reintegrációs 
őrizet kiterjesztésével, hogy a büntetőjog szigora megmaradhasson, tehát a kellő 
elrettentő ereje megmaradjon a büntetőjognak, azonban a börtönzsúfoltságot ilyen 
eszközökkel is lehet enyhíteni.  

S még egy, amiről itt mindig szoktunk beszélni, és megint csak napirenden van 
az ügy, a büntetőeljárási törvényben az előzetes letartóztatásnak a kérdése. Mert a 
börtönzsúfoltság részben az előzetes letartóztatás túl gyakori alkalmazása miatt 
fordul elő. Úgyhogy azért összefüggenek ezek a kérdések. Én azt gondolom, a 
büntetőeljárásban az előzetes letartóztatás nem büntetőpolitikai kérdés, legalábbis 
nem lenne szabad büntetőpolitikainak lenni, mivel mindannyian valljuk azt a nézetet, 
hogy az előzetes letartóztatás nem lehet előrehozott büntetés. Ezért természetesen 
nem a büntetőpolitika része, hogy az előzetes letartóztatással szemben az új 
büntetőeljárási törvénytervezetünk más kényszerintézkedéseket ajánl fel a bírónak, és 
próbálja abba az irányba befolyásolni.  

Tehát összefoglalva, azt akartam mondani, hogy a kriminálpolitikából, a 
büntetőpolitikából nem szabad engedni; a börtönzsúfoltságot más eszközökkel kell 
megoldani. Erre egyébként a kormány javaslatokat is tett, illetőleg törvényekben már 
láthatóak ezeknek az eredményei. 

Még egy mondat, amit szeretnék hozzátenni: az nagyon messzire vezetne, amit 
Bárándy képviselő úr mondott, hogy az fizessen, aki az emberi jogi sérelmet okozta a 
döntésével - ugye, nagyjából ez volt a lényege. Az egyik legkritikusabb magyar 
probléma a bírósági eljárások elhúzódása. Ha következetesen végigvinnénk ezt az 
elvet, akkor Bárándy képviselő úr nyilván úgy gondolná, hogy valamilyen szinten a 
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bírókat kellene azért felelőssé tenni, hogy elhózódnak az eljárások. Hát, kíváncsi 
vagyok, hogy erre meg mit mondana a Velencei Bizottság, hogy például a bírák 
értékelésében szerepeljen az, hogy hányszor voltak ilyen emberi jogi eseteik, mármint 
úgy értem, hogy elmarasztaló ítéleteket kaptak, akár az elhúzódás miatt, akár tartalmi 
okokból. Tehát ha következetesek lennénk, az egyik legnagyobb problémát, az egyik 
legnagyobb emberi jogi problémát, az eljárások elhúzódását a bíróságon kellene 
számonkérni (Dr. Staudt Gábor: Mondasz valamit, Robi! - Derültség.), ami újabb 
problémát okozna; alkotmányossági szempontból is és emberi jogi szempontból is 
nehezen lenne védhető ez az álláspont. (Dr. Staudt Gábor: Nekem tetszik.) 
Köszönöm szépen a figyelmet. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Itt szeretnék valamit elmondani tájékoztatásul. 

Mint a bizottság elnöke, rendszeresen kapok meghívást, a meghívásnak minden 
esetben eleget teszek, és elmegyek a bv országos parancsnok beszámolójára, ami a bv-
parancsnokság nagygyűlése előtt történik, ott több szervezet van jelen. Onnan tudom, 
hogy milyen börtönépítkezések vannak folyamatban. Hozzáteszem, a meglévő 
épületek között Martonvásáron át is adtak talán épp 2016-ban egy új börtönt, ami 
régen börtön volt, és most megint az lesz. Úgyhogy én itt azt látom, hogy a 
kormányzat is, a bv is azon dolgozik, hogy a terület növelésével, új épületek, új 
börtönök kialakításával próbálja ezt a zsúfoltságot megoldani. Ennyit kívántam 
hozzátenni. 

Most pedig soron következik Vas Imre alelnök úr. 
 
DR. VAS IMRE (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen. A Fidesz-

frakció támogatja a tájékoztató elfogadását. Annyit szeretnék hozzáfűzni, hogy azt 
azért mindenképpen felháborítónak tartom, hogy bizonyos szervezetek bizniszt 
csinálnak az Európai Emberi Jogi Bíróság előtti eljárásból. Amikor gyakorlatilag kára 
nem keletkezik, egy kétszáz-valahány eurós kártérítés nyilvánvalóan gyakorlatilag 
értelmezhetetlen, de csak azért, hogy még a magyar államból kiszedjenek egy kis 
pénzt, igen vastagon megszámítják a költségeiket, és ebből kívánnak üzletet csinálni. 
Ezt én személy szerint rendkívül helytelennek tartom, és szerintem ezeknek a 
szervezeteknek visszafogottságot kellene gyakorolniuk. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Most Vitányi István alelnök úrnak adok szót. 
 
DR. VITÁNYI ISTVÁN (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen a szót, 

elnök úr. A börtönviszonyokkal kapcsolatosan ha néhány gondolatot megengednek. 
Abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy a választókörzetemben is börtön épül. 
Magyarországon nyolc új börtön fog épülni a közeljövőben; nálunk Komádiban 
napokon belül lesz a területátadás, ez 4 ezer férőhelyet jelent, illetőleg egy 
úgynevezett szuperbörtön ezer férőhellyel. Úgy gondolom tehát, jelentős mértékben 
javulnak a viszonyok a zsúfoltság vonatkozásában. 

Egyébként tavaly vagy tavalyelőtt - nem emlékszem pontosan - elnök úrral és 
egy delegációval jártunk kint, és az Európai Emberi Jogi Bíróság elnökével is 
találkoztunk, ahol nyilvánvalóan készültünk rá, hogy milyen kérdések lehetnek: az 
eljárások elhúzódása, börtönviszonyok. Akkor én mondtam az elnök úrnak, hogy 
nyilvánvalóan, ahogy az ország teljesítőképessége engedi, úgy nyilván ezeken a 
viszonyokon javítunk, de mondom, elsődlegesen azért nem a börtönben levők 
helyzetén kellene javítani, hanem azokén, akik a börtönön kívül vannak. S akkor a 
válaszában azt mondta az elnök úr: nem is érti, hogy mit mondok. (Derültség.) 
Úgyhogy ennyit a bíróságról… (Dr. Répássy Róbert: Fordítási hiba volt. - Derültség.) 
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Nem tudom, lehet, hogy fordítási hiba volt. Egy a lényeg, hogy úgy gondolom, az 
Európai Emberi Jogi Bíróság ezt követően, majd ha itt a viszonyok rendeződnek, nem 
fog annyi elmarasztaló ítéletet hozni Magyarország vonatkozásában.  

S ahogy Répássy képviselőtársam is mondta, a perek elhúzódásának okait meg 
kellene vizsgálni, hogy valóban, ki az, aki ebben ludas, hogy úgy mondjam. Vannak 
olyan perek, amelyek hat-nyolc-kilenc évig elhúzódnak. Látjuk, a Kulcsár-per, nem 
tudom, mikor indult… (Dr. Vas Imre: Tizennégy éve, 2003-ban.) - az tizennégy éve 
indult. Igen, néhány ciklust eltöltünk a parlamentben, mire ítélet születik. Köszönöm 
szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Bárándy képviselő úrnak adok ismét szót. 
 
DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Engedjen meg 

néhány gondolatot reakcióként. 
Kezdeném azzal, amit Vas képviselőtársam mondott, hogy valakik üzletet 

csinálnak belőle. Nagyon egyszerű a megoldás, képviselő úr: az államnak úgy kellene 
működnie, hogy ne tudjanak üzletet csinálni ebből, tudja? Tehát ez lenne a megoldás, 
ha olyan jogszabályaink és olyan hatósági működésünk lenne, amely megfelel ennek a 
gyakorlatnak, és nem tudnának ezek az emberek üzletet csinálni belőle. Ez lenne 
valóban az ideális.  

Ami a felelősséget és a kártérítések megfizetését illeti, hát, biztosan Répássy 
képviselő úr is emlékszik rá még, hiszen azonos egyetemet végeztünk, hogy a magyar 
jogtörténetben nem idegen a bírák személyi felelőssége bizonyos esetekben, tehát ez 
régen része volt a magyar jogtörténetnek. Érdemes lehet megvizsgálni adott esetben, 
nyilvánvalóan rendkívül szűk esetkörben, például a szándékos károkozás esetén, hogy 
ez fönnáll. És pontosan ezt követelem csak én is a más állami szereplőktől. Nyilván ön 
is tudja, a biztosítónál is, ha a kárt szándékosan vagy súlyosan gondatlanul okozom, 
akkor erre nem terjed ki a biztosítás. Ha olyan indítványt teszek, mondjuk, 
előterjesztőként, kormány tagjaként, amiről tökéletesen biztosan tudható az, 
tökéletesen biztosan, hogy sem a magyar, sem a külföldi jogszabályoknak nem felel 
meg, és ezzel kárt okozok az országnak, akkor miért is ne lehetne szándékos 
károkozás miatt személyes felelősség? Amikor Kövér László ma már tudja, mert ítélet 
van róla, hogy nem lehet a molinó miatt pénzbüntetést kiszabni, ítélet van róla, 
nagykamarai döntés, és mégis kiszabja - az egy szándékos károkozás a magyar állam 
részére. Szándékos károkozás, politikai megfontolásból! Miért is ne lehetne személyes 
felelősséget ilyenkor megállapítani? Nem azokról az esetekről beszélek, amikor 
rendkívül nehéz, például a börtönzsúfoltság vonatkozásában a végére járni, hogy ki és 
milyen körülmények felelősek azért, hogy ez a helyzet Magyarországon előállt; 
nyilván nem ezekre gondolok. Hanem azokra, amikor egyértelmű és nyomon 
követhető az, hogy valaki szándékosan tanúsít előreláthatóan olyan magatartást, 
amiből a magyar államnak strasbourgi döntés után fizetési kötelezettsége keletkezik. 
Szerintem ilyen egyszerű. És ilyen esetekben meg lehetne állapítani a személyes 
felelősséget is. 

A másik, ha már kitértünk rá, én nem szerettem volna, de akkor beszéljünk egy 
picit erről a börtönzsúfoltságról is. Strasbourg nem mondja azt, hogy milyen módon 
enyhítsünk rajta! Azt mondja, hogy ez így nem jó. Oldja meg az állam, hogy ez ne így 
legyen! Ha ezt börtönépítéssel oldja meg, akkor oldja meg úgy! Higgyék el, ha nem 
lesznek túlzsúfoltak a börtönök, egy rendkívül szigorú büntetőpolitika mellett, akkor 
Strasbourgban ezek a keresetek nem fognak érvényesülni. Ennyire egyszerű! Tehát én 
nem gondolom, hogy a büntetőpolitikánkba akar bárki beleszólni. (Dr. Répássy 
Róbert: Pedig de.) Zárójelben mondom, hogy elég furcsa is lenne, mert az elmúlt 
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időszakban a büntetőjog sajátosságaira tekintettel, elsősorban arra, hogy a visszaható 
hatály tilalma abban az esetben nem érvényesül, ha az elkövetőre az enyhébb 
elbírálás vonatkozik, ezért azt tudom mondani, hogy az elmúlt harminc évből 
legalább húsz évben az önök által liberális büntetőpolitikának nevezett 
büntetőpolitika érvényesült. De szerintem még alá is becsülöm az időszakot. Ehhez 
képest egyébként - és ezt is zárójelbe teszem, mert nem ide tartozik közvetlenül - a 
bűncselekmények mikénti alakulása egyáltalán nem ettől függött. Tehát az, hogy 
változott a büntetőpolitika, úgymond szigorúbb lett vagy úgymond enyhébb 
megítélésű lett - ezt az „enyhébbet” én nem szeretem, nem erről van szó, hanem a 
kettős nyomtávú büntetőpolitikáról; de mindegy, ne menjünk ebbe bele -, semmit 
nem változtatott egyébként a bűncselekmények mikénti alakulásán. Valószínűleg 
egészen más körülmények determinálják ezt, vagy azok is. 

De ami itt a lényeg és ide tartozik, hogy ez sajnos egy olyan probléma, amit a 
magyar állam évtizedek óta hurcol magával. Tehát semmi köze nincs a szigorúbb vagy 
enyhébb büntetőpolitikához a börtönzsúfoltságnak, mert ez a probléma évtizedek óta, 
minden magyar kormány idején probléma. És valóban, minden magyar kormány, 
egyébként nagyon helyesen, e tekintetben messzemenőkig egyetértek Répássy 
képviselő úrral, nem a büntetőpolitikáján akar változtatni ezzel kapcsolatban, hanem 
börtönépítési projektekbe kezd. Mert valóban, én is egyetértek azzal, hogy a 
büntetőpolitikán a börtönzsúfoltság miatt nem érdemes változtatni, mert az egyik egy 
elvi és büntetőpolitikai kérdés, a másik pedig egy olyan gyakorlati kérdés, amit meg 
kell oldani. Én is azt mondom, hogy oldjuk meg az intézményfejlesztéssel. De azért 
szerettem volna ezt itt szóba hozni, mert szó sincs arról, hogy itt valamiféle 
büntetőpolitikai változás okozná ezt a problémát, vagy bárki ilyet követelne akár 
Magyarországon. Amit követelünk, azt elvi alapon tesszük, nem a zsúfoltság miatt. 
Egyébként tessenek börtönt építeni! Úgy tűnik, hogy arra lényegesen nagyobb igény 
van, mint a stadionépítésekre. Ha egy kicsit átcsoportosítanánk belőle esetleg - 
intézmény, intézmény -, akkor többre mennénk vele. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Azért itt szeretném megjegyezni, hogy 2002-2010 között ez a 

börtönzsúfoltság ugyanígy fennállt (Dr. Bárándy Gergely: Ezt mondom én is.), és 
egyetlen börtön épült a nyolc év alatt. (Dr. Vas Imre: Az is PPP-ben.) Most kilenc 
darab börtön épül. És azért, képviselő úr, az nem olyan, hogy elhatározzuk, és ott a 
börtön - azért azt föl kell építeni. (Dr. Staudt Gábor: Stadionnál azért ez így 
működik!) Úgyhogy azért ez idő. 

A másik, amire szeretnék kitérni: a közeljövőben fogjuk meghallgatni Handó 
Tündét. A vitatkozó felek, tehát Bárándy képviselő úr, Répássy képviselő úr, sőt 
Vitányi képviselő úr és jómagam is tagjai voltunk annak a bírósági igazgatást 
felügyelő szervezetnek, amelyiknek a legnagyobb problémája mindig is az elhúzódó 
perek gyorsítása és kivizsgálása volt, és a mai napig ez a Bírósági Hivatal egyik 
központi kérdésköre. De azt hiszem, erre nem Völner Pál államtitkár úr jogosult 
válaszolni, hanem várjuk ki türelemmel, még ebben a félévben Handó Tünde elnök 
asszonyt meg fogjuk hallgatni.  

Kérem tisztelettel, nálam a véleménynyilvánítási sort bezárult. Kérdezem az 
államtitkár urat, kíván-e válaszolni. (Jelzésre:) Igen; megadom a szót, parancsoljon! 

Dr. Völner Pál reflexiói 

DR. VÖLNER PÁL államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): Köszönöm a 
lehetőséget, elnök úr. Bárándy képviselő úr említette, hogy az előttünk levő ügyek a 
jelen kormányzat tevékenységéhez kötődnek. Mint az elnök úr említette a 
bevezetőben, ez a 2016. év beszámolója. Miután Strasbourgban eléggé sommásan 
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hozzák a döntéseket, kicsit furcsa lenne, ha még hat év múlva is lettek volna olyan 
ügyek, amelyek a szocialista érához kötődnének. De ha visszaemlékszünk a 2006. 
októberi történésekre, azt hiszem, olyan súlyú és olyan jellegű ügyek, ahol erőszakos 
karhatalmi fellépéssel és egyéb atrocitásokkal taposták porba az emberi jogokat, 
ehhez a korszakhoz nem köthetők. 

Említette nekem Baka András esetét. Valamennyien visszaemlékezhetünk, 
hogy az Országgyűlés a bírósági szervezetet átalakította; tehát a Legfelsőbb Bíróság és 
a Kúria nem ugyanaz. Ezt mindenki tudja, feladatát, mindent tekintve. (Dr. Bárándy 
Gergely: Mi a különbség?) Ha képviselő úr jól emlékszik, be volt építve abba a 
bírósági szervezetbe, tehát az OBH fölött helyezkedett el; most pedig csak jogorvoslati 
fórumként, de egyébként elkülönülten működik. Tehát a Kúria elnöke alá nem 
tartozik oda a többi bírósági szervezeti egység. (Dr. Bárándy Gergely: Ez akkor is így 
volt.) Jó, ez egy külön vita tárgya lenne, de hogy ezt azonosnak tekintenénk, az 
szerintem így nem állja meg a helyét.  

Kövér László házelnök úr tevékenységére utalt. Szerintem, ha a házelnök úr 
nem használna bizonyos eszközöket a képviselőknek a hivatásuk kellő méltósággal 
történő gyakorlására, akkor már lehet, hogy rövidnadrágos és rolleres képviselők 
száguldoznának a Parlamentben (Derültség.), mint ahogy némely tudósítóknál is volt 
már erre hajlam. Ha csak a különböző sípos, hangszórós, szirénás és egyéb 
fellépésekre gondolunk, akkor azt hiszem, tartozunk annyival a Ház méltóságának 
meg a saját hivatásunknak, hogy igenis szükség van olyan eszközökre, hogy ne 
járassuk le magunkat végképp a közvélemény és a társadalom előtt. Aki ezzel nem ért 
egyet, annak szerintem lehet, hogy be kellene iratkozni még egy-két évre valamilyen 
iskolába, mert nem járathatjuk le magunkat. 

Az a felelősségi kérdés pedig, hogy valaki intézkedést tett és ebből kár eredt, 
akkor szerintem leporolhatjuk akár itt a sajtóban most dúló metróügyet, ahol kiderül, 
hogy súlyos tízmilliárdokat kell az Uniónak visszafizetni - vajon akkor Demszky 
Gábor vagy Medgyessy Péter vagy ki fog a kasszához járulni? És vajon reálisan 
feltételezhető-e, hogy ilyen károkozás esetén ezek a károk valaha megtérülhetnek? Itt 
politikai és büntetőjogi felelősségekről lehet beszélni elsősorban; az anyagi felelősség 
kapcsán, azt hiszem, kicsit tengeri kígyó jellege lenne az egész történetnek, és megint 
csak lejáratná az egész jogszolgáltatást. Arról nem is beszélve, hogy azok az ügyek, 
amelyeket képviselő úr említett, messze nem abba a kategóriába tartoznak, hanem 
elvi éllel lehet ezeken vitatkozni, ahogy erre utaltam is, hogy vajon a parlament 
tekintélye megér-e ennyit. Megjegyzem, pontosan az a helyzet, hogy most is van a 
házelnöknek ilyen jogköre; annyi, hogy Strasbourg észrevételeire jogorvoslatot kellett 
ez ellen biztosítani. Mint említettem is a bevezetőben, ezt a Mentelmi bizottság látja 
el. Tehát továbbra sem randalírozhatnak, hogy úgy mondjam, következmények nélkül 
a képviselők (Dr. Staudt Gábor: Felforgató elemek.), amit én továbbra is, ha lesz 
ilyen előterjesztés, meg fogok szavazni. De gondolom, a jelenlevők egy jó része is.  

A civil szervezetekkel kapcsolatos vegzálás is szóba került. Látható, hogy most 
a civil szervezetekkel kapcsolatos átláthatósági törvénycsomag tervezetének a hírére 
körülbelül száz szervezet tiltakozott ez ellen, ami a több mint 50 ezer civil szervezetet 
tekintve szerintem erős kijelentés, hogy a kormányzat be akar avatkozni az életükbe, 
miután őket ez a szabályozás nem is érinti, kizárólag a külföldről pénzelt és 
gyakorlatilag kormányzat elleni propagandában érdekelt szervezeteknek az 
átláthatósága az, ami sértheti ezeknek a szervezeteknek az érdekeit. Egy karitatív 
szervezetet biztosan nem fog sérteni, ha feltüntetik, hogy külföldről kap 
adományokat. Azonkívül, hogyha nem karitatív tevékenységet folytat, hanem politikai 
tevékenységet, arról pedig mindenkinek tudnia kell, és átláthatónak kell lenni ennek a 
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tevékenységnek. De más jogállamokban is történnek ilyenfajta szabályozások, tehát 
hogy ez kirívó lenne, ezt nem tudom megerősíteni.  

A közérdekű adatok kiadásának van egy eljárásrendje. Talán Botka Lászlóval 
kellene egyeztetnie; éppen a napokban olvastam a sajtóban, hogy Szegeden is 
akadozik ez a gépezet, amikor a sajtó kér ki ilyen adatokat. Ott is hivatkoznak 
mindenféle dolgokra, ha másra nem, anyagiakra. Tehát lehet, hogy talán még 
egységes platformra is kerülhetnek különböző adatgazdák ebben a tekintetben, hogy 
akkor mit illik, mit kell kiadni és mit nem.  

A rokkantnyugdíjak ügyében fölmerült, hogy ott egy tulajdonhoz való jog 
alapján ítélt meg kártérítést Strasbourg. Felvetem a kérdést, hogy akkor, amikor 
valakit megfosztanak a szlovák állampolgárságától azért, mert felveszi a magyar 
állampolgárságot, és ennek kapcsán elveszíti a különböző társadalombiztosítási 
jogosultságait vagy éppen a nyugdíját, akkor Strasbourg miért nem tud ugyanilyen 
következtetésre jutni, hogy az is egy tulajdon iránti igény. (Dr. Staudt Gábor: Ez jó.) 
Úgyhogy szerintem kellő alappal és jogos kritikával illethetem Strasbourgnak ezt a, 
hogy úgy mondjam, nem nyomon követhető jogértelmezését, amikor tulajdoni jognak 
tekint szociális juttatásokat, ellentétben a valóban megszerzett jogosultság alapján 
járó és valóban tulajdoninak tekinthető jogosultságokkal, amikor, mondjuk, egy 
magyar kisebbségi állampolgár esetében ezt nem hajlandó megállapítani.  

Az egyházak ügyére szintén visszakanyarodtunk. Szerintem ebben nem fogunk 
egyetérteni. Én továbbra is azt mondom, hogy adott volt a lehetőség; ha ezt 
elfogadtuk volna, akkor ezen a kérdésen… (Dr. Bárándy Gergely: És akkor többet 
nem lesz?) Hát, ha képviselő úr kötelezi magát, hogy még egy társával együtt hajlandó 
megszavazni, és a kétharmad ezzel biztosítható, akkor szerintem lehet erről a témáról 
beszélni valószínűleg újból. (Dr. Bárándy Gergely: Ha olyan lesz, akkor igen. - Dr. 
Vas Imre: De mindegy, mert két nap múlva visszavonják az ígéretüket.)  

Répássy Róbert képviselő úr a strasbourgi ítéletek következményeiről beszélt, 
Nagy-Britannia lehetséges álláspontjáról. Tudjuk, hogy ők azzal, hogy a brexit 
megvalósul, gyakorlatilag teljesen az uniós erőtéren kívül is fel tudják vetni ezt a 
kérdést. Szerintem ez az ő témájuk, és ha valóban történik ilyen, akkor kell majd erről 
beszélnünk. 

Intézmény- és börtönépítések - ha megengedik, ezekre nem térnék ki. 
A börtönzsúfoltság tekintetében Bárándy képviselő úrnak volt olyan 

észrevétele, hogy itt magunktól kell megtennünk mindent. Ez egy tárgyalássorozat 
eredménye volt, ahol azért léteznek strasbourgi iránymutatások ebben a tekintetben. 
Tehát az, hogy itt mi szabadjára lennénk engedve, és nem akarnának bennünket 
befolyásolni, ők pedig egy elefántcsonttoronyban ülnének ebben a tekintetben, ez így 
nem igaz. Aki kormányzati oldalról nézi ezeket az ügyeket, látja, hogy - nagyon 
helyesen - vannak egyeztetések, vannak tárgyalások. Látható az is, hogy azokban a 
kérdésekben, amelyekben van értelme, és meg tudunk állapodni, tudunk menni jó 
irányba. Vannak olyan értelmezések, amelyek viszont, megint csak azt mondom, attól 
függetlenül, hogy Strasbourgnak olyan döntése születik, ami számunkra kedvezőtlen, 
még nem biztos, hogy ezzel politikailag egyet kell érteni. Köszönöm szépen. 

Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Tisztelt Bizottság! Most döntenünk kell a 
tekintetben, hogy a bizottság a beszámolót elfogadja vagy sem. Tájékoztatom a 
bizottságot, hogy nem megy a Ház elé a kérdés, tehát érdemi döntést kell hoznunk. 

Kérdezem a bizottságot, ki az, aki elfogadja a kormány beszámolóját a 
strasbourgi ügyekben. (Szavazás.) Ez 8 igen. Ki az, aki nem fogadja el? (Szavazás.) 
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Ez 2 nem. Ki tartózkodott? (Szavazás.) Megállapítom, hogy 2 tartózkodás mellett a 
bizottság a tájékoztatót elfogadta.  

Nagyon szépen köszönöm a megjelenést. Ezt a napirendi pontot lezárom. 

A büntetőeljárásról szóló T/13972. számú törvényjavaslat  
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján) 

Tisztelt Bizottság! Következik a büntetőeljárásról szóló T/13972. számú 
törvényjavaslat részletes vitája.  

Ennek a vitának a kezdete előtt mindenki megkapta azt a levelet Bárándy 
képviselő úrtól, amelyben három szervezet meghívását indítványozza a mai 
tárgyalásra. A házszabály szerint ebben a kérdésben a bizottságnak kell dönteni, nem 
az elnök dönt. Kívánja kiegészíteni, Bárándy képviselő úr? (Jelzésre:) Megadom a 
szót. 

Ügyrendi felvetés megvitatása, határozathozatal 

DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretném 
előrevetni, hogy én sem vagyok annak híve, hogy mindig és mindenkor mindenki szót 
kapjon a bizottság ülésén. De azt gondolom, hogy itt több tekintélyes civil szervezetről 
van szó, és egy olyan javaslatot tettek, szakmai javaslatot, amely vonatkozásában úgy 
ítélte meg országgyűlési képviselő, hogy ezek a javaslatok érdemesek arra, hogy 
módosító javaslat formájában ezeket benyújtsa, akkor, főleg tekintettel arra, hogy 
részben a javaslatok egy részét benyújtó képviselő nem tagja a bizottságnak, ezért én 
azt gondolom, abszolút indokolt az, hogy a civil szervezetek képviselője legalább 
röviden szót kaphasson, és a véleményét kifejthesse itt a bizottság előtt. Még egyszer 
mondom, elsősorban arra tekintettel, hogy volt olyan országgyűlési képviselő, aki ezt 
a javaslatot indokoltnak találta benyújtani. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Kérem tisztelettel, azért maradjunk abban, hogy az az országgyűlési 

képviselő, aki módosító indítványt terjeszt elő, a bizottsági ülésen a napirend 
tárgyalása során szót kap, automatikusan. (Dr. Bárándy Gergely: De nincs most itt.) 
Ha nem jön el, akkor persze nem tudok neki szót adni.  

Most csak arról van szó, hogy a civil szervezetek meghívása ebben a 
témakörben. Ki kíván hozzászólni még? Vas Imre alelnök úrnak adok szót. 

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

hogy ne adjunk szót, illetve ne hívjuk meg őket, és ne adjunk szót. Egyrészt három 
képviselő is benyújtotta, a képviselők eljöhetnek a bizottsági ülésre. Bárándy 
képviselő úr itt van, Bárándy képviselő úr felkészült, különösen büntetőjogi területen. 
S hogy ezek milyen civil szervezetek, meg a felkészültségük, meg hogy tekintélyesek, 
ezt erősen vitatnám. (Dr. Bárándy Gergely közbeszólására:) Egy konkrét személy 
érdekeit képviselő civil szervezetekről van szó. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Engedtessék meg, én úgy tudom, hogy ezekkel a 

szervezetekkel a minisztérium egyeztetett. (Az Igazságügyi Minisztérium képviselői 
bólogatnak.) Ezt erősítsék meg a jegyzőkönyv kedvéért! 

 
DR. VÖLNER PÁL államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): A minisztérium 

kétszer is egyeztetett a civil szervezetekkel (Dr. Bárándy Gergely: Akkor a 
minisztérium komolytalan szervezetekkel egyeztetett.), és ezek a módosítók az 
ellenzéki módosítók között egyébként megjelennek, tehát benne vannak a sorban.  
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ELNÖK: Nagyon szépen köszönöm. Répássy képviselő úrnak adok szót. 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT (Fidesz): Elnök úr, nem tudom, az én ügyrendi 

felvetésem hova illeszthető, de én a kezemben tartom azt az indítványt, amely „Az 
MSZP kezdeményezése bizottsági módosító javaslat benyújtására” címet viseli. Ebben 
szerepel egy olyan mondat, hogy „az elektronikus levél tartalma e levél 
törzsszövegében nem feltétlenül tükrözi a Magyar Szocialista Párt hivatalos 
álláspontját”. Valakitől szeretném megkérdezni, hogy akkor ez most kinek a javaslata. 
Mert a fejléc szerint az MSZP javaslata, a figyelmeztetés szerint pedig nem feltétlenül 
tükrözi az MSZP hivatalos álláspontját. Szeretném tudni, hogy ez micsoda. (Dr. 
Bárándy Gergely: Ezt most ugye nem mondod komolyan, hogy indokoljam?)  

 
ELNÖK: Egy pillanat türelmet kérek! Ez a kérdés egy idő előtti kérdés. Jelen 

pillanatban Bárándy képviselő úrnak a civil szervezetek meghallgatásáról szóló 
indítványáról tárgyal a bizottság. Ezt a későbbiek során természetesen fel fogjuk 
használni, amit most elmondott a képviselő úr.  

A meghallgatással kapcsolatban van-e egyéb észrevétel? (Nincs jelentkező.) 
Nem látok ilyet.  

Másképp nem tudom elképzelni a történetet, mint hogy elhalasztani a 
bizottság ülését, ha meg akarjuk hallgatni őket. (Dr. Bárándy Gergely: Itt van a 
képviselője a civil szervezetnek.) Jó.  

Kérdezem a bizottságot, hogy meg kívánja-e hallgatni ezeket a civil 
szervezeteket. Aki ezt támogatja, kérem, kézfelemeléssel szavazzon! (Szavazás.) Ez 4 
igen. Ki nem kívánja meghallgatni? (Szavazás.) Ez 6 nem. Ki tartózkodott? 
(Szavazás.) Megállapítom, hogy 2 tartózkodás mellett a bizottság úgy döntött, hogy 
nem hallgatja meg a civil szervezetek képviselőit. 

Részletes vita 

Tisztelt Bizottság! Akkor most visszatérünk a megszokott ügyrendhez. 
Államtitkár urat kérdezem a tekintetben, hogy az eredeti előterjesztés megfelel-e a 
határozati házszabály 44-45. §-ában foglaltaknak. 

 
DR. VÖLNER PÁL államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): Megfelel. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ezzel kapcsolatban megnyitom a vitát. (Nincs 

jelentkező.) Jelentkezőt nem látok. Kérdezem, ki az, aki elfogadja azt az álláspontot, 
hogy az előterjesztés házszabályszerű. (Szavazás.) A bizottság ezt egyhangúlag 
elfogadta. 

Ezek szerint következik a háttéranyagunk megtárgyalása, amely 32 pontból áll; 
ha jól tudom, ebből nem fogjuk mindet megtárgyalni. 

Az 1. pont Staudt Gábor és Gyüre Csaba képviselők módosító indítványa. 
Államtitkár urat kérdezem, támogatják-e. 

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

elnök úr. 
 
ELNÖK: Kérdezem a bizottságot, kíván-e valaki hozzászólni. (Nincs 

jelentkező.) Jelentkezőt nem látok. Kérdezem a bizottságot, ki támogatja a módosító 
javaslatot. (Szavazás.) Ez 2 igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) Megállapítom, hogy 
10 nem szavazat mellett a bizottság nem támogatta. 
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A 2. pont szintén Staudt Gábor és Gyüre Csaba módosító indítványa. 
Államtitkár urat kérdezem. 

 
DR. VÖLNER PÁL államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: A kormány nem támogatja. A bizottság részéről van-e észrevétel, 

hozzászólás? (Nincs ilyen jelzés.) Nem látok jelentkezőt. Ki támogatja a 2. pontot? 
(Szavazás.) Ez 4 igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) Megállapítom, hogy 8 nem 
szavazat a bizottság nem támogatta. 

A 3. pontban Bárándy képviselő úr tesz indítványt egy kiegészítésre. A 
kormányt kérdezem. 

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

de azzal a kiegészítéssel, hogy rendeleti szinten szabályozható a kérdés. Tehát nem 
azért, mert elvetésre kerül, de törvényben nem támogatjuk.  

 
ELNÖK: Ki kíván hozzászólni? Bárándy képviselő úr! 
 
DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Valóban nem 

volt erről szó egyébként ötpárti egyeztetésen, mindazonáltal, mivel ez egy eléggé 
sarkalatos pontja a javaslatcsomagunknak, szeretnék mellette érvelni.  

Igazából azt gondolom, itt kifejezetten indokolt lenne az, hogy törvényi szinten 
kerüljön szabályozásra. Arról van szó - hogy mindenki számára érthető legyen -, hogy 
bizonyos eljárási cselekmények esetében, értem itt a vádemelés, vádelejtés, felmentés 
indítványozása, s a többi, a felettes ügyész csak úgy utasíthassa az eljáró ügyészt, 
hogyha írásba foglalt és indokolt utasításban teszi ezt. Azt gondolom, ez egy olyan 
garanciális elem, amely kizárná azt, hogy bizonyos felettes ügyészek - és itt nyilván 
mindenki a politikai érintettségű ügyekre gondol; én is elsősorban, de gondolhatunk 
bármelyik más ügyre - visszaélésszerűen tudják gyakorolni a saját hatáskörüket. S ha 
már a fideszes képviselőtársaim szoktak erre hivatkozni, rendkívül sok más 
jogállamban van ilyen szabályozás, ahol a felettes ügyész bizonyos megkötésekkel 
utasíthatja a legfontosabb ügyekben az eljáró ügyészt.  

Azt gondolom, ezt a garanciális szabályt nyugodtan el lehet fogadni, hiszen ha 
egy felettes ügyész utasítása, hogy úgy mondjam, vállalható, akkor miért ne foglalja 
ezt írásba; ha meg nem vállalható, akkor meg ne tegye meg. Tehát azt gondolom, ez 
egy olyan szabály, amelynek igenis itt a törvényben a helye, és hogy picit próbáljam 
meggyőzni a kormánypárti oldalt is, lényegesen nehezebben vádolhatnánk meg, 
mondjuk, Polt Pétert és néhány vezető ügyésztársát azzal, hogy politikailag motivált 
módon próbálja az ügyeket befolyásolni, ha és amennyiben lenne egy ilyen 
jogszabályhely, amely szerint ezt csak úgy tudja megtenni, hogyha ezt írásba adja. 
Tehát magyarán, szeretnénk azt, hogy az ügyészi szervezeten belül is egyértelműen a 
döntést meghozó felelős ügyész visszakereshető legyen, és ne vesszen el a ködben 
fölfelé. Mert egészen addig, amíg az eljáró ügyész hoz egy döntést, addig követhető a 
felelősségi rendszer. Onnantól kezdve, hogy nem ő hozza a döntést, hanem bármelyik 
felettes ügyész, pontosan tudjuk, hogy a legfőbb ügyész - bár nyilván, remélem, nem 
szokott ilyet csinálni - elvileg az eljáró ügyészt közvetlenül utasíthatja; ugyanígy a 
legfőbb ügyész helyettese is, és ahogy megyünk lefelé a hierarchiában, ez igaz. 
Szeretném én tudni és szeretnénk azt tudni, és szeretnék az eljárás résztvevői is azt 
tudni, hogy melyik ügyész hozta meg azt a döntést, hogy…, és ez semmi másra nem 
szolgál, mint erre. Tehát nem von meg egyetlen ügyészi, felettes ügyészi jogkört sem, 
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nem csorbítja a felettes ügyész utasítási jogát; mindösszesen egy írásbeli indokolást 
követel meg hozzá. Úgyhogy remélem, hogy ezt önök is tudják támogatni. 

Szerintem a rendeleti szint nem alkalmas arra, hogy ezt megtegye. Ez egy olyan 
garanciális elem, amelynek a törvényben a helye. Köszönöm szépen. 

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

hozzászólni. (Nincs jelentkező.) Ilyet nem látok. Államtitkár urat kérdezem, kíván-e 
reagálni.  

 
DR. VÖLNER PÁL államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): Csak annyit, amit a 

bevezetőben mondtam. Az szabályozott, hogy az ügyészség utasíthat. Hogy ezt milyen 
formában, hogyan tegye, a rendőrség, ügyészség és az ügyészségen belüli kapcsolatok 
rendeleti szintre tartoznak, és ott le is szabályozható a kérdés. Tehát szükségtelen. 
Akkor belemehetnénk, hogy fejléces papíron kell csinálni, és így tovább; ezeket 
teljesen értelmetlen törvényi szintre emelni. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a bizottságot, ki támogatja a 3. pontban 

foglalt módosító indítványt. (Szavazás.) Ez 4 igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) 
Megállapítom, hogy 8 nem szavazat mellett a bizottság nem támogatta. 

A 4. pontban Staudt Gábor és Gyüre Csaba módosító indítványa a 34. §-sal 
kapcsolatos. Sok elhagyást és módosítást tartalmaz. (Dr. Staudt Gábor: Pontosítást.) 
Kérdezem a kormányt. 

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

jelentkező.) Jelentkezőt nem látok. Kérdezem a bizottságot, ki támogatja. (Szavazás.) 
Ez 2 igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) Megállapítom, hogy 10 nem szavazat 
mellett a bizottság nem támogatta. 

Az 5. pontban Szél Bernadett képviselő asszony kiegészítése található. 
Kérdezem a kormányt. 

 
DR. VÖLNER PÁL államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: A kormány nem támogatja. Kérdezem, van-e hozzászólás. (Nincs 

jelentkező.) Jelentkezőt nem látok. Ki támogatja az 5. pontot? (Szavazás.) Ez 2 igen. 
Ki nem támogatja? (Szavazás.) Ez 8 nem. Ki tartózkodott? (Szavazás.) 
Megállapítom, hogy 2 tartózkodás mellett a bizottság nem támogatta. 

A 6. pontban Szél Bernadett szintén kiegészítést javasol. Kérdezem a 
kormányt. 

 
DR. VÖLNER PÁL államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: A kormány nem támogatja. Bizottsági hozzászólás van-e? Bárándy 

képviselő úrnak adok szót. 
 
DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP): Köszönöm szépen. Tisztelt Bizottság! Ez az 

egyik olyan pont, ahol érdemes lett volna meghallgatni azt, aki egyébként 
kezdeményezte a módosító javaslatot. Azt kérem a kormány képviselőjétől, legalább 
tegye azt meg nekünk itt a bizottság nyilvánossága előtt, hogy megindokolja, miért 
nem támogatják. Köszönöm. 
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ELNÖK: Azért pontosítani szeretném: Szél Bernadett képviselő asszony 

kezdeményezte ezt a módosító indítványt. (Dr. Bárándy Gergely: Meg én. Hárman.) 
Igen, itt három előterjesztő van, ezért összevontuk. Répássy képviselő úrnak adok 
szót. 

 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT (Fidesz): Elnök úr, az lehetséges, hogy az államtitkár 

úr válasza után még szót kérjek?  
 
ELNÖK: Nem. 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT (Fidesz): Nem, jó. Kíváncsi lettem volna, miért nem 

támogatja az államtitkár úr. Ugye, ez egy olyan kérdés, ami nem először merül fel 
egyébként a büntetőeljárásban, hogy sértetti jogállást kapjanak egyes közhasznú 
szervezetek. Szerintem nem jól van megfogalmazva a szöveg, de ez csak egy 
részletkérdés, mert ebből a szövegből nehezen tudná megállapítani a bíró, az eljáró 
hatóság a sértetti jogosultságot. De azt szerettem volna megkérdezni, hogy egyáltalán 
milyen ügyekben merülhet ez fel. Úgy szól a szöveg - elnézést kérek, ha valaki nem 
olvasta -, „hogyha a bűncselekmény sértettjének egyének pontosan meg nem 
határozható nagyobb létszámú csoportja tekintendő, sértetti jogállás illeti meg a 
sértettet vagy a sértettek adott csoportjának érdekképviseletére létrehozott közhasznú 
szervezetet”.  

Segítsenek nekem abban, hogy mit jelent azt, hogy a sértett pontosan meg nem 
határozható, de mégis van sértett. Feltételezem, hogy ezek olyan esetek, amikor egy 
elméleti vagy elvi sértettje van az ügynek, tehát nem konkrétan meghatározható 
személy. Mert ha van konkrétan meghatározható sértettje, akkor az már sértetti 
jogokat gyakorol, és ügyvédet vagy a Be. szerint mást is megbízhat esetleg a 
képviseletére. Tehát én azt vitatom, hogy ez a helyzet, ami ide le van írva, előállhat 
anélkül, hogy lenne konkrét sértett. Tehát vagy van egy eljárásnak konkrét sértettje, 
vagy nincs konkrét sértettje; ugye, vannak olyan bűncselekmények, ahol nem kell 
sértettnek lenni ahhoz, legalábbis nem egy természetes személy sértettnek kell lenni 
ahhoz, hogy az a bűncselekmény mégis tényállásszerű legyen. Mondom, nem is abba 
kötöttem bele, hogy mit jelent az, hogy „a sértettek adott csoportjának 
érdekképviseletére létrehozott közhasznú szervezet” - gondolom, ez így már 
önmagában is elég érdekes lenne; nem ebbe kötök bele -, inkább azt akarom tisztázni, 
hogy milyen szituációkban merülhet föl az, hogy nem határozható meg egy konkrét 
sértett, viszont nagyszámú sértettek meg mégiscsak meghatározhatók. Segítsenek, 
milyen büntetőjogi tényállásnál van ilyen helyzet. 

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

ezért lett volna például jó, ha meghallgatjuk azt, aki kérte ezt az előterjesztést (Dr. 
Répássy Róbert: De Szél Bernadett nincs itt.), mert lehet, hogy más példákat is 
mondott volna. De mivel az én előterjesztésem formálisan, ezért hadd válaszoljak én 
is képviselőtársamnak erre.  

Én ilyennek tekintem például - hogy egy példát mondjak önnek - a 
holokauszttagadást, ahol például a Mazsihisz képviselhetné ezeket az embereket. 
Tehát én például ezt egy ilyennek tartom. Holokauszttagadás esetén elég nehezen 
beazonosítható pontosan az, akit sért; sértheti önmagában például a zsidóságot, őket 
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biztosan, de sérthet mást is. Én azt gondolom, azok a szervezetek, amelyek ezt a 
személyösszességet képviselik, ott lehetne lehetőség erre.  

De egy másik példát hadd mondjak, ugyanis a büntetőeljárási törvény elválik a 
büntetőjogtól. Én azt remélem, lesz olyan időszak - és ebben például rendkívül nagy 
vitában voltunk, csak hogy mondjam azt, hogy nem vagyok én sem ettől mentes: pont 
a TASZ-szal -, hogy ha egyszer bűncselekmény lesz, és ha én erről tudok tenni, akkor 
egyszer az lesz a gyűlöletbeszéd, akkor ott is egy pontosan meg nem határozható 
személyösszességről van szó, és adott esetben ott is lehet olyan civil szervezet, 
amelyik őket képviselni tudja, kvázi sértettként.  

Tehát én azt gondolom, ennek a rendelkezésnek itt van helye, én ezért 
terjesztettem elő a magam részéről, mert én ezzel egyetértek. Hogy ezen túl egyébként 
a civil szervezetek miért kezdeményezték, az valószínűleg ma a bizottsági ülésen 
homályban marad, mert önök leszavazták azt, hogy meg lehessen hallgatni a 
képviselőjüket. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Répássy képviselő úrnak adok szót. 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT (Fidesz): Tisztelt Képviselőtársam! Én nem tartom 

magam büntetőjog-elméletben olyan nagyon járatosnak, de szerintem itt valamilyen 
dogmatikai probléma van.  

Vannak olyan bűncselekmények, amelyeknek a sértettje, tehát a védett jogi 
tárgya csak egy elvont dolog, nem feltétlenül egy konkrét sértett sérelme. (Dr. 
Bárándy Gergely: Így van.) Tehát például gyanítom, hogy így tekintünk a 
holokauszttagadás bűncselekményére, hogy annak nem konkrét sértettje van, hanem 
- segítsenek! Közrend elleni bűncselekmény? Nem tudom, a holokauszttagadás hol 
van elhelyezve pillanatnyilag a büntetőjogban, tehát egészen pontosan a 
nemzetiszocialista és a kommunista rendszerek bűneinek a tagadásáról szól ez a 
büntetőjogi tényállás. De a lényeg az, hogy mégiscsak ott tartok, megint az a 
probléma, hogy szerintem itt valami félreértés van. Tehát azt nem lehet pótolni a 
büntetőeljárási törvénnyel, ami anyagi jogilag nem létezik. Tehát ha anyagi jogilag 
nincs sértettje az ügynek, azt nem lehet a büntetőeljárásban úgy pótolni, hogy 
felolvasom: egyének pontosan meg nem határozható nagyobb létszámú csoportja. 
Nyilván ez a társadalom is lehetne; amikor azt mondjuk, hogy a társadalomra 
veszélyesség, akkor a társadalom is az egyének pontosan meg nem határozható 
nagyobb létszámú csoportja. 

Tehát szerintem egy dogmatikai probléma van: az a dogmatikai probléma, 
hogy anyagi jogilag nincs ilyen szituáció (Dr. Szél Bernadett megérkezik az ülésre.), 
nincs ilyen tényállásunk, viszont a büntetőeljárásba így akar a módosító indítvány 
behozni olyan szempontokat, amelyeket az anyagi jog nem ismer. Úgyhogy sántít ez 
az egész javaslat ebből a szempontból. 

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

problémát felvetnék. Ha lenne is ilyen bűncselekményi tényállás, akkor is melyik 
ilyen szervezet? Merthogy egy-egy érdek védelmére jellemzően több szervezetet 
hoznak létre, mondjuk, a magyarországi romáknak is számtalan szervezetük van: ha 
őket valamilyen formában sérelem éri, akkor felléphet. De akkor nyomozó hatóság, 
ügyészség, bíróság hogyan fogja majd eldönteni, hogy egyébként melyik? Lehet, hogy 
több száz ilyen szervezet is bejelentkezhet, hogy ő majd képviseli őket. Azon kívül, 
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hogy egyetértek Répássy képviselőtársammal, hogy szerintem nincs ilyen 
bűncselekmény. Köszönöm. 

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

Valóban, egyébként egy érdekes dogmatikai vita kezd kibontakozni. Én azt gondolom, 
a büntetőjognak igenis van akkor is szerepe és lehetőség a bűncselekményre, ha 
konkrétan nem beazonosítható személyösszességet sért valami. Ezt az 
Alkotmánybíróság jó ideig nem így látta, főleg az emberi méltóság védelme 
érdekében. Ez az, ami a meglehetősen ellentmondásos, holokauszttagadásról szóló 
törvényjavaslat esetén áttör. Ugyanis ha megnézi képviselőtársam ezt a két vagy több, 
hogy úgy mondjam, jogtörténeti jelentőséggel bíró alkotmánybírósági határozatot, 
ebből az előzőből van sok, a második a holokauszttagadásról szól; a sok, amelyik azt 
mondja, hogy a gyalázkodás, a gyűlöletbeszéd a régi szabályozás alapján - jegyzem 
meg, most már ez nem így van - nem felel meg az alkotmány rendelkezéseinek, ez volt 
a többségi álláspontja az Alkotmánybíróságnak viszonylag hosszú ideig. Aztán egyszer 
csak jött a holokauszttagadás, ahol homlokegyenest más érvekkel, egyébként 
nagyjából ugyanarról döntött másként az Alkotmánybíróság. De ebben a döntésben, 
és itt teljesen mindegy, hogy a kiegészített változatot nézzük vagy az alaptényállást, 
már ami a holokauszttagadást illeti, azt mondja az Alkotmánybíróság, hogy igenis van 
büntetőjogi védelemnek helye akkor, ha konkrétan be nem azonosítható 
személyösszességet sért valami. És itt ezt el kell választani attól, mint ha közrendet 
sért vagy más olyan jogi tárgyat, ami nem konkrét személyhez kötődő. Csak ez volt a 
nóvum ebben a határozatban - és erre épít egyébként ez a határozat is -, hogy eddig az 
emberi méltóság védelme vonatkozásában csak olyan bűncselekményt volt hajlandó 
elfogadni, amelyiknél konkrétan beazonosítható személyösszességről beszéltünk - ott 
is lehetett persze jó sok sértettje a bűncselekménynek, mondjuk, ha egy focicsapatot 
rágalmaztak meg -, de az újabb Ab-határozat azt mondja, hogy van olyan, hogy 
személyösszességeket sértek meg, vagy konkrétan be nem azonosítható 
személyösszességgel kapcsolatban vagy az ő sérelmükre valósul meg a 
bűncselekmény. Azt gondolom, ezt tényként lehet közölni, merthogy van ilyen 
tényállás a Btk.-ban, és az Alkotmánybíróságnak is most már e tekintetben egy 
kialakult gyakorlata van. Hozzáteszem, hogy az Alaptörvénynek az erre vonatkozó 
rendelkezése, nagyjából az az egy, ami szerintem jó felé ment az új Alaptörvényben, 
az kifejezetten ezt támasztja alá és erősíti. Ehhez képest én azt mondom, hogy ha 
vannak olyan civil szervezetek, amelyek bizonyos személyösszességek képviseletére 
szerveződnek, akkor ha annak megadom a sértetti jogállást, akkor nem hibázom 
nagyot. És itt az esetleges jövőben beiktatandó vagy kodifikálandó 
bűncselekményekre is utalok, nem csak a már meglévőkre.  

Hogy egyébként kik azok, Vas képviselőtársam? Legyen mindegyik! Van egy 
határideje annak, ameddig mondjuk, egy panaszt meg lehet tenni. A nyomozó 
hatóság vagy a bíróság is, én azt gondolom, valószínűleg képes arra, hogy több ilyen 
szervezetnek az ugyanarra irányuló kérelmét egy határozatban elbírálja. Ez nem teszi 
parttalanná az eljárást, mert a határidők ugyanúgy vonatkoznak. Tehát ha a romákat 
képviselő szervezetek közül több él ezzel a lehetőséggel, akkor az adott határidőn 
belül ezt megteszi, és a nyomozó hatóság nyilvánvalóan majd egy határozatban dönt 
arról, hogy ezeknek helyt ad vagy nem ad helyt. Én azt gondolom, ez egy kivitelezhető 
történet. S ha elismertük azt, hogy vannak ilyen személyösszességek, és a sérelmükre 
lehet bűncselekményt megvalósítani, akkor indokolt az, hogy ne kelljen ezek közül 
egyes konkrét személyeknek fölvállalni azt, hogy ő sértettnek érzi magát, hanem azt 
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lehessen mondani, hogy van egy olyan civil szervezet, amelyik képviseli az ő 
érdekeiket a büntetőeljárásban. Ugyanis nem gondolom azt, hogy ha mondjuk, a 
zsidó embereket érte a sérelem, akkor konkrétan Kohn Izidornak kellene sértetti 
minőségben belépnie az ügybe. Miért pont neki? Miért nem a másiknak? Itt jön be az, 
hogy civil szervezetek képviselik ezeknek az embereknek az érdekeit, akik erre 
hivatottak, és képviselik egyébként a büntetőeljárásban is.  

Nem gondolom, hogy ez a legközpontibb eleme most az új büntetőeljárásnak, 
de azt gondolom, érdemes a megfontolásra. S ha már errefelé megy a büntetőjog-
fejlődés, és szerintem nagyon helyesen - én egy évtizede küzdök azért, hogy ez így 
legyen, és végre ebben eredmény is van, egyértelmű eredmény -, akkor szerintem a 
büntetőeljárásban is bizonyos szabályokat érdemes ehhez igazítani. Köszönöm 
szépen. 

 
ELNÖK: Répássy képviselő úrnak adok szót. 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT (Fidesz): Na de, tisztelt képviselőtársam, tisztelt 

Bárándy képviselő úr, ha egy bűncselekménynek van konkrét sértettje, tehát valakit 
sért a bűncselekmény, valakinek a büntetőjog által védett érdekeit sérti, és az a 
személy egyébként beletartozik abba a fogalomba, hogy annak a civil szervezetnek a 
tagja, mert mondjuk, egy romaszervezetnek tagja, akkor miért kell bekapcsolni ehhez 
a szervezetet magát? Akkor jelentkezik az a személy, hogy őt sértette a 
bűncselekmény, aki egyébként lehet, hogy egy civil aktivistája egy szervezetnek. És 
ráadásul nem is kell, hogy önállóan fellépjen, mert a sértettnek is lehet képviselője, 
tehát akkor megbíz egy sértetti képviselőt.  

Tehát most az ön által emlegetett példával, amikor a zsidó hitközség bármely 
tagját sérti egy bűncselekmény, és valóban a büntetőjog szempontjából is sértettnek 
minősül, mondjuk, egy zsidó személy, akkor ő megbízhat egy ügyvédet. Kétségtelen, 
valakinek személyesen vállalni kell, hogy őt sértette a bűncselekmény; olyan nincs, 
hogy úgy lépjenek valakik be a büntetőeljárásba, hogy egyébként nem árulják el, hogy 
konkrétan kit sértett a bűncselekmény. 

Még egyszer mondom, vagy vannak ilyen személyek abban az érdekvédő 
szervezetben is, azok a saját jogukon sértettként felléphetnek, akár csoportosan is 
felléphetnek, vagy nincsenek ilyen személyek. Akkor viszont nem biztos, hogy 
büntetőeljárással lehet kreálni egy nem létező sértettet.  

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

Képviselőtársam, államtitkár úr ül most itt a válaszadó szerepében, és én nem úgy 
tekintek rá, mint Völner Pál magyar állampolgárra, hanem úgy, mint Völner Pál 
államtitkárra, aki a kormányt képviseli. Ez különbség, ez egy nagyon nagy különbség! 
Ugyanez a helyzet a civil szervezetnél is. Lehet, hogy a civil szervezetnek az elnöke 
személyében is sértett, de ő nem személyében indítja, hanem a civil szervezetnek a 
képviseletében, pontosan azért, mert itt elég vélelmezni a sérelmet ezeknél a 
bűncselekményeknél. Pont ez a lényege, hogy nem kell egy konkrét személynek azt 
mondani, hogy kérem szépen, én megsértődtem, engem megsértett ez a 
bűncselekmény. Hanem itt a törvény, a törvény erejénél fogva, vélelmezi a sérelmet. 
És óriási különbség, hogy valaki egy civil szervezet nevében, annak a 
tisztségviselőjeként, elnökeként képvisel valamit, vagy pedig a saját nevében képvisel 
valamit. Még egyszer mondom, mi aztán igazán hozzászokhattunk ehhez a 
különbségtételhez, mert ön sem magyar állampolgárként ül itt, én sem, hanem 
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országgyűlési képviselőként, és az államtitkár úr is ilyen minőségben válaszol. 
Különben egyébként egy kocsmában is beszélgethetnénk; megjegyzem, lehet, hogy ott 
még jobb is lenne, mert lenne sör. Köszönöm. (Dr. Vas Imre: Na de milyen? - Dr. 
Vitányi István: Csíki Sör. - Derültség.)  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Megkérdezem az államtitkár urat, kíván-e reagálni 

az elhangzottakra. 
 
DR. VÖLNER PÁL államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): Köszönöm, elnök 

úr. Mivel kérdés is volt, természetesen reagálnék. 
Egyrészt felhívnám a figyelmet a törvényjavaslat 61. § (3) bekezdés e) pontjára, 

ahol az ilyen szervezetek sértettmeghatalmazott képviselői hiánytalanul 
gyakorolhatnak sértettjogokat. S fölhívnám a figyelmet a 96/2008. 
alkotmánybírósági határozatra, amely viszont rámutatott, hogy társadalmi szervezet 
egyéni jogsérelem alapján nem érvényesítheti a megsértett közösség, illetve 
közvetetten az egész társadalom jogait, hiszen a megsértett személyhez kötött jog csak 
a közösséghez tartozó személyeket illeti meg. Ezért született ez a fajta szabályozás, és 
ezért nem tudjuk befogadni. (Dr. Bárándy Gergely: 96-os?) A 96/2008-as, igen. 
Köszönöm. (Dr. Bárándy Gergely: Eltelt azóta sok év.) Tehát nem támogatjuk. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a bizottságot, elfogadja-e a 6. pontban 

előterjesztett indítványt. Aki támogatja, kérem, kézfelemeléssel szavazzon! 
(Szavazás.) Ez 2 igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) Ez 8 nem. Ki tartózkodott? 
(Szavazás.) Megállapítom, hogy 2 tartózkodás mellett a bizottság nem támogatta. 

A 7. pontban Szél Bernadett képviselő asszony és Fodor Gábor képviselő úr 
terjesztett elő módosító indítványt. Kérdezem az államtitkár urat, mi az álláspont. 

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

módosító indítványt, elnök úr.  
 
ELNÖK: Kérdezem a bizottságot, kíván-e valaki hozzászólni. (Nincs 

jelentkező.) Nem. Akkor most határozathozatal következik. A módosító indítványt a 
kormány támogatja. Kérdezem a bizottságot, ki támogatja. (Szavazás.) Megállapítom, 
hogy a bizottság a 7. pontban foglaltakat egyhangúlag támogatta. 

A 8. pontban Szél Bernadett képviselő asszony kiegészítésre tesz indítványt. A 
kormányt kérdezem. 

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

hozzászólni. Szél Bernadett előterjesztő képviselőnek adom meg a szót. Tessék 
parancsolni! 

 
DR. SZÉL BERNADETT (LMP): Reméltem, hogy folytatódik az előző 

hozzáállás, de akkor kérdezem, hogy mi az indoklása a tárcának. 
 
DR. VÖLNER PÁL államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): Gyorsan 

válaszolok, mielőtt újabb vita törne ki. Rendeleti szinten lehet szabályozni a kérdést, 
tehát nem szükséges a törvénybe való beemelése.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Szél Bernadett! 
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DR. SZÉL BERNADETT (LMP): És nyitott-e a minisztérium arra, hogy akkor 

rendeleti szinten szabályozza azokat az attribútumokat, amelyeket itt felsoroltam? Én 
tartom továbbra is, hogy törvényi szinten kellene ezt szabályozni, és látom is erre a 
lehetőséget, de ha ez önök szerint nem megvalósítható, akkor kérdezem, nyitottak-e 
arra, hogy rendeleti szinten beemeljék ezt a védelmet a kódexbe.  

 
DR. VÖLNER PÁL államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): Tehát rendeleti 

szinten szabályozható a kérdés, ez azt jelenti, hogy szabályozni is fogjuk.  
 
ELNÖK: Répássy képviselő úr! 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT (Fidesz): Tisztelt Bizottság! Én arra hívnám fel a 

figyelmet, hogy egyébként úgy kezdődik maga a javasolt törvényszöveg, hogy „a 
különleges bánásmódot megalapozó körülmény, különösen”. A „különösen” a jogban 
azt jelenti, hogy ez egy példálózó felsorolás, ezért bármilyen körülmény 
megalapozhatja a különleges bánásmódot. Nyilván a hatóság dönt ebben a kérdésben. 

Tehát én azt mondom, nem sokat ront vagy javít a helyzeten, ha a felsorolást 
bővítjük vagy szűkítjük. Inkább az a kérdésem az előterjesztőhöz - biztosan az én 
hibám, hogy nem olvastam el ezt a részét a büntetőeljárási törvénynek -, hogy lehet-e 
ezt vitatni, hogy valakit nem különleges bánásmódúként kezelnek. Lehet-e ezt vitatni? 
Van-e ilyen, nem tudom, jogorvoslat vagy panasz vagy bármilyen lehetőség?  

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

röviden, tényleg. Először is csatlakoznék ahhoz a kérdéshez, amit Répássy 
képviselőtársam feltett; azt gondolom, ez indokolt.  

Másrészt annyit mondanék, hogy tökéletesen igaza van képviselő úrnak abban, 
hogy a „különösen” azt jelenti, hogy amellett még más is lehet, csak ennek az az 
erőssége, hogy ha ebben valami benne van, ami benne van, ott mindenképpen 
alkalmazzák a jogszabályt. Tehát azon kívül lehet máskor is, de ami benne van, ott 
viszont alkalmazzák.  

S ha ez rendeleti szinten megoldható, akkor ám legyen, én mindazonáltal 
indokoltnak tartom a szintén itt a törvényben való szabályozást. Tehát mi támogatjuk 
ezt a javaslatot. Köszönöm. 

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

hiszem, ez a módosító javaslat azért túllendül a realitásokon, lévén, hogy a 
„különösen” szó benne van. Azokat érdemes felsorolni, ami elsődlegesen a bíróság 
előtt, illetve a nyomozó hatóságok előtt a különleges bánásmódot megalapozhatja, 
össztársadalmi keretek között. Nyilvánvalóan lehetnek egyéni elbírálásra okot adó 
körülmények, bármely szempont alapján, de most ebből kiemelni például azt, hogy 
valakinek a szexuális irányultsága… - hogyan? Akkor bemondja? Bemondásra megy? 
És akkor kialakul egy olyan gyakorlat, hogy ha a nyomozó hatóság előtt valaki azt 
vallja, hogy neki, nem tudom, akármilyen irányultsága van… (Dr. Répássy Róbert: 
Konzervatív a szexuális irányultsága. - Derültség. - Közbeszólás: Mint aberráció. - 
Derültség.) Igen… Akkor felmerül az a kérdés, hogy mi az előny, hogy konzervatív, 
vagy esetleg ha néhány aberrációt bevall, akkor a különleges bánásmód irányába el 
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tudja tolni az ügyet. Vagyis olyan abszurditás ezt így főszabályként belevenni, ami egy 
túlzott PC-biciklinek a túltolása szerintem ebben az esetben.  

Még egy-egy esettel a bevezetendő pontokban még egyet is lehetne érteni, de a 
bíróság, nyomozó hatóság tudja mérlegelni, hogyha valakinél egyéb körülmény merül 
fel. Ami biztos, hogy az életkor ilyen lehet majdhogynem a legtöbb esetben, de 
nyilvánvalóan ez is döntés kérdése, vagy valakinek a szellemi, fizikai állapota, illetve 
nyilvánvalóan a büntetőeljárásban részt vevő más személyekhez való viszonya. De 
hogy ide is beöntjük ezt a felsorolást, ez így ebben a formában szereptévesztés. 
Szerintem most az LMP-nek nem a liberális körök kegyeiért kellene küzdenie ilyen 
formában, mert ez eddig még azért ennyire nem volt jellemző az LMP-re. Szerintem 
ez nem jó irány, hogy így túltolják a biciklit; kicsit meg kellett volna szűrni - akkor 
még lehet, hogy módosító javaslatként támogatható lett volna.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Kérdezem a bizottságot. Szél Bernadettnek adok szót. 
 
DR. SZÉL BERNADETT (LMP): Próbáltam szakmai szinten mozogni, de 

nagyon köszönjük, a Jobbik politikai tanácsadói tevékenységére nem szorulunk rá. 
Úgyhogy próbáljunk meg a szakbizottsági szinten szakmai érveket felsorakoztatni!  

Nyilván arról van szó, hogy ez a jogszabály-változtatás napjaink szomorú 
valóságára kíván reagálni, és azért kíván fokozott védelmet indokló jellemzőket ilyen 
tételesen felsorolni, mert ezek a csoportok, és ha már az egyiket sikerült kiemelni, 
akkor emeljük ki a többit is: faji vagy etnikai hovatartozás, vallás, fogyatékosság, 
kommunikációs nehézség, állampolgárság, tartózkodásra való jogosultság - ezek mind 
benne szerepelnek a felsorolásban. Még egyszer mondom, napjaink szomorú 
valóságára kívánunk a törvényhozás adta lehetőségekkel reflektálni, és ezért 
gondoljuk, hogy egy ilyen fölsorolásnak szerepe és helye kell hogy legyen a 
jogkódexben.  

Én továbbra is egyetértek Bárándy képviselőtársunkkal, szerintem is törvényi 
szinten van a helye a szabályozásnak. Jelenleg szerepel a személy életkora, szellemi, 
fizikai és egészségi állapota, a kirívóan erőszakos jelleg, illetve az érintett személynek 
a büntetőeljárásban részt vevő más személyhez fűződő viszonya. Én arra kérem a 
tisztelt bizottságot, hogy fogadja pozitívan ezt a mi változtatási kezdeményezésünket. 
Annak viszont örülök, hogy ha törvényi szinten ezt nem tudják átvinni, akkor viszont 
nagyon kérem a tárcát, hogy rendeleti szinten tegye meg, amit ezzel kapcsolatban 
szerintem kötelessége megtenni.  

Egyébként a fölsorolásban szerepel terrorcselekmény, emberkereskedelem, 
kapcsolati erőszak vagy közösség tagja elleni erőszak. Én azt gondolom, itt a XXI. 
században ezekről a kérdésekről beszélnünk kell, és a jognak is követnie kell a haladó 
időt. 

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

mondtam, hogy vannak olyan kategóriák, ahol ez megalapozott lehet, de ezt így ide 
beönteni, mint a piacon, hogy minden legyen, aztán majd kiválogatja mindenki 
magának azt, amit éppen akar… Itt olyan kategóriákról beszélünk, amelyekről 
feltételezzük, hogy ha ide bekerül, alapesetben egy különleges bánásmódot igényel. 
Nem abban az adott esetben, hanem alapesetben.  

Most Magyarországon szerintem valakinek akár a neme - gondolom, itt nőkre 
gondoltak az előterjesztők, nem arra, hogy minden férfi veszélyeztetve van, hanem 
hogy minden nő, merthogy ez egy olyan körülmény, alapesetben különleges elbírálást 
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kell hogy megalapozzon. Sok esetben igen, de alapesetben nem feltétlenül. Például ez 
is egy csalóka kép. Nyilvánvalóan, amikor akár kapcsolati erőszak vagy a nők védelme 
napirendre került, ezt mindig támogattuk. De ide beemelni, ez azt üzeni, hogy a 
magyar társadalomban minden nő kvázi veszélyeztetve van, és ez szerintem kicsit túl 
tágra nyitja ezt a keretet. Ráadásul akkor miért nem írjuk oda, hogy a nők? Vagy 
akkor a férfiakra is vonatkozik? Vagy van még esetleg néhány nem, amit esetleg én 
nem tudok? (Dr. Répássy Róbert: Gender.) Az egy másik kérdés, Répássy Róbert. De 
én nem tudok a kettőnél további nemről; lehet, hogy engem neveltek rosszul, de én 
többet nem tudok felsorolni. 

S egyébként pedig, amit meg mond, hogy szexuális irányultság - fogalmazza 
már meg nekem valaki, hogy ez mit jelent, hogy ezt miért kell a kirakatba tenni. Ha 
egy olyan ügy van, amiben ez olyan formában merül fel, akkor jó, akkor a bíróság, 
nyomozó hatóság meg fogja adni. De egyébként mint általánosság ez abszurd. 
Köszönöm. 

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

kezdeményezők jó szándékát ebben az ügyben, de azt szögezzük le, hogy itt a 
büntetőeljárási törvényről van szó, és arról van szó, hogy olyan személyes 
tulajdonságok vagy olyan képességek vagy éppen azok hiánya merülhet fel, aminek 
van valamilyen jelentősége a büntetőjogban, vagy büntető eljárásjogi, vagy büntető 
anyagi jogi jelentősége van. Azt egyébként is köteles figyelembe venni a hatóság, 
hiszen általában az az eljárás tárgya. 

Most mondok önöknek egy példát, ami itt a szövegben fel van sorolva: az 
állampolgárság. De az állampolgárságnak csak abban az esetben van jelentősége, 
nyilván, ha az állampolgárság releváns a büntetőjogi szempontból. Egyébként, ha 
nincs semmi jelentősége, akkor miért kellene különleges bánásmódban kezelni? 
Egyébként fogalmam sincs, hogy itt melyik állampolgárságra gondol a beterjesztő, de 
mindegy. A lényeg az, hogy azokat a szempontokat, amelyek büntetőjogilag 
jelentősek, amelyek büntetőjogilag érzékennyé tesznek egy személyt, azt hivatalból 
figyelembe veszi az eljáró hatóság. És nem lehet teljesen felsorolni, képtelenség 
felsorolni, azért is szövegeznek úgy, hogy „különösen” ezeket kell figyelembe venni. 
De ha nincs semmi jelentősége, akkor ne kelljen egy figyelembe venni! Tehát ha nincs 
büntetőjogilag jelentősége annak, hogy valaki… Nem tudom, mit értünk az alatt, hogy 
állampolgársága - milyen állampolgársága? Mondjuk, hogy osztrák, akkor azt 
figyelembe kell venni? Nem tudom… Mert nem tudom, világos-e az, hogy csak akkor 
kell figyelembe venni ezeket a szempontokat, hogyha ennek van valamilyen köze az 
ügyhöz, és büntető eljárásjogi szempontból vagy anyagi jogi szempontból jelentős. 

Megjegyzem, már elnézést kérek az előterjesztőktől, de az eredeti felsorolásnak 
is, hogy mondjam, a funkcióját nehezen lehet meghatározni, hogy mi pontosan ennek 
a funkciója, a „különösen” miatt nehéz ezt meghatározni. De így, hogyha ennyire sok 
szempontot felsorolunk, és ennyire parttalanná tesszük ezt az egész kategóriát, akkor 
meg végképp nem tudom, hogyan fogják tudni ezt kezelni a büntetőeljárási 
hatóságok.  

Tehát ez egy jó szándékú, de nem igazán alkalmazható, a végrehajtás során 
csak zavarokat és problémákat okozó javaslat. Ezért én nem támogatom. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Nálam most Szél Bernadett következik. 
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DR. SZÉL BERNADETT (LMP): Köszönöm. Hát, érdekes az a kettős mérce, 
ahogy tanult jogászok viszonyulnak a mostani törvényhez és a kért kiegészítéshez. 
Ugyanazt a beszélgetést az érintett személy életkorával, szellemi, fizikai, egészségi 
állapotával kapcsolatban is felsorolhatnánk, illetve nyilván nem fogják felsorolni, 
mert épp olyan hajmeresztő lenne, mint ahogy most a kiegészítésekkel kapcsolatban 
megpróbálják szándékosan félremagyarázni az előterjesztő kezdeményezését.  

Nem fogok önökkel hitvitát folytatni olyan kérdésekről, amiben tudom, hogy 
nem fogom önöket meggyőzni. (Dr. Staudt Gábor: Mert nincs igaza, azért.) Nekem 
az állításom továbbra is az, hogy ebben a társadalomban vannak fokozott védelmet 
igénylő csoportok, és ezeket a csoportokat a jog minden eszközével védenünk kell. 
Erre tettünk egy kísérletet. Ha önöknek ez ilyen formában nem elfogadható, akkor 
tegyenek konkrét módosító javaslatot! Azonban az a fajta álértetlenkedés, ami itt a 
bizottság keretén belül zajlik, az sokkal inkább arról tesz tanúbizonyságot, hogy önök 
pontosan tudják, hogy miről beszélünk (Dr. Apáti István: Nem igaz! - Dr. Staudt 
Gábor: Nekem fogalmam nincs!), csak éppen nem merik, nem akarják kimondani.  

Egyébként rendeleti szinten töredékében már létezik ez a fajta jogalkalmazás. 
Ha ez rendeleti szinten maradéktalanul kiegészül, akkor az egy előrelépés; ha törvényi 
szinten tudnánk ezt szabályozni, akkor az pedig egy komoly előrelépés lenne. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Bárándy képviselő úrnak adok szót. 
 
DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP): Köszönöm szépen. Tisztelt Bizottság! Én is 

azt kérném, és természetesen én sem feltételezek senkiről rossz szándékot, de tényleg 
egy picit a komolyságát ennek a vitának érdemes volna megtartani. (Dr. Vas Imre: 
Szerintem is. - Dr. Répássy Róbert: Bizony!) És azért gondolom ezt, mert itt olyan 
körülményeket sorol föl a jogalkotó, illetve sorolna fel a jogalkotó, illetve részben teszi 
is a módosító javaslat nélkül, aminek egy büntetőeljárásban lehet jelentősége.  

Most én is fönnakadhatnék azon - már ne haragudjanak, ha ilyen érvelésekkel 
éltek, mint az előbb -, hogy mit jelent az, hogy az érintett személy életkora. Hogy 
majd én arra hivatkozom, hogy negyvenéves vagyok, és akkor engem érjen különleges 
bánásmód? Nyilván nem erről van szó! Arról van szó, hogy a bíró majd meg fogja 
ítélni az adott eljárásban azt, hogy éppen ott, annál a bűncselekménynél, abban az 
eljárásban ezeknek a körülményeknek van-e jelentősége. Nyilvánvalóan egy norma 
absztrakt módon tud fogalmazni: az egészségi állapota. Nyilván nem fog senki arra 
hivatkozni, hogy kérem, én a jó egészségi állapotomra hivatkozva kérem, hogy 
különleges elbánásban részesüljek. A bíró fogja értelmezni: van ott abban az esetben 
ennek jelentősége vagy nincs? Az a kérdés, hogy ezek a további szempontok 
megjelenjenek-e ebben a felsorolásban vagy ne jelenjenek meg a felsorolásban. És a 
bíró nyilvánvalóan a nemi identitásra és másra vonatkozó - hogy a legkényesebb 
dolgokat említsem - kérdésekben el fogja dönteni, hogy az adott büntetőügyben 
ennek van-e relevanciája vagy nincs.  

A norma csak absztrakt módon fogalmazhat. A „különösen” pedig a 
jogalkotónak azt a szándékát fejezi ki, hogy kérem szépen, ezekre a körülményekre 
tessenek odafigyelni, ezeket mindenképpen tessenek megvizsgálni, amikor az eljárás 
folyik, hogy ezekre tekintettel kell-e ilyen bánásmódot alkalmazni vagy nem; ha úgy 
döntenek, hogy nem, akkor nem, de ezeket tessék megnézni, az életkort, az egészségi 
állapotot, és azokat a körülményeket is, amelyeket mi soroltunk. 

Nyilvánvalóan, még egyszer mondom, lehet ezt ennyire sarkítva és 
majdhogynem viccet csinálva belőle magyarázni, csak szerintem nem érdemes. Ez egy 
olyan javaslat, amellyel a tartalmával egyébként, ha jól értem, a kormánynak sincs 
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különösebb kifogása, hanem azt mondja, hogy nem törvénnyel, hanem rendeleti 
szinten kell szabályozni. Ha ez így van, akkor legyen így! Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Répássy képviselő úrnak adok szót. 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT (Fidesz): Én valójában az előterjesztőkhöz szeretnék 

fordulni egy kérdéssel: ennek a különleges bánásmódnak mi is a relevanciája? Mert 
itt már olyan dolgok hangoztak el, hogy majd a bíró megítéli. Ha jól értem a helyzetet, 
akkor ez egy büntetőeljárási pozíció, hogy így mondjam; a különleges bánásmódot 
igénylő személy egy büntetőeljárási pozíció. Az anyagi jogilag semmiképpen sem 
értékelendő (Dr. Bárándy Gergely: Így van, abszolút!), vagy azt másként kell 
értékelni nyilván. Például ha a sértett 14 éven aluli, annak más az értékelése. Ez egy 
büntetőeljárási pozíció vagy büntetőeljárási védelem. De ez elvileg nem jelentkezhet a 
büntetőjogi felelősségben! Ha megjelenik a büntetőjogi felelősségben, akkor egy 
különleges sértettről beszélünk, egy olyan sértettről beszélünk, egy olyan 
cselekményről, amelyben épp az a büntetendő, hogy mondjuk, gyermekkorú sértett 
sérelmére követik el a bűncselekményt.  

Úgyhogy azt hiszem, itt összekeverednek az anyagi jogi és az eljárásjogi 
fogalmak. Mert ha nem keverednének össze, akkor csak meg kellene kérdeznem, hogy 
melyik állampolgárságra gondol Szél Bernadett. Melyik állampolgárság alapozza meg 
a különleges bánásmódot? Mert értelmezhetetlen, amit ideírt! Hát milyen 
állampolgárság alapozza meg a különleges bánásmódot? Ha annak az 
állampolgárságnak van büntetőjogi jelentősége, akkor azt a büntetőjog anyagi része 
fejezi ki, a büntetőjogi tényállásban szerepel. Ha egyébként nem szerepel a büntető 
anyagi jogi tényállásban, akkor az az állampolgár, persze most nem a tolmácsolást, 
meg a nem tudom, milyen egyéb eljárási garanciákat nézem, de egyébként annak, 
hogy a magyar büntetőjog szempontjából valaki milyen állampolgár, annak nincs 
jelentősége. Elkövette el a bűncselekményt vagy nem követte el? Mit tudom én, egy 
lengyel kamionos, aki gázol az úton, nem mindegy, milyen állampolgár? Ugyanolyan 
büntetőeljárás vonatkozik rá. Nem tudom, mire gondoltak, amikor az 
állampolgárságot ide felsorolták - vagy inkább nem merek semmire sem gondolni. 
(Dr. Staudt Gábor: És lehet, hogy még aberrációi is vannak!) De a lényeg az, hogy ez 
a felsorolás értelmetlen.  

Lehet azon vitatkozni - Szél Bernadett fájó pontra tapintott, hogy lehet azon 
gondolkodni -, hogy az eredeti felsorolásnak mi az értelme. De hogyha még ezekkel az 
újabb szempontokkal kitágítjuk, annak már végképp nem lesz értelme, hogy mi 
alapozza meg a különleges bánásmódot.  

Elnézést, elnök úr, azt szeretném tehát leszögezni, itt nem arról van szó, hogy a 
törvényhozók mennyire érzékenyek, mondjuk, azokkal a személyekkel szemben, akik 
az etnikai kisebbséghez tartoznak. Nem erről van szó. Ez egy büntetőeljárási kérdés. 
Arról van szó, hogy a büntetőeljárásban kell-e különlegesen bánni valakivel vagy sem, 
és ha igen, akkor miért kell különlegesen bánni. De ennek semmi köze egyébként a 
büntetőjogi felelősséghez. 

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

Államtitkár úr? (Jelzésre:) Nem.  
Kérdezem a bizottságot, hogy a 8. pontban foglalt módosító indítványt 

támogatja-e. Aki támogatja, kérem, szavazzon! (Szavazás.) Ez 2 igen. Ki nem 
támogatja? (Szavazás.) Megállapítom, hogy 10 nem szavazat mellett a bizottság nem 
támogatta. 
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A 9. és 10. pont következik; azonosság okán egyben tárgyalandók. Mindkettőt 
Fodor Gábor képviselő úr terjesztette elő. (Dr. Bárándy Gergely: Tulajdonképpen 
csak ketté van bontva.) Kérdezem az államtitkár urat.  

 
DR. VÖLNER PÁL államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Nem támogatják. Kíván valaki hozzászólni? (Nincs jelentkező.) Nem. 

Kérdezem, ki támogatja a javaslatot. (Szavazás.) Ez 2 igen. Ki nem támogatja? 
(Szavazás.) Megállapítom, hogy 10 nem szavazat mellett a bizottság nem támogatta. 

A 11. pontban Staudt Gábor és Gyüre Csaba képviselő urak kiegészítenék a 
jogszabályt. Kérdezem a kormányt. 

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

azzal a kiegészítéssel, hogy a TAB-ra viszünk be egy módosítót ebben a tárgyban, ami 
szabályozza majd ezt a kérdést. 

 
ELNÖK: Ki kíván hozzászólni a bizottság részéről? (Nincs jelentkező.) Senki. 

Ki támogatja a 11. pontban foglaltakat? (Szavazás.) Ez 4 igen. Ki nem támogatja? 
(Szavazás.) Megállapítom, hogy 8 nem szavazat mellett a bizottság nem támogatta. 

A 12. pont összefügg a 13.-kal, Staudt Gábor és Gyüre Csaba képviselő urak 
módosító indítványa. Kérdezem az államtitkár urat. 

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

alelnök úrnak adok szót. 
 
DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen. Itt 

gyakorlatilag arról van szó, és annak a módosítására teszünk javaslatot, hogy mikor 
lehet valakit elővezetni, akár gyanúsítottként, akár eljárás alá vont pozícióban, akár 
tanúként, vagy akár egy házkutatást tartani nála, akár tanúként. Van egy főszabály, 
amely eléggé kiterjesztő. Egyrészt reggel 6-tól éjfélig, illetőleg ugyanúgy 6-tól este 10-
ig a két esetben.  

Az a probléma, hogy ebben a megfogalmazásban a hatóságok ezt egy rendes 
eljárási időtartamnak tekintik. Természetesen ezen túl is lehet, tehát az egy fontos 
dolog, hogy ha indokolt az előállítás vagy a házkutatás gyorsasága, akkor azt bármikor 
meg lehet tenni. Ezen nincs is vita. De ha főszabályként a reggel 6 órát, és mondjuk, 
az éjfélt vagy a 10 órát határozzuk meg, akkor reggel 6-kor akkor is fognak menni, ha 
egyébként egyáltalán nem lenne arra szükség. Higgyék el, utánakérdeztem, mielőtt 
ezt megfogalmaztuk: ezt tényleg így csinálják. Amikor semmiféle sürgető körülmény 
nincs, amikor csak egy tanúnál egy egyébként nem is jelentős iratot kell lefoglalni, 
vagy adott esetben meghallgatni, mondjuk, akár iratlefoglalás esetében, reggel 6-ra 
oda fognak menni, sok esetben megteszik, és úgy, hogy egyébként relevanciája nincs. 
Mert ha lenne, akkor nyilván megtehetnék egyébként is, hogyha mondjuk, reggel 8-
tól lenne a főszabály, de ha nagyon fontos, akkor kimehetnek bármikor.  

Tehát a módosító javaslat erre irányul, hogy a hatóságokat orientálja, hogy ha 
lehet, és nem fontos, hogy egyébként az reggel 6-kor történjen meg vagy akár éjfélkor, 
akkor ne akkor zargassák az állampolgárokat. Ha muszáj akkor zargatni, akkor 
megtehetik; eddig is megtehették, meg fogják tenni később is. Ez nem is gond. De ha 
egyébként nem sürgető, akkor mi értelme van ennyire kitolni a határidőket? 
Tulajdonképpen más indoka nincs, mint egy ilyen pszichés nyomásgyakorlás, vagy 
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esetleg egyfajta kényelmi szempont a hatóságnak - bár nem hiszem, hogy nekik is jó, 
ha 6-kor ki kell menni. Más indok nincs, és ha ez így benne marad, akkor 
mondhatják, hogy nem volt indok, nem is kell indok, hogy reggel 6-ra menjünk; ha fél 
6-ra mentünk volna, akkor már kellene indok. Igenis, ha mondjuk, 8 előtt mennek ki 
vagy 7 előtt - határozzunk meg egy időpontot -, akkor kelljen ezt indokolni! 
Köszönöm. 

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

Bizottság! Maximálisan egyetértünk mi is a javaslattal. Én is azt gondolom - akkor 
jelentkeztem, mielőtt Staudt képviselőtársam ezt elmondta -, hogy a 
nyomásgyakorlásnak lehet egyfajta eszköze, amikor valakit reggel 6 órakor a rendőr 
kelt fel. És azt sem látom be, hogy egyébként egy olyan magánéletet vagy 
tulajdonjogot korlátozó kényszerintézkedést, amely előre tervezhető, miért kellene, 
mondjuk, este 8 és 10 között alkalmazni. Tehát jó lenne indokot hallani. Ugyanis az 
elővezetés alapvetően mi célt szolgál? Hogy a megjelenését biztosítsa, mondjuk, a 
terheltnek a nyomozó hatóság előtt vagy a bíróság előtt. De hadd tegyem föl azt a 
kérdést, most még egyszer mondom, és én is utalok arra, amit Staudt képviselő úr 
elmondott, hogy itt a tervezett elővezetésekről vagy a tervezett 
kényszerintézkedésekről van szó, és nem arról, amikor mondjuk, a hatóság értesül, 
hogy nem tudom, komoly fegyverszállítmány érkezett valahova, és akkor lecsap 
hajnali 3-kor. Ez természetesen egy más történet. De az, hogy előállítsam a 
gyanúsítottat vagy a vádlottat a hatóság elé, hadd kérdezzem meg: melyik eljárás 
kezdődik reggel 8 előtt? Tudomásom szerint nem lehet kihallgatást tartani, és azt kell 
hogy mondjam, hosszú ideig praktizáltam én is védőként, én olyat nem tapasztaltam, 
hogy valaki 8-fél 9 előttre tűzött volna akár bírósági tárgyalást, akár rendőrségi vagy 
ügyészségi kihallgatást. (Dr. Répássy Róbert: Vidéken 8-ra tűzik ki. - Dr. Staudt 
Gábor: Akkor miért kell 6-ra menni?) Vidéken 8-ra tűznek… Akkor tessék figyelembe 
venni azt, hogy honnan szállítanak - pontosan erről van szó.  

Én tehát azt mondom, nem indokolja semmi azt, hogy mondjuk, 7 óra előtt ezt 
meg lehessen tenni. Ha pedig vidéki ügyről van szó, és Répássy képviselő úr nyilván 
erre utal, hogy mondjuk, vidéken tartanak egy olyan tárgyalást, ahova budapesti 
illetőségű embert idéznek, vagy fordítva, Budapesten, ahol vidéki illetőségű embert 
idéznek, akkor általában ma már a bíróságokban és a hatóságokban is van annyi 
tapintat és tisztelet az eljárás szereplői iránt - sajnos van, ahol még mindig nem -, 
hogy ezt figyelembe veszik, és akkor nem 8-ra, hanem 10-re tűzik ezt  a tárgyalást 
vagy az eljárást. Azért most már hál’ istennek a legtöbbször ezzel szembesülünk. De 
ha nem, akkor legyen így!  

Azt gondolom tehát, hogy az indítvány, amelyet Staudt képviselőtársam 
előterjesztett, indokolt. Még egyszer mondom, az pedig tényleg kérdésem, hogy 
mondjuk, hátkutatást tartani miért kell, tervezett módon, nem speciális esetben, este 
8 és 10 között valahol. Köszönöm. 

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

Nem. Államtitkár úr kíván-e hozzászólni? (Jelzésre:) Nem. Köszönöm szépen.  
Akkor határozathozatal következik, egyben szavazunk a 12. és 13. pontról. 

Kérdezem a bizottságot, ki támogatja ezeknek a pontoknak az előterjesztését. 
(Szavazás.) Ez 4 igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) Megállapítom, hogy 8 nem 
szavazat mellett a bizottság nem támogatta. 
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A 14. pontban Szél Bernadett képviselő asszony egy betoldást indítványoz. 
Kérdezem a kormányt. (Dr. Staudt Gábor kimegy a teremből.)   

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

Annyit hozzátennék elöljáróban, hogy a meglévő eszközökkel is orvosolható a kérdés, 
mert ügyészi indítványra lehet elrendelni a távoltartást, bűnügyi felügyeletet, 
személyi védelmet, illetve a gyermekvédelmi intézményrendszer is rendelkezésre áll 
ilyen esetekben.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a bizottságot. Szél Bernadett képviselő 

asszonynak adok szót. 
 
DR. SZÉL BERNADETT (LMP): Nehéz szívvel hallom ezt, merthogy nyilván 

azért próbáljuk törvényi szinten szabályozni - ugye, itt a távoltartásról van szó -, és 
azért kezdeményezünk különböző változtatásokat a soron következő pontokban, 
merthogy nem vagyunk elégedettek a mostani rendszer működésével. Attól még, hogy 
valami elvi szinten működik, az egyáltalán nem biztos, hogy a gyakorlatban működik, 
illetve jól működik. A sértett védelme érdekében láttam fontosnak azt, hogy bizonyos 
kiterjesztések, szigorítások, pontosítások, illetve majd az óvadékkal kapcsolatban 
látni fogják, hogy ott is egyfajta kitétel legyen a törvénybe pontosan beleírva. Erre 
pontosan azért van szükség, merthogy a gyakorlatban azt figyeljük meg, hogy ami 
lehetőségeket államtitkár úr említett, azok nem működnek úgy, ahogy kellene. És azt 
reméljük, hogy ha törvényi szinten szabályozásra kerül, akkor ennek megfelelően tud 
a jogrendszer ehhez alkalmazkodni, és a végrehajtással kapcsolatos valószínűség is, 
gondolom, növekedni fog.  

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

hozzászólni. (Nincs ilyen jelzés.) Jelentkezőt nem látok. Államtitkár urat kérdezem, 
kíván-e reagálni. (Jelzésre:) Nem, akkor döntünk. 

Tisztelt Bizottság! Kérdezem, ki támogatja a 14. pontban foglalt módosító 
indítványt. Aki támogatja, kérem, szavazzon! (Szavazás.) Ez 1 igen. Ki nem 
támogatja? (Szavazás.) Ez 8 nem. És ki tartózkodott? (Szavazás.) Megállapítom, 
hogy 2 tartózkodás mellett a bizottság nem fogadta el. 

A 15. pontban szintén Szél Bernadett elhagyásra tesz indítványt.  
 
DR. VÖLNER PÁL államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): Nem támogatjuk. 

Azzal kiegészíteném, hogy valószínűleg egy kis félreértés van a dolognak. Az nem 
következik a szövegből, hogy a kényszergyógykezelés minden további nélkül 
helyettesíthető lenne, mert a bíróság nincs az indítványhoz kötve, csak szabad keze 
van. Tehát lehetősége van olyan kényszerintézkedés elrendelésére is, amit az 
indítvány nem tartalmazott. Úgyhogy itt nem érzek érdemi összeütközést az indítvány 
és a jelenlegi szöveg között. 

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

hozzászólni. (Nincs jelentkező.) Jelentkezőt nem látok.  
Kérdezem a bizottságot, ki támogatja a 15. pontban foglaltakat, tehát hogy a 

távoltartás maradjon el. (Szavazás.) Senki nem támogatja.  
A 16. pontban ugyancsak Szél Bernadett szintén kiegészítést javasol. A 

kormányt kérdezem. 
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DR. VÖLNER PÁL államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): Nem támogatjuk, 
de ebben a témában TAB-módosító lesz. Tehát más szöveggel lesz beemelve a 
büntetőeljárásba. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Kérdezem a bizottságot - jelentkezőt nem látok. 

Kérdezem, ki támogatja. (Szavazás.) Ez 3 igen. Ki van ellene? (Szavazás.) 
Megállapítom, hogy 8 nem szavazat mellett a bizottság nem támogatta. 

A 17. pont szintén Szél Bernadett képviselő asszony módosító indítványa, 
amelyben kiegészítést javasol. Kérdezem a kormányt. 

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

mert koncepcionálisan idegen a jogrendszerünktől.  Mert akkor a 
szabadságvesztésnél is és minden más esetben is ezeket a szempontokat is figyelembe 
kellene venni, úgyhogy ez átrendezné a jogrendszer alapelveit. 

 
ELNÖK: Szót adok Szél Bernadett képviselő asszonynak. 
 
DR. SZÉL BERNADETT (LMP): Köszönöm a magyarázatot, viszont a 

probléma nagyon is létezik. Ugye, azt javasoljuk, hogy ha óvadékot határoznak meg, 
akkor a bíróság vegye figyelembe, hogy a sértettnek és a hozzátartozóknak a 
megélhetését ez veszélyezteti-e, hogy ne az ő kárukra történjen az óvadék megfizetése. 
Azt gondolom, erre a szabályozásra mindenképpen szükség van, mert ismét a 
gyakorlati életből vett példák azt mutatják, hogy az óvadékok egy része kifejezetten az 
áldozatok, sértettek kárára kerül kifizetésre. Nem lehet az a jog alkalmazásának a 
célja, hogy a sértett még rosszabbul járjon, anyagilag is, amikor már amúgy is rosszul 
járt sokféle szempontból. Tehát itt a rendszeren mindenféleképpen korrekciót kérek, 
és akkor várom államtitkár úrnak, illetve bármely képviselőtársamnak a javaslatát 
arra vonatkozóan, hogy ha nem így, akkor ezt hogyan lehet megoldani. Mert meg kell 
oldani, az biztos. 

 
ELNÖK: Répássy képviselő úrnak adok szót. 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT (Fidesz): Azt hittem egyébként, hogy az óvadéknál 

inkább az merül föl, hogy azt kell igazolni, hogy törvényes forrásból származik az 
óvadék. Mert, hogy is mondjam csak, újságolvasóként azt látom, hogy meglepően 
nagy összegű óvadékokat tudnak felajánlani vagy adni azok a személyek, akiknek nem 
látjuk azt a törvényes jövedelmét, ami ezt indokolja. (Dr. Apáti István: Vizoviczki.)  

De ez összefügg egyébként azzal a kérdéssel, amit Szél Bernadett felvet, hogy 
vajon a legális jövedelméből származik-e az óvadék, és akkor valóban a 
hozzátartozókra is kihatással van. Vagy nem tudom, Magyarországon léteznek-e 
ilyenek, de Amerikában vannak olyan ügynökségek, amelyek kifejezetten abból a 
célból jönnek létre, hogy óvadékot kölcsönözzenek tulajdonképpen, az óvadék 
összegét kölcsönözzék. (Dr. Apáti István: Uzsorával.) Ha van megoldás erre a 
bizonyos problémára, hogy az óvadék forrását igazolni kell, akkor azért az célszerű 
lenne. De ha nincs ilyen, akkor esetleg majd javaslom, hogy egy törvényalkotási 
bizottsági módosítóban ezt kezeljük, hogy az ne kerüljön már a büntetőeljárásban 
kedvezőbb helyzetbe, aki még a büntetőeljárás során is képes igénybe venni a bűnös 
kapcsolatait annak érdekében, hogy az óvadékot felajánlja.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem, államtitkár úr kíván-e reagálni. 
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DR. VÖLNER PÁL államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): Csak annyiban, 
hogy ha jól értettem, sértetti fedezetelvonást jelentene az óvadék. Az óvadék ilyen 
értelemben, ha lezajlik az eljárás, akkor rendelkezésre áll. 

A másik, részben Répássy képviselő úrnak adandó válasz, hogy az NAV-
probléma, hogy ennek az eredetét megnézzék. A büntetőeljárást nem lehet ezzel a 
kérdéskörrel terhelni. Köszönöm. 

 
ELNÖK: (Dr. Szél Bernadett felé:) Az államtitkár úr által tett zárszó után nincs 

lehetőségem szót adni. Itt most már döntenünk kell.  
Tisztelt Bizottság! Kérdezem, hogy a 17. pontban foglaltakat ki támogatja. 

(Szavazás.) Megállapítom, hogy a bizottságból senki nem támogatja. 
A 18. pont összefügg a 21. és 23. pontokkal. Kérdezem az államtitkár urat. 
 
DR. VÖLNER PÁL államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): Nem támogatjuk. 

Annyit előzetes indoklásul hozzáfűznék, hogy létezik egy 17/2015-ös 
alkotmánybírósági határozat, amely a kötelezően hozandó határozatok körét 
meghatározza. Egyfajta elburjánzása ennek a folyamatnak gyakorlatilag olyan 
adminisztrációs terhet jelenthetne a büntetőeljárásban, ha kikötnénk a határidőket, 
mert ez azt jelenti, hogy akkor ezekre is megfelelő határozatokat kellene hozni, ami a 
határidőket veszélyeztetné. Tehát az Alkotmánybíróság kijelölte azokat a kereteket, 
amelyeken belül még hatékonyan és jól lefolytatható az eljárás. 

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

(Nincs ilyen jelzés.) Jelentkezőt nem látok. 
Kérdezem, ki támogatja egyben a 18., 21. és 23. pontokat. (Szavazás.) Ez 3 

igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) Megállapítom, hogy 8 nem szavazat mellett a 
bizottság nem támogatta. 

A 19. pontban Szél Bernadett képviselő asszony kiegészíteni kívánja a 7. pont 
alatt a törvényjavaslatot. Kérdezem az államtitkár urat. 

 
DR. VÖLNER PÁL államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Nem támogatják. Kérdezem a bizottságot - jelentkezőt nem látok. Ki 

támogatja? (Szavazás.) Ez 3 igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) Megállapítom, hogy 
8 nem szavazat mellett a bizottság nem támogatja. 

A 20. pont következik, Staudt Gábor és Gyüre Csaba elhagyást indítványoznak. 
Kérdezem a kormány álláspontját. 

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

Azzal kiegészíteném, hogy a 17/2015-ös alkotmánybírósági határozatra hivatkozunk 
szintén, amelyben a közvetlen érdeksérelem által meghatározott körben biztosítja ezt 
a jogot az alkotmánybírósági döntés.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a bizottságot. (Nincs jelentkező.) 

Jelentkezőt nem látok. Kérdezem, ki támogatja a 20. pontban foglaltakat. (Szavazás.) 
Ez 1 igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) Ez 8 nem. Ki tartózkodott? (Szavazás.) 
Megállapítom, hogy 2 tartózkodás mellett a bizottság nem támogatta. 

A 21. és 22. pont következik, Szél Bernadett és Bárándy Gergely képviselők 
indítványa; azonos a szöveg, ezért tárgyaljuk egyben. Kérdezem a kormányt. 

 
DR. VÖLNER PÁL államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): Nem támogatjuk. 
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ELNÖK: Kérdezem a bizottságot - jelentkezőt nem látok. Ki támogatja a 21. és 

22. pontot? (Szavazás.) Ez 3 igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) Megállapítom, 
hogy a bizottság 8 nem szavazat mellett nem támogatta. 

A 23. pontról már döntöttünk. 
A 24. pontban Szél Bernadett képviselő asszony és Bárándy képviselő úr 

kiegészítést javasolnak. Kérdezem az államtitkár urat. 
 
DR. VÖLNER PÁL államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): Nem támogatjuk.  
 
ELNÖK: Kérdezem a bizottságot. Szél Bernadett képviselő asszonynak adok 

szót. 
 
DR. SZÉL BERNADETT (LMP): Indoklást kérek szépen. 
 
DR. VÖLNER PÁL államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): Igen, köszönöm. 

Átalakult a jogorvoslati rendszer a nyomozás során, és a 143-144. §-okban kifogásként 
lehetővé teszik ezeknek a fajta mulasztásoknak a kifogásolását és hatékonyabbá 
tételét. Úgyhogy véleményünk szerint a jelen rendszeren belül más formában 
kezelhető a kérdés.  

 
ELNÖK: Határozathozatal következik. Kérdezem a bizottságot, ki támogatja. 

(Szavazás.) Ez 3 igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) Megállapítom, hogy a bizottság 
8 nem szavazat mellett nem támogatta. 

A 25. pontban Bárándy Gergely képviselő úr tesz módosítási javaslatot. 
Kérdezem a kormány álláspontját. 

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

jelentkező.) Nem. Ki támogatja a módosító indítványt? (Szavazás.) Ez 3 igen. Ki nem 
támogatja? (Szavazás.) Megállapítom, hogy a bizottság 8 nem szavazat mellett nem 
támogatta. 

A 26. pontban Bárándy képviselő úr kiegészítést javasol, és hozzátartozik a 28. 
és 30. pont; ezeket egyben tárgyaljuk. Kérdezem a kormány álláspontját. 

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

Nem a Be. körébe tartozik, és jelenleg is szabályozott, sőt sarkalatos tárgykört érintő 
kérdés.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Kérdezem a bizottságot - jelentkezőt nem látok. Ki 

támogatja a három módosító indítványt? (Szavazás.) Ez 3 igen. Ki nem támogatja? 
(Szavazás.) Megállapítom, hogy a bizottság 8 nem szavazat mellett nem támogatta. 

A 27. pontban Bárándy képviselő úr tesz módosítási indítványt; ez összefügg a 
29. és 31. pontokkal. Kérdezem a kormány álláspontját. (Dr. Staudt Gábor visszatér 
a terembe.)  

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

Szintén nem a Be.-ben, hanem az ügyészségről szóló törvényben szabályozott 
kérdésköröket érint, a 2011. évi CLXIV. törvény 53. §-ában van rendezve. Úgyhogy 
szabályozott már a kérdés. 
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ELNÖK: Répássy képviselő úr kért szót. Tessék parancsolni! (Dr. Apáti István 

kimegy a teremből.)  
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT (Fidesz): A megjegyzésem az előző módosító 

javaslathoz is tartozik, de mindegy, mert most ennél a módosító javaslatnál teszem 
meg azt a megjegyzést, hogy álláspontom szerint nem is az ügyész emel vádat, hanem 
az ügyészség. A magyar jogrendszerben az ügyészség emel vádat. Az egy fikció, hogy 
az eljáró ügyészt vádemelésre utasítják; bocsánat, ez nem is egy fikció, hanem egy 
ügyészségen belüli szervezeti kérdés, erre utalt egyébként az államtitkár úr a 
válaszában. De egyébként a vádat az ügyészség emeli, az ügyészség dönti el, hogy 
fenntartja-e a vádat, az ügyészség ejtheti a vádat. Az más kérdés, hogy az eljáró ügyész 
képviseli a vádat. Egyébként úgy is szól az első mondat, a 421. § (1) bekezdése, hogy 
„az ügyészség a vádiratnak a bírósághoz való benyújtásával emel vádat”. Tehát nem 
keverendő össze az eljáró ügyésznek vagy a vizsgáló ügyésznek a szerepe és az 
ügyészség vádemelése.  

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

gondolom, az eljáró ügyész egy létező fogalom, tehát a büntetőeljárásban is 
értelmezhető, és nagyon sok államban ez így van, amit indítványozok. Úgy hiszem, 
hogy amit képviselőtársam elmondott, ez még biztosan nem zárja ki az 
elfogadhatóságát ennek a javaslatnak.  

Én azt tudom akceptálni, amit államtitkár úr mond, hogy ezt máshol kell 
szabályozni. Akkor már csak azt kérdezném meg, tervezi-e a kormány, hogy ezt 
szabályozza, vagy támogat-e egy ilyen képviselői indítványt. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Államtitkár úr, kíván reagálni? (Jelzésre:) Nem. 

Akkor határozathozatal következik. Kérdezem, ki támogatja a 27., 29., 31. pontokat 
egyben. Aki támogatja, kérem, szavazzon! (Szavazás.) Ez 3 igen. Ki van ellene? 
(Szavazás.) Megállapítom, hogy a bizottság 8 nem szavazat mellett nem támogatta. 

A 32. pont következik, Bárándy képviselő úr egy komplett paragrafus 
elhagyását indítványozza. Kérdezem az államtitkár urat. 

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

Szintén nem a Be.-ben szabályozott kérdés.  
 
ELNÖK: A kormány nem támogatja. Kérdezem a bizottságot. Bárándy 

képviselő úrnak megadom a szót. 
 
DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP): Nagyon szépen köszönöm, elnök úr. Hadd 

kérdezzem meg: miért idegen ez a Be.-től? Az nem ügyészségi törvény, hogy átveheti a 
képviseletét, és ha igen, akkor hányszor - legalábbis én ezt gondolnám. Az egy másik 
kérdés, hogy ebben, ha úgy tetszik, meg lehet-e egyezni vagy nem, hogy ez benne 
legyen a Be.-ben, és természetesen nem kívánom fölülírni, amit az ötpárti 
beszélgetéseken elfogadtunk. Ennek ellenére azt gondolom, van jelentősége annak, 
hogy egy bizottsági vitában megjelennek egyes módosító javaslatok. Megmondom 
őszintén, én nem értem, miért ne lehetne a Be.-ben egy ilyen rendelkezésnek helye. 
Köszönöm. 
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ELNÖK: Kíván-e még valaki hozzászólni? (Nincs jelentkező.) Jelentkezőt nem 
látok. Államtitkár úr, kíván reagálni? 

 
DR. VÖLNER PÁL államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): Ha jól értem, ha 

egy ügy átvételre kerül, gyakorlatilag bármilyen okból, megbetegszik az ügyész, 
elköltözik, számtalan oka lehet, és ez nem a büntetőeljárásból eredő, hogy átveszi más 
vagy más kerül kijelölésre, hanem abból, hogy a körülmények folytán szükségessé 
válik.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a bizottságot, ki támogatja a 32. pontot. 

(Szavazás.) Ez 3 igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) Megállapítom, hogy a bizottság 
8 nem szavazat mellett nem támogatta. 

Egy bizottsági módosító indítványra vonatkozó előterjesztése van előttünk a 
minisztériumnak, amely 157 pontból áll; ezt egyben kellene tárgyalni. Tegnap 
mindenki megkapta, úgyhogy föl lehetett készülni. Kíván-e valaki hozzászólni? Staudt 
Gábor! (Dr. Apáti István visszatér a terembe.)  

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

röviden. Javarészt technikaiak a módosítások. Az a kérdésem, hogy ha ilyen hosszan 
történt az előkészítés, és az egyeztetések is megtörténtek, akkor miért nem lehetett 
ezeket kiszűrni. Mindig olyan rosszul mutat egy 157 pontos, akár technikai javaslat! 
Persze jobb, ha most kiszűrjük, mint ha rosszul kerül a törvénybe, csak engem ez 
mindig meglep, főleg, hogy voltak egyeztetések. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Az egy szolgálati közlemény, hogy a kifogások jelentős részét az 

Országgyűlés kodifikációs főosztálya jelezte az igazságügynek (Dr. Staudt Gábor: 
Értem.), és így került sor erre az igazságügy által. Tehát ez egy parlamenti 
kezdeményezés. (Dr. Staudt Gábor: Több szem többet lát.) Ezen kívül van-e kérdés? 
Staudt Gábor! 

 
DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik), a bizottság alelnöke: Köszönöm, csak még egy 

reakció. Ez nagyon szép és jó, csak ha igaza van a kodifikációs osztálynak 157 ponton - 
valószínűleg igaza van, azért nyújtja be -, akkor ezeket az egyeztetéseket vagy egy-két 
kodifikációs munkatársat előzetesen be kellett volna vonni. Tényleg nem kötözködés, 
csak én azért a kodifikációt ennél egzaktabb tudománynak tartanám; aztán lehet, 
hogy én tévedek. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Államtitkár úr, kíván hozzászólni? 
 
DR. VÖLNER PÁL államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): Csak megvédeném 

a minisztériumot. (Dr. Apáti István: Mindjárt gondoltam.) Majdnem 900 
paragrafusból álló törvényről van szó, és egy-egy pont, vessző, egyéb eltéréseknek az 
értelmezése talán a parlamentben elég strikt módon történik, és nem mindig ugyanaz 
születik meg nálunk, ezt be kell vallanom. Hogy hol van egy gondolatjel, egyebek, ezt 
minden nagy kódexnél megszenvedjük. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a bizottságot, előterjeszti-e ezt az 

anyagot mint önálló bizottsági módosító indítványt. (Szavazás.) Megállapítom, hogy 
a bizottság egyhangúlag így döntött. Köszönöm. 

Tisztelt Bizottság! Hátravan még Bárándy Gergely képviselő úrnak két pontja. 
Az egyik: a 463. §-hoz egy (2) bekezdést kíván beterjeszteni. Kérdezem a kormányt.  
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DR. VÖLNER PÁL államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): Nem támogatjuk.  
 
ELNÖK: A kormány nem támogatja. Bárándy képviselő úrnak adok szót. 
 
DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP): Köszönöm szépen. Először is reagálnék 

egy még pár órával ezelőtti felvetésre, hogy Répássy képviselő úr megnyugodjon. 
Teleki képviselőtársammal a sajátunkként ismerjük el ezt a javaslatot (Dr. Répássy 
Róbert: Köszönöm.), és kérjük a bizottságot, hogy támogassák.  

Egyben felhívom Répássy képviselő úr figyelmét a rendkívüli 
figyelmetlenségére is, mely szerint a Törvényalkotási bizottság ülésére rendszeresen 
szoktunk ilyen fejléces és ilyen tartalommal bíró e-maileket küldeni, és ott nem vette 
észre ezt a hiátust. (Dr. Répássy Róbert: Ezentúl mindig szóvá teszem. - Derültség.) 
Úgyhogy egyben kérem azt is, hogy jobban figyeljen, és tegye szóvá ismét, ha netán 
nem egyértelmű a számára, hogy ezt mi be kívánjuk nyújtani, és a mi álláspontunkat 
tükrözi.  

Ami érdemben a javaslatot illeti, a mostani büntetőeljárási törvénybe került be 
egy nem túl régi parlamenti indítvány nyomán ez a rendelkezés. Mi ezt akkor sem 
tartottuk jónak, és akkor is módosító javaslatot nyújtottunk be. Azt gondolom, akkor 
járunk el elvszerűen és követhetően, ha nemcsak a régi Be.-ben tartjuk ezt rossznak, 
hanem az új Be.-ben is rossznak tartjuk ugyanazt a szabályt. Ennek az elhagyására, 
módosítására irányul a mi javaslatunk. S mivel erre akkor tudtunk már csak sort 
keríteni, tekintettel a parlament ügyrendjére, amikor lejárt a módosító javaslatok 
benyújtására nyitva álló határidő, ezért ezt csak a bizottságtól tudjuk most kérni, hogy 
terjesszük elő. Ez az oka a benyújtásnak és az ilyeténvaló benyújtásnak. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Nekem az az indítványom, hogy a 463. és a 481. §-okra vonatkozó 

javaslatokat tárgyaljuk közösen. Nem tudom, az előterjesztő…? (Dr. Bárándy 
Gergely: Persze, abszolút egyetértek.) Jó. Van-e további hozzászólás? Vas Imre 
alelnök úrnak adok szót. 

 
DR. VAS IMRE (Fidesz), a bizottság alelnöke: Azt szeretném kérdezni Bárándy 

képviselőtársamtól, hogy ezt akkor fenntartják-e, vagy esetleg úgy járnak majd, hogy 
Botka László szól, hogy mégsem kellene egy törvényjavaslat előterjesztőjének lenni. 
Mert ezután ez már bizottsági módosítás, úgyhogy arra felhívom képviselő úr 
figyelmét, hogy ha ezt benyújtja esetleg a bizottság, akkor már bizottsági módosító, és 
akkor önök már nem tudják visszavonni. Köszönöm szépen. (Dr. Staudt Gábor: Ez 
nem egy vadászkastély, amelyet veletek együtt akarnak elmutyizni, Imre!)  

 
ELNÖK: Répássy képviselő úrnak adok szót. 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT (Fidesz): Elnök úr, én nem ebben a tárgykörben 

szeretnék hozzászólni, hanem a 481. §-hoz benyújtott módosító javaslatnál jól látom, 
hogy ez tulajdonképpen ugyanaz, amit egyszer már a korábbi büntetőeljárásitörvény-
módosításnál megfogalmazott a képviselő úr módosítóként? (Dr. Bárándy Gergely: 
Igen.) Csak azt szeretném elmondani, hogy a magam részéről abban a vitában már 
részt vettem, és elmondtam, hogy miért nem támogatom. 

Ami pedig az első, a 463. §-ra vonatkozó módosítást illeti (Dr. Bárándy 
Gergely: Ugyanaz.), igen, itt azt próbálom megfejteni, hogy az egy év nóvum-e. Mert 
az egy év eddig is egy létező szabály volt szerintem, tehát magában az időtartamban 
nem látok módosulást, hanem itt is csak a fórum a kérdés, hogy ki döntsön. (Dr. 
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Bárándy Gergely: Így van.) Akkor ugyanazt tudnám elmondani, ezért nem is 
ismétlem meg, amit az előző pontnál. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Bárándy képviselő úrnak adok szót. 
 
DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP): Köszönöm szépen. Éppen ezért - Répássy 

képviselő úrnak válaszolva mondom - én sem ismétlem meg ugyanazokat az érveket, 
hiszen ismerjük egymásét, amit talán egy vagy két héttel ezelőtt itt megbeszéltünk.  

Vas Imre képviselő úr felvetésére azt mondom, hogy hülyeségekre nem 
válaszolok, de ha gondolja, akkor a tárgykörben kérdezze Lázár és Semjén képviselő 
urakat, biztosan elmondják majd ennek a hátterét. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Tisztelt Bizottság! A tét az, hogy ezt a két módosító 

indítványt az Igazságügyi bizottság mint saját módosító indítványt előterjeszti-e vagy 
sem. Kérdezem a bizottságot, ki van azon az állásponton, hogy terjesszük elő önálló 
módosító indítványként. (Szavazás.) Ez 4 igen. Ki van azon az állásponton, hogy ne 
terjesszük elő? (Szavazás.) Megállapítom, hogy a bizottság 8 nem szavazat mellett 
nem támogatta az előterjesztését. 

Tisztelettel, kaptunk itt különböző észrevételeket, amelyek mindenkinek a 
rendelkezésére állnak. Tudomásom szerint nincs vele teendőnk.  

Tisztelt Bizottság! Akkor egy részletes vitát lezáró módosító indítványt 
terjesztünk elő: a háttéranyag 7. pontját, amelyet megszavazott a bizottság, plusz ez a 
bizottsági módosító indítvány megy egyben beterjesztésre. Aki ezt elfogadja, kérem, 
kézfelemeléssel szavazzon! (Szavazás.) Ez 8 igen. Ki van ellene? (Szavazás.) Ilyen 
nincs. Ki tartózkodott? (Szavazás.) Megállapítom, hogy 4 tartózkodás mellett a 
bizottság úgy döntött, hogy ez lesz a részletes vitát lezáró módosító indítvány. 

Ezzel a törvényjavaslat részletes vitáját lezárom. Nagyon szépen köszönöm a 
közreműködést. (Dr. Völner Pál és munkatársai távoznak az ülésről.)  

Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről 

c) Az állambiztonsági múlt átláthatóvá tételéről, valamint az 
állampárti vezetők és a diktatúra állambiztonsága hivatásos 
állományának egyes közhivatalok viseléséből való kizárása 
érdekében szükséges törvénymódosításokról szóló T/14287. számú 
törvényjavaslat 

Tisztelt Bizottság! Áttérünk a 4. napirendi pontunkra: ez az önálló indítványok 
tárgysorozatba vétele. A levételek okán most a c) alpont következik, a T/14287. számú 
törvényjavaslat, az állambiztonsági múlt átláthatóvá tételéről szóló törvényjavaslat, 
amelyet Szél Bernadett képviselő asszony és Hadházy Ákos képviselő úr terjesztettek 
elő. Szél Bernadett jelen van, köszöntöm mint előterjesztőt. Kérdezem, kíván-e 
hozzászólni. (Jelzésre:) Kíván. Megadom a szót, parancsoljon! (Dr. Bárándy Gergely 
kimegy a teremből.)  

Dr. Szél Bernadett szóbeli kiegészítése 

DR. SZÉL BERNADETT (LMP) előterjesztő: Tisztelt Bizottság! Körülbelül 14. 
alkalommal próbálkozunk azzal, hogy tárgysorozatba vegyék azt a 
törvényjavaslatunkat, amely az idők során az ügynökakták nyilvánosságával 
kezdődött és a lusztrációval egészült ki. A többnyire a cseh minta alapján készült 
javaslatcsomagunk folyamatosan fejlődött az elmúlt évek alatt, és alapvetően arra 
irányul - és ez volt az első perctől a törekvésünk -, hogy Magyarországon befejezzük a 
rendszerváltást, aminek az egyik és legfontosabb kritériuma az kell hogy legyen, hogy 
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megismerhessük azt, hogy kik voltak a diktatúra működtetői, kik voltak azok az 
emberek, akik közvetlenül is hozzájárultak ahhoz, hogy 1989-ig ebben az országban 
egy emberellenes diktatúra működhessen. Ezek a politikai vezetők és tisztségviselők a 
diktatúrának a működtetői voltak, az ő kiszűrésük és személyük ismerete ahhoz 
szükséges, hogy Magyarországon a rendszerváltást lezárjuk, és egy XXI. századi 
irányba tudjuk az országot indítani. 

A lusztráció, mint a törvényjavaslatban is láthatják, alapvetően az MSZMP 
vezetését megyei szinttől fölfele, a régi kormányzati szereplőket államtitkártól fölfele 
és a segédszervezeteknek a vezetőit is kizárná a mostani hatalomgyakorlásnak a 
közeléből is. (Dr. Vitányi István kimegy a teremből.) Például a Hazafias Népfrontnak 
az alelnöke volt Mikola István, ő semmiképpen nem lehetne most pozícióban. De 
folytathatnám még a listát, csak azt gondoljuk, itt a tárgysorozatba vétel… 
(Közbeszólások:) Igen, abszolút folytatható a lista, de alapvetően itt most a 
tárgysorozatba vételről van szó, csak szerettem volna megmutatni, mennyire fontos 
javaslatot tártam tizennegyedszerre is önök elé. 

Az ügynökaktákkal kapcsolatban pedig szeretnénk azt leszögezni, hogy 
mindenkinek, akit politikai nézetei miatt üldöztek az előző rendszerben, azoknak az 
embereknek információs kárpótlás jár. Azt gondoljuk, hogy azon túlmenően, hogy 
emberek életét megnyomorították a kommunista diktatúrában, azt is tisztán kell 
látnunk, hogy ’90-ben a régi politikai elit hogyan cserélte le politikai tőkéjét gazdasági 
befolyásra. Ez sem ismerhető meg az ügynökakták nyilvánossága nélkül. Jelenleg 
csak rokonok és tartótisztek és egyéb…, illetve jelenleg csak rokonok tekinthetnek be 
az aktákba, tartótiszteket és egyéb fontos információkat kiretusálnak, pedig pont ez 
lenne a lényeg, hogy megismerhessük, hiszen ilyen módon tudjuk megismerni azt, 
hogy kik voltak felelősek a diktatúrának a hosszú időn keresztül való fennállásáért. 
Álláspontunk szerint közérdekből nyilvános, azaz bárki által megismerhetőnek kell 
lenni valamennyi, az állambiztonsággal együttműködő személy azonosításához 
szükséges adatnak.  

Szeretném leszögezni, hogy itt a korábbi javaslatok kapcsán tapasztalt vitának 
némiképpen elébe menve, hogy a Nemzeti Emlékezet Bizottságának a létrehozását és 
működését még a legfrissebb hírek függvényében sem tudjuk sokra tartani. 
Gyakorlatilag nem végeznek értékelhető tevékenységet. Nagyjából az lesz 
megismerhető, amit a Nemzeti Emlékezet Bizottsága akar, és innentől elkezdve az 
objektív ténymegismerés ebben az országban nem tud megvalósulni, és innentől 
elkezdve nem szűnik meg az a helyzet, amit a mai napig tapasztalunk, hogy különböző 
ügynöklisták keringenek, ki tudja, milyen információkra alapozva.  

Nekünk a célunk az, hogy teljesen objektív módon és a tények által 
visszaigazolhatóan derüljön ki, hogy kik voltak az elmúlt rendszernek a fenntartói, 
egyrészt, kik voltak az ügynökök; pontosan definiálja a törvényjavaslatunk is, hogy ki 
minősül ügynöknek. Másrészt pedig az, hogy semmilyen pozíciót ne tölthessenek be a 
mostani kormánynak a közelében azok az emberek, akik anno a diktatúrát 
működtethették.  

Tizennegyedszerre vagyok itt önök előtt, a Lehet Más a Politika ezt 
tizennegyedszerre kéri a Fidesztől. (Dr. Bárándy Gergely visszatér a terembe.) Az 
már más kérdés, hogy önök nagyjából akkor játszották el az antikommunista 
kártyájukat, amikor egy olyan embert neveztek ki köztársasági elnöknek, aki a Kádár-
rendszerben miniszterhelyettesként dolgozott. De azért még jó útra térhettek, 
úgyhogy reménykedve várom azt, hogy vajon tizennegyedszerre tárgysorozatba 
engedik-e a javaslatunkat, vagy pedig tartják magukat továbbra is ahhoz, hogy a 
kommunistákat bújtatják a Fidesz közelében, és ki tudja, a Fideszben, és innentől 
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elkezdve a rendszerváltás befejezését megakadályozzák. (Dr. Apáti István: Még el 
sem kezdődött!)  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Répássy képviselő úrnak adok szót. 

Hozzászólások 

DR. RÉPÁSSY RÓBERT (Fidesz): Hát, én most a politikai vádakra nem akarok 
válaszolni (Dr. Apáti István: Tényekre nehéz is!), bár jólesne, de… De amire 
válaszolni akarok, az a lusztráció kérdése. Erről sokszor vitatkoztunk már itt, hogy az 
egykori állampárt, a kommunista diktatúra hatalomgyakorlói eltilthatók-e a közéleti 
szereptől. Én azon az állásponton vagyok, hogy bár ez jólesne, hogy eltiltanánk őket a 
közéleti szereptől, ez valószínűleg az Alkotmánybíróságon megbukna (Dr. Apáti 
István: A lengyeleknél nem.), mivel hét választásra vagyunk a rendszerváltás óta, és 
azóta a Magyar Szocialista Munkáspárt jogutódja, tehát az MSZMP jogutódja 
intézményesen hét választáson nyert legitimációt. Ezt lehet szeretni, nem szeretni; 
nyilván lévén politikai ellenfeleim nem örülök neki, hogy hét választáson legitimitást 
nyertek. De ha magát az egykori állampártot intézményesen a demokratikus közélet 
elfogadta, demokratikus legitimációt nyertek, akkor milyen alapon lehetne 
megkérdőjelezni az egyes tisztségviselőinek a közéleti szerepvállalását?  

Nyilván ön is tudja, hogy itt számos politikus nem is léphetett volna hivatalba, 
ha ez a lusztráció megtörtént volna. Az csak egy politikai elfogultság, hogy önnek 
Mikola István jutott eszébe, de hát volt egy miniszterelnök, Horn Gyula, aki 
egyébként nem is léphetett volna hivatalba, ha egy ilyen lusztráció bevezetésre kerül. 
De az Alkotmánybíróság nem sokkal a rendszerváltás után megakadályozta ezt a 
lusztrációt Magyarországon. (Dr. Apáti István: Mert ők is azok voltak! Benne voltak 
nyakig!) Igen, ez már egy történelmi mérlegelés és történelmi kutatás eredménye 
lehetne, hogy vajon az akkori Alkotmánybíróság miért jutott erre a következtetésre, 
de közvetlenül a rendszerváltás után az Alkotmánybíróság nem engedte a lusztrációt. 
Most, 26-27 évvel a rendszerváltás után, azt gondolom, emellett már igen soványan 
lehetne felsorolni a jogi érveket, hogy miért kellene 27 évvel a rendszerváltozás után 
lusztrációt elrendelni (Dr. Szél Bernadett nevet.), miközben… Akár tetszik önnek, 
akár nem - olvasson alkotmánybírósági határozatokat, hátha attól jobban elmélyül a 
témában! Az Alkotmánybíróság már a rendszerváltás utáni években sem látta azt 
megalapozottnak, hogy a demokratikus közéletből kizárják azokat, akik korábban 
ilyen tisztséget töltöttek be. (Dr. Vitányi István visszatér a terembe.)  

Azért nem folytatok önnel politikai vitát, mert én már sokkal régebb óta 
küzdöttem az Országgyűlésben a kommunisták ellen (Dr. Szél Bernadett felnevet.), 
de azért engedje meg, hogy azt mondjam, hogy minden jogi próbálkozás megbukna az 
Alkotmánybíróságon vagy az itt emlegetett strasbourgi Emberi Jogi Bíróságon. 
Egyszerűen, politikai ellenfeleket diszkvalifikálni, politikai ellenfeleket jogilag kizárni 
a közéletből, ezt csak nagyon nyomós indokokkal lehet megtenni. Szerintem 27 évvel 
a rendszerváltás után ezt már nem lehet megtenni. Azért mertem ezt a véleményemet 
vállalni, mert talán engem nem fog lekommunistázni (Derültség.), de akár azt is 
megpróbálhatja, hogy engem lekommunistázzon. Én 1988-ban alapítottam meg a 
Fidesz miskolci szervezetét, nagyjából 29 évvel ezelőtt, úgyhogy szíven ütött, amikor 
mondjuk, az MSZMP Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bizottságának gazdaságpolitikai 
titkárát később miniszterként üdvözölhettem Horn Gyula kormányában. Szűcs 
Erikáról van szó, aki például tevékenyen részt vett az én megyémben a Magyar 
Szocialista Munkáspárt tevékenységében, és vezetője volt. De hát sajnos, ahogy Antall 
József mondta: tetszettek volna forradalmat csinálni. 
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Apáti képviselő úrnak adok szót. 
 
DR. APÁTI ISTVÁN (Jobbik): Köszönöm szépen. Próbálom rövidre fogni, mert 

akár egy órát is lehetne erről beszélni fejenként, simán. Én értem, és Répássy 
képviselő úr abból a szempontból mindenképpen hiteles, hogy aligha lehet a 
kommunista rendszerhez való kötődéssel vagy kommunista funkcionáriusi 
minőséggel vádolni vagy gyanúsítani. De azért mégiscsak gyenge ez az érvelés, 
képviselő úr! Azért a lengyel szabályozás nem bukott meg Strasbourgban, érdekes 
módon! Tehát a gyakorlatilag közel azonos vagy hasonló történelmi fejlődésű, 
történelmi múltú előzményekkel rendelkező, Magyarország viszonylagos földrajzi 
közelségében fekvő ország drasztikus, kemény, szigorú szabályozása nem bukott meg 
a strasbourgi bíróságon. (Varga József kimegy a teremből.)  

Arról is sokat beszélhetnénk, hogy milyen volt annak az Alkotmánybíróságnak 
a személyi összetétele, akikből egyébként valószínűleg nagyon komoly frusztrációt 
váltott ki a lusztrációnak még csak a kifejezése is; vagy amikor a lusztráció szele 
megcsapta őket, akkor talán nem véletlenül és nem is önös érdekektől mentesen vagy 
legalábbis politikai érdekektől mentesen döntöttek úgy, hogy gyakorlatilag 
elkaszálták, kicsavarták ezt a nagyon fontos fegyvert vagy kardot az akkori 
döntéshozók kezéből. Tehát még 27 év után is lenne ennek értelme. 

És abban önnek igaza van, az tényleg fura, hogy hét országgyűlési választáson 
vagyunk túl, lassan három évtized telt el, a véleményem szerint nemhogy befejezés 
előtt álló, igazából meg sem kezdett vagy meg sem valósított, végig sem vitt 
rendszerváltás úgynevezett kezdete óta - de a kezdet szót sem tudom ilyen értelemben 
értelmezni, merthogy hétszer legitimálták a választók az MSZP-t, az MSZMP 
utódpártját -, de itt azért nem teljesen csak erről van szó. Időközben azért nagyon sok 
minden változott, és már egyébként valószínűleg az első, úgynevezett szabadon 
választott Országgyűlésben az akkor úgynevezett jobboldali képviselők között is 
nagyon sok volt kommunista, adott esetben ügynök ülhetett, országgyűlési képviselői 
mandátummal rendelkezve; egyfelől. Másfelől ez most valószínűleg az önök számára 
lenne kellemetlenebb. Nemcsak azért, mert önök adják a legtöbb képviselőt a 
jelenlegi Országgyűlésben, hanem ha megnézzük az egyes frakciók korfáját, életkori 
összetételét, és megnézzük egyes szereplőknek a múltját - legfőképpen az utolsó 
mondatra helyezném a hangsúlyt -, akkor bizony ott találunk olyan személyeket, akik 
olyan tisztségeket töltöttek be, hogy jó eséllyel elveszítenék ezt a nagyon zsíros, biztos, 
könnyű munkából eredő biztos megélhetést jelentő tisztségüket. Itt valójában erről 
van szó. 

Az természetesen vita kérdése, hogy mennyire szűkíthetjük vagy tágíthatjuk 
azokat a kereteket, mennyire szűken vagy tágan szabályozzuk azokat a korábbi, 
kommunista rendszerben betöltött tisztségeket, amelyek most kizáró okokat 
jelentenének, akár kinevezések megakadályozását vagy meglévő kinevezések 
megszüntetését eredményeznék, de ez mégiscsak önöket érintené érzékenyen, sokkal 
érzékenyebben. Függetlenül attól, hogy vannak részigazságok az érvelésében, de 
abból a szempontból sincs igaza, hogy ha most 27 évvel később - most próbálom 
nagyon egyszerű példával vagy hasonlattal megvilágítani -, bizonyos tolvajokat egy 
hosszú bűnözői pályafutás során futni hagynak, de egyébként egy bizonyos idő után 
eljön annak az ideje, hogy meg tudjuk állítani ezeket, akkor csak arra hivatkozással, 
hogy hát, már 27 éve futnak, akkor hadd fussanak most már végleg, meg még 27 évig, 
ha eddig nem fogtuk meg őket, bár megtehettük volna, akkor már most se tegyük 
meg; ez nyilván nem elfogadható érvelés.  

Értem én egyébként, mind az MSZP-, mind pedig a Fidesz-kormányok 
pontosan az időmúlásra játszottak. S hacsak nincs ebben változás, nem következik be 
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változás, akkor ez a játék, ez a gyalázatos, sunyi játék az ő szempontjukból meg a régi 
kommunista bűnösök szempontjából igen sikeres. Hiszen mindig hivatkoztak 
valamire: vagy arra, hogy vannak fontosabb kérdések, gazdasági kérdések, politikai, 
belpolitikai, külpolitikai indokok; valamiért éppen nem találták elérkezettnek az időt, 
valamiért mindig elodázták. Ez egy sunyi egymásra kacsintás volt a 2010 előtti 
időszakban is és a 2010 utáni időszakban is. De azért ha belegondolunk, mégiscsak 
fura, hogy valamikor, talán még az előző ciklusnak a második felében, de lehet, hogy 
ennek a ciklusnak is már a közepe tájékán visszaemlékezhetünk olyan szavazásra, 
amikor az akkori MSZP-frakció képviselői megszavazták azt, hogy kerüljön az 
Országgyűlés napirendjére, míg a Fidesz-KDNP képviselőcsoportja pedig leszavazta, 
illetőleg megakadályozta, hogy egyáltalán érdemi vita keretében a Ház elé 
kerülhessen. Ez azért mégiscsak elgondolkoztató tény! Hiszen egyszerű a történet, 
nem kell túljogászkodni, meg nem kell túlpolitizálni sem: akinek nincs 
takargatnivalója, az nyugodtan áll akár egy ügynökmúlt feltárása kapcsán, akár egy 
lusztrációs javaslat kapcsán az igazság színe elé, az nyugodtan megszavazza ezeket a 
törvényeket, mert nem érintett, neki nem kell félnie attól, hogy valami csúnya dolog 
derül ki a múltjából, ami gyakorlatilag a politikai pályafutását is tönkreteheti, meg 
mint magánszemélyt is rendkívül hátrányosan érinti. De az ellenkezője is igaz a 
mondatnak: akik viszont érintettek, benne voltak, és nem egy egyszerű párttagsági 
szinten, hanem a rendszer üzemeltetői szintjén, rendszergazda szinten, ha úgy tetszik, 
azoknak nyilván az az érdeke, hogy soha ne derüljön ki semmi, vagy legalábbis addig, 
amíg ők zsíros politikai tisztséget töltenek be, addig ne derüljön ki semmi. Lehet, 
hogy utána már úgy vannak vele, hogy nem érdekli őket, amikor már megkaptak egy 
jó vastag nyugdíjat, akkor már nem számít nekik, hogy nem töltenek be olyat, amit 
amúgy sem töltenének már be bizonyos idő elteltével, de ez a sunyi időhúzó taktika, 
sajnos eddig úgy néz ki, hogy bevált, és most a rosszak állnak győzelemre. És 
különösen akkor fájó ezt hallani, olyan képviselőktől, akik mint Répássy képviselő úr 
is, biztosan nem érintettek. Akiknek biztosan nincs takargatnivalójuk. Erre mondta 
azt Hofi annak idején, emlékszünk erre a poénra, hogy: Géza, te partizán vagy? - 
Nem, de már intézik. (Derültség.) Úgyhogy lehet, hogy Répássy képviselő úr sem volt 
érintett, de már most intézik, hogy mégiscsak az legyen. (Derültség.) De félretéve a 
tréfát, különösen fájó olyanoktól hallani, akik, ha más nem, de életkoruk okán sem 
lehettek ennek a rendszernek a részesei vagy felelősei. (Varga József visszatér a 
terembe.)  

De emlékszem még egy különösen jellemző mondatra - és akkor szépen lassan 
be is fejezem -, az előző ciklus második felében, vége felé, akkor még vastag, 
kétharmados felhatalmazásuk birtokában a miniszterelnök úr azt találta mondani, 
hogy majd akkor foglalkoznak ezzel a kérdéssel - ez alatt értette az ügynökmúlt 
feltárását is, tehát az ügynöklisták teljes nyilvánosságra hozatalát, meg egyébként a 
lusztrációs javaslattal kapcsolatos véleményt is magában foglalta, hogy majd akkor -, 
ha nagyobb felhatalmazást kapnak. Ültem, de majdnem kiszédültem a parlamenti 
padból, mert egy igen vastag, magabiztos kétharmados felhatalmazás birtokában 
milyen felhatalmazást várt még a miniszterelnök úr? Amikor egyébként a Jobbikkal 
együtt, meg az akkori LMP-vel együtt bőven meg lett volna akár a négyötöd is, ha a 
parlamenti mandátumarányokat nézzük. Hát kilenctized? Mi kellene még?! Milyen 
felhatalmazás, milyen belpolitikai erőviszonyok, hogy ezzel elő merjen állni? És 
pontosan, székelyesen szólva, ezzel terelgeti maga alá a vizet a miniszterelnök úr is, 
meg ezzel terelgetik maguk alá a vizet a Fidesz-KDNP-s képviselők is, hogy 
mondhatnak nagyon szépeket, előhozhatják a kommunikációs tréningeken 
megszerzett elképesztő tudásukat - már akik jártak ilyen tréningekre; azt is különböző 
hatásfokkal lehet ugye abszolválni -, vagy próbálkozhatnak józan paraszti észjárásnak 
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tűnő érvelésekkel, de egy a lényeg, akárhogy ragozzuk, meg küszködünk, civakodunk 
itt egymással: akarják vagy nem akarják? Érdekükben áll vagy nem áll érdekükben? 
Akinek takargatnivalója van, annak nyilvánvalóan az áll érdekében, hogy soha ne 
derüljön ki semmi, vagy legalábbis akkor, amikor már nem számít, nem sérti az 
érdekeit.  

Ennyi a történetnek a lényege, és nem kell ezt elbonyolítani. És pontosan ez a 
gyanús, tisztelt hölgyeim és uraim, az a gyanús, hogy önök az elmúlt hét évben, lassan 
egy évtized telik el, önök folyamatosan akadályozzák. Tényleg nem hivatkozhatnak 
már semmire, bőven megkaptak választói felhatalmazást, itt vannak olyan XXI. 
századi pártok, akikkel kiegészülve pedig aztán már végképp elsöprő társadalmi 
támogatottsága van egy ilyen javaslatnak - de önök valahogy mindig-mindig azt nézik, 
hogy valamit hogyan nem lehet megcsinálni. Ez egy régi magyar betegség is amúgy; 
ha azt nézem, hogyan lehet valamit megcsinálni, az egy pozitív szemlélet, meg ha arra 
hivatkozom, azt könnyebb mindig megtalálni, hogy hogyan nem lehet valamit 
végrehajtani.  

Úgyhogy én azt javaslom önöknek, hogy a saját lelkiismeretük megnyugtatása 
érdekében, az igazság kiderítése érdekében engedjék át ezen az elsődleges szűrőn, 
ezen az előselejtezőn ezt a javaslatot, aztán vitatkozzunk erről a parlamentben, 
érdemben. Köszönöm. 

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

Megállapítom, hogy az LMP tizennegyedszerre sem tudott olyan törvényjavaslatot 
előterjeszteni, amelyik megfelelne a házszabály 44-45. §-ában foglaltaknak. Az LMP 
továbbra is, ha jól számoltam, legalább nyolc darab kétharmados törvényt sima, feles 
törvénnyel kíván módosítani. (Dr. Szél Bernadett folyamatosan közbeszól.) Úgyhogy 
szerintem ez az egész javaslatnak a szakmai színvonalát tükrözi. (Dr. Apáti István: Ez 
a frusztráció!) Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A bizottságot kérdezem, kíván-e még valaki 

hozzászólni. (Nincs jelentkező.) A bizottság részéről nem látok jelentkezőt. 
Megkérdezem az előterjesztőt, kíván-e reagálni.  

 
DR. SZÉL BERNADETT (LMP) előterjesztő: Kívánok. 
 
ELNÖK: Parancsoljon! 

Dr. Szél Bernadett reflexiói 

DR. SZÉL BERNADETT (LMP) előterjesztő: A helyzet az, hogy 14 alkalommal 
egyre mélyebbre süllyed a Fidesz a saját fertőjébe. A helyzet az, hogy ha idehozunk 
egy ügynöktörvényt meg egy lusztrációs törvényt, és arra futja a Fidesztől, hogy azt 
mondja, hogy 27 évvel a rendszerváltás után már túl késő van ehhez, meg arra futja a 
Fidesztől, hogy megtalálja benne, hogy szerinte hol vannak technikai problémák (Dr. 
Vas Imre: Ez azért nem technikai probléma!), tárgysorozatba vételkor, akkor az azt 
mutatja, hogy önök vastagon rejtegetik a kommunistákat! (Dr. Répássy Róbert: Sőt, 
a fasisztákat!) A Fidesz kommunistákat bújtató és rejtegető párttá vált; önök átálltak 
a kommunisták oldalára, mert különben ezt a törvényt tárgysorozatba engedték volna 
venni. (Közbeszólások.)  

Ez a törvény alkalmas arra, hogy Magyarországon a rendszerváltás végre, nem 
az, hogy befejeződjön, de valóban megkezdődjön. Ez a törvényjavaslat-csomag 
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megállta a próbáját Csehországban, Lengyelországban. Teljesen világos, hogy a többi 
posztszovjet országban megtörtént a lusztráció, az ügynökakták nyilvánossága. 
Magyarországon semmi olyan extra dolog nem történt, ami azt indokolná, hogy ne 
tudnánk ezt megcsinálni! Egyvalami történt, hogy az elmúlt 27 évben a rendszert nem 
váltó pártok összejátszottak egymással, és húzták az időt. De most nem fognak tudni 
menekülni, mert most már nem csak ketten vannak a porondon! Ez a nagy helyzet, 
tisztelt képviselőtársaim! 

S ha azt gondolják, hogy kihúzzák ezt addig, mint ahogy szegény Biszku Béla 
(Dr. Répássy Róbert: Szegény!) ágyban, párnák között halt meg, ugyebár, ezt 
mondták, hát 350 embernek a haláláért felelős az az ember! Ágyban, párnák között 
halhatott meg! Egy ilyen országban élünk! Ezt hogy gondolják, hogy a felelősségre 
vonás nem történik meg ebben az országban?! Ezt hogy képzelik?! Hogy végig fogjuk 
nézni, hogy kihalásos alapon végigmegy, és ki tudja, milyen pozíciókban ülnek még a 
kommunisták? És ezeket sajnáljuk? Ezt gondolják, hogy ezt fogjuk végignézni? És 
akkor önök előjönnek nekem azzal, hogy milyen technikai problémáik vannak, meg 
hogy milyen későn vagyunk?! Az a helyzet, hogy ebben az országban Biszku Béla 
ágyban, párnák között halhatott meg, miután 350 embert bizonyíthatóan kivégzett 
ebben az országban.  

És most mondom, radikális üzemmódba fogunk átmenni, mert sorra nézzük az 
önéletrajzokat, és azt látjuk, hogy krimibe illő önéletrajzok vannak szerte a 
kormánypártok háza tájékán. Mit gondolnak, meddig fogunk itt türelemmel lenni, és 
hallgatni ezt az ostoba magyarázkodást (Dr. Répássy Róbert: Jajjaj! És mi lesz, ha 
nem? Fel tetszik borítani az asztalt, vagy mi?) arra vonatkozóan, hogy miért nem 
akarják a lusztrációt megcsinálni? (Közbeszólások.) Huszonhét év! Ez azt jelenti, 
tisztelt képviselőtársam, hogy önnek 27 évvel ezelőtt kellett volna ott helyben, amikor 
belépett a Fideszbe, helyesebben megalapította a Fideszt, akkor kellett volna 
követelni a lusztrációt meg az ügynökakták nyilvánosságát! (Dr. Vas Imre: Csak mi 
tettünk érte! - Dr. Apáti István: Most tehetnél a legtöbbet, Imre! Most!) Ez azt 
jelenti, hogy ön már 27 éve késik azzal, hogy nemhogy megszavazza, de önnek kellene 
az élén lenni a Fidesznek, aki ezt követeli!  

S egyébként meg hozzá kell tennem azt is, hogy mély felháborodással fogadom 
azt, hogy kvázi ilyen cinikus módon állnak hozzá, hogy tizennegyedszerre készülnek 
ezt leszavazni. Ez az önök saját szennyese, amit nem fognak tudni tisztára mosni, 
mert mi viszont nem fogjuk végignézni azt, hogy az elmúlt diktatúra örököseivel kell 
egy parlamentben ülnünk! Emlékeznek arra az LMP-s akcióra, amikor felmutattuk a 
táblákat? Hányan ismertek magukra azokon a táblákon? Kik vannak ezek mögött az 
emberek mögött, és milyen pozícióban vannak, és mennyire zsarolhatók? És 
mennyire befolyásolja a mai törvényhozást és egyáltalán a politika menetét ma 
Magyarországon, hogy ezek az emberek még mindig pozícióban lehetnek? Hogy aki 
Orbán Viktorra anno gyűjtött, az meg neki szolgál, III/III-as volt ügynök lehetett az 
az ember, aki fújta a passzátszelet a Nemzetbiztonsági bizottságban? Ezt hogy 
gondolják?! 2017-et írunk, igen, de most már azt akarom, hogy ne csak papíron írjunk 
2017-et, hanem érkezzünk el oda, és ezek az emberek ne legyenek semmilyen szinten 
pozícióban!  

És kényelmetlenek a nevek? Hát, ki fogjuk mondani a neveket! Egytől egyig! És 
önöknek meg kell indokolniuk majd azt, hogy miért engedték kormányról kormányra, 
hogy ezek az emberek itt hozzák a törvényeket és itt segítsék a politika alakulását, 
amikor azt gondolom, hogy ezeknek az embereknek három jobb helyet is el tudnék 
képzelni a politikán kívül. S hozzá kell tennem az ügynökakták nyilvánosságával 
kapcsolatban, hogy hát persze, szóval lehet azt mondani, hogy ne bolygassuk a 
múltat. De azt is lehet mondani, hogy ezeknek az embereknek információs 
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kárpótlásra van jogosítványuk. És önök ezt nem adják meg nekik. Akik anno 
megnyomorodtak a rendszerváltás előtt vagy a rendszer-nem-váltás előtt, ezeknek az 
embereknek önök tartoznak, egytől egyig tartoznak ezeknek az állampolgároknak.  

És el lehet meszelni itt, nem tudom én, hat fővel az LMP újabb 
törvényjavaslatát a lusztrációra és az ügynökakták teljes nyilvánosságára, de ezt nem 
fogják tudni a szőnyeg alá seperni. És ha egyszer kiderül az igazság, akkor önök innen 
menekülni fognak, azt garantálom! (Dr. Répássy Róbert: Ajjaj!) Ez volt a zárszóm, 
tisztelt elnök úr! (Dr. Vas Imre: Még fenyegetőzik! - Dr. Apáti István: 
Felpaprikáztátok!)  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. (Dr. Répássy Róbert: Szerintem a méltóságát 

azért őrizze meg, azt javaslom! - Dr. Szél Bernadett: Szerintem is! - Dr. Répássy 
Róbert: Azért mégiscsak egy frakcióvezető a magyar Országgyűlésben! - Dr. Apáti 
István: Nem kellett volna fölidegesíteni!)  

Határozathozatal 

Kérdezem a bizottságot, ki támogatja a törvényjavaslat tárgysorozatba vételét. 
(Szavazás.) Ez 4 igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) Megállapítom, hogy 8 nem 
támogatás mellett a bizottság nem vette tárgysorozatba. (Dr. Répássy Róbert: Hogy 
kinek kell menekülni, azt eldöntik egy év múlva a választók!)  

d) A tiszta politikai közélet megteremtése érdekében a tisztességes 
eljárás védelméről és a közpénzből nyújtott támogatások 
átláthatóságáról szóló T/14327. számú törvényjavaslat 

A d) pont következik, Tóth Bertalan, Harangozó Tamás, és ha jól tudom, 
Bárándy képviselő urak indítványa - ő lesz az előterjesztő. Tehát a T/14327. számú 
törvényjavaslat következik, a tiszta politikai közélet megteremtése érdekében. 
Megadom a szót, képviselő úr. 

Dr. Bárándy Gergely szóbeli kiegészítése 

DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP) előterjesztő: Köszönöm a szót, elnök úr. 
Tisztelt Bizottság! A javaslat a korrupció elleni fellépés eszközrendszerét kívánja 
kibővíteni.  

És itt most egy pillanatra szünetet tartok, és azt mondom, hogy az idő 
előrehaladtára tekintettel arra gondoltam, hogy teljes részletességében ezt a 23 
oldalas javaslatot most nem ismertetem. De amennyiben a bizottság tagjai kívánják, 
természetesen megteszem. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Vas Imre alelnök úrnak adok szót. 

Hozzászólások 

DR. VAS IMRE (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm. Azért nem is 
szükséges egyébként ismertetni, mert az előterjesztők elfelejtették, hogy 
Magyarországon hatályban van az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, 
amelyhez képest ez tulajdonképpen egy hátralépést jelentene. Tehát nemhogy 
előrelépnénk a közpénzek meg a tisztább politikai közélet tekintetében, hanem 
hátrább lépnénk. Úgyhogy én azt javaslom, hogy ezt ne vegyük tárgysorozatba.  

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

jelentkező.) Jelentkezőt nem látok. Kérdezem az előterjesztőt, kíván-e reagálni. (Dr. 
Répássy Róbert: Esetleg fenyegess meg! - Derültség.)  
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Dr. Bárándy Gergely reflexiói 

DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP) előterjesztő: Tisztelt Bizottság! Nem 
kívánom viccre venni, mert egy komoly javaslatról van szó. Mindazonáltal az előző 
gondolatmenetemhez tartom magam, és azt mondom így sommásan, hogy Vas Imre 
képviselőtársamnak abban, amit elmondott, egyáltalán nincs igaza. (Derültség.) Ha 
ezt bővebben kifejtve szeretné hallani, akkor természetesen erre nyitott vagyok. 
Köszönöm. 

Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Határozathozatal következik a tárgysorozatba 
vételről. Kérdezem, ki támogatja a javaslat tárgysorozatba vételét. (Szavazás.) Ez 4 
igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) Megállapítom, hogy 8 nem szavazat mellett a 
bizottság nem vette tárgysorozatba az indítványt. 

e) A közpénzek védelme érdekében a Büntető Törvénykönyvről 
szóló 2012. évi C. törvény módosításáról szóló T/14185. számú 
törvényjavaslat 

Hasonló téma: a közpénzek védelme érdekében a Btk. módosítása. Staudt 
Gábor az előterjesztő, megadom a szót, amennyiben szólni kíván. 

Dr. Staudt Gábor szóbeli kiegészítése 

DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik), a bizottság alelnöke, előterjesztő: Igen, 
köszönöm szépen. Nyilvánvalóan Vas Imrének nem tudunk és nem is fogunk 
megfelelni, de a bizottság többi tagját megpróbálnám szakmailag meggyőzni a 
javaslat támogatására.  

Összefoglalva, nagyon röviden arról van szó, hogy szeretnénk néhány tényállás 
esetén szigorítást bevezetni, főleg a korrupcióhoz köthető bűncselekmények esetén, 
például vesztegetés, gazdasági vesztegetés, de ugyanúgy a befolyással üzérkedés, 
hűtlen kezelés, hanyag kezelés esetében a tételek szigorítását. (Teleki László kimegy a 
teremből.) Erre azért lenne szükség, mert azt láthatjuk, hogy ezekben az esetekben 
letöltendő börtönbüntetés gyakorlatilag akkor sem nagyon születik, eleve 
vádemelések is kevés esetben születnek sajnos, elítélő jogerős döntések meg még 
kevésbé. De ha születnek is, ezek nagyon enyhék, letöltendő börtönbüntetést alig 
lehet kapni; nem is tudom, mennyi pénzt kell ahhoz ellopni, hiszen itt százmilliók, 
milliárdok esetében is felfüggesztett szabadságvesztés büntetés az, ami 
végeredményként megállapításra kerül. Nyilvánvalóan úgy lehet elérni, hogy ezek 
szigorodjanak, hogy a tételeket emelni kell. Valamit ebben az irányban közösen, a 
jogalkotás útján is tennünk kell, hogy a helyzet előremozduljon, ami az 
elszámoltatásokat és a közpénz védelmét illeti.  

Más javaslatokra is vevők vagyunk; ha akár Vas Imrének van olyan javaslata, 
ami ebbe az irányba hat, akkor nagyon szívesen, örömmel fogjuk támogatni azt is. 
Köszönöm. 

Hozzászólás 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem, kíván-e valaki hozzászólni. (Nincs 
jelentkező.) Én csak annyit hadd mondjak, hogy a parlamentben töltött 24 esztendőm 
alatt nem tudom, hányszor próbálkoztunk azzal, hogy a bírósági ítéletek legyenek 
szigorúbbak, és mindig lepattantunk a bíróságról mint önálló hatalmi ágról. (Dr. 
Apáti István: Mert a bíróság a valóságtól is független sokszor.) Nem akarok itt 
ebből politikai cirkuszt csinálni, de azért hány vádemelés volt az elszámoltatás 
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jegyében, amely felmentő ítélettel végződött. (Varga József: És még hány lesz! - 
Derültség. - Teleki László visszatér a terembe.)  

Kérdezem a bizottságot, ki támogatja… (Dr. Staudt Gábor: Zárszó, elnök úr?) 
Nem volt hozzászólás, nem tudom, mire akar válaszolni. (Dr. Staudt Gábor: Amit 
elnök úr mondott.) Énrám? Jó… Ha tudom, akkor nem szólalok meg… (Derültség.)  

Dr. Staudt Gábor reflexiói 

DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik), a bizottság alelnöke, előterjesztő: Akkor ha 
mást nem, preventív jelleggel szeretnék zárszót mondani. (Derültség.) 

Én azt gondolom, hogy ha a tételkeretek nőnek, akkor azért az súlyosabb 
büntetést kell hogy eredményezzen. Már csak azért is, hiszen ha egy tényállás, 
mondjuk, megáll, és büntetést kell kiszabni, akár itt a középmérték behozása, ami egy 
pozitív dolog volt egyébként, az is egy szigorítást eredményezett. Ez a bírósággal 
kapcsolatban nem befolyásolás, hanem a jogalkotó meghatározása, hogy egy bizonyos 
tényállás esetén vagy egy ellopott összeg esetén milyen tételkeretek közül választhat. 
Nyilvánvalóan, hogy ha valami súlyosabban büntetendő, akkor lehet, hogy már 
túlszalad azon, hogy egyáltalán felfüggesztettet lehessen adni.  

Valamit ki kell találni, ez a lényeg. Köszönöm. 
 
ELNÖK: Értem. Megígérem, hogy legközelebb nem fogok felelőtlenül 

megszólalni. (Derültség.)  

Határozathozatal 

Szavazunk. Tisztelt Bizottság! Kérdezem, hogy az e) pont alatti, T/14185. 
törvényjavaslat tárgysorozatba vételét ki támogatja. (Szavazás.) Ez 4 igen. Ki nem 
támogatja? (Szavazás.) Megállapítom, hogy a bizottság 8 nem szavazat mellett nem 
vette tárgysorozatba az indítványt. 

f) A bírósági végrehajtás során a lefoglalt ingatlan értékesítése előtt 
történő végrehajtó általi valós becsérték meghatározásáról szóló 
H/14358. számú határozati javaslat 

Az f) pont alatt a bírósági végrehajtásról szóló határozati javaslat H/14358. 
szám alatt. Az előterjesztő szintén Staudt Gábor. Megadom a szót. Nem fogok 
hozzászólni. 

Dr. Staudt Gábor szóbeli kiegészítése 

DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik), a bizottság alelnöke, előterjesztő: Ha még Vas 
Imrétől is sikerülne egy ilyen nyilatkozatot kicsikarnom, akkor azt hiszem, az 
életművem valahol felérne a csúcsára. (Derültség.)  

De a viccet félretéve, egy fontos javaslat van előttünk. Attól függetlenül, hogy 
itt a végrehajtási törvény módosításra került már pozitív irányban az elmúlt hetekben 
- a becsértékek feljebb vitelére gondolok devizás ügyekben -, persze azt kell mondjam, 
hogy azért benne maradt egy korrigálandó kiskapu. Hogy aztán ez jogalkotói hiba 
volt, vagy egy tudatos szándék, ami még a beterjesztők felé sem került 
egyértelműsítésre, azt nem tudom, de tény az, hogy jelen pillanatban is a negyedik 
körben - bár ez több mint egy év alatt következik be egy végrehajtás esetén - a devizás 
ügyekben is a becsérték nemcsak 90 százalékra, hanem 50 százalékra leszállítható. 
Ezt a jegyzőkönyv kedvéért szeretném elmondani, tehát erre a korrekcióra 
valószínűleg szükség lesz. 

Ami viszont egy kiegészítő javaslat - és ezzel talán a jelen lévő Fidesz-KDNP-s 
képviselők is egyet tudnak érteni -, hogy a becsérték meghatározása is fontos, mivel a 
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végrehajtók határozzák meg ezt a becsértéket, és abból számoljuk, hogy mennyit lehet 
leengedni. A becsérték a 100 százalék, és sok esetben az az érdek, hogy ez már a piaci 
értéktől akár jelentősen is eltérhet. Mit tud tenni az adós, ha ezt felül szeretné bírálni? 
Egy szakértői értékbecslést kell hogy kérjen, ami akár több százezer forint is lehet.  

Ebben a határozati javaslatban azt szeretnénk elérni, hogy a kormány olyan 
módon tegye meg a végrehajtási törvény módosítását, hogy a végrehajtói kart ruházza 
föl egy olyan jogosítvánnyal, hogy meg tudja vizsgálni, illetve meg kelljen vizsgálnia a 
végrehajtói értékbecslések módját, annak arányosságát, és szankcionálhassa is, ha ez 
nem megfelelő. S ezáltal a nagyon nehéz helyzetbe került adósokat nem kényszerítjük 
rá, hogy akár több százezer forintos szakértői kirendeléseket kelljen kérniük, hiszen 
sok esetben nem tudják ezt megtenni, mert nincs rá pénzük. Hozzáteszem azt is, hogy 
ezt szúrópróbaszerű vizsgálatnak gondolnánk, tehát nem kellene mindent átvizsgálni. 
Úgyhogy kérem ennek az elfogadását. Köszönöm. 

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

Hozzászólás 

DR. VAS IMRE (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen. Én úgy 
tudom, hogy a Pp., amelyet a végrehajtásban is alkalmazni kell, rendelkezik a 
költségmentességről, illetékmentességről, illetékfeljegyzési jogról; itt elsősorban a 
költségmentesség a lényeg. Egyébként egy igazságügyi miniszteri rendelet határozza 
meg, hogy mennyi a szakértői díj ebben az esetben (Dr. Staudt Gábor: Mennyi?), ha 
végrehajtási kifogást terjeszt elő az adott illető, mármint a becsérték megállapítása 
tekintetében.  

Azt hadd jegyezzem meg, hogy a végrehajtóktól még nem kértünk 
ingatlanforgalmi értékbecslői szakképesítést. Igazából a végrehajtók az adó- és 
értékbizonyítványban foglaltakat szokták meghatározni becsértékként, bár a törvény 
csak úgy fogalmaz, hogy annak a figyelembevételével határozza meg. De 99,9 
százalékában gyakorlatilag az adó- és értékbizonyítványt fogadják el, amit egyébként 
a jegyző állít ki. Tehát a menet az, hogy ha lefoglalták az ingatlant, akkor ír a 
végrehajtó a jegyzőnek, hogy adjon adó- és értékbizonyítványt; megkapja, és 99,9 
százalékban aszerint határozzák meg. S ha akár az adósnak, akár a végrehajtást 
kérőnek ez az összeg nem tetszik, akkor lehet szakértőt kérni. Hozzáteszem, hogy ha 
az az ingatlan valóban sokat ér, nyilván az árverésen sincs előírva, hogy a 
minimumárért meg lehet venni; azért elég érdekes licitek vannak időnként ezeken az 
árveréseken. (Dr. Staudt Gábor: Általában lefelé.)  

Úgyhogy a magam részéről nem támogatom, illetve a Fidesz nem támogatja a 
tárgysorozatba vételt. 

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

hozzászólni. (Nincs jelentkező.) Megkérdezem az előterjesztőt, kíván-e reagálni. 

Dr. Staudt Gábor reflexiói 

DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik), a bizottság alelnöke, előterjesztő: Elnök úr, 
csak röviden, hiszen Vas Imre hozzászólt, reagálnom kell rá. (Dr. Vitányi István: 
Nem kötelező.)  

Nagyon röviden, de annyiban igen, hogy amit Vas Imre elmondott, az 
gyakorlatilag azt támasztja alá, hogy igenis kellene ezeket ellenőrizni, hiszen nem 
értékbecslők - ugye, ezt Vas Imre mondta -, tehát bekérhetik ezt az adó- és 
értékbizonyítványt; vagy bekérik, vagy nem (Dr. Vitányi István: Be kell.), bekérik 
általában (Dr. Vitányi István: Be kell!); vagy ha bekéri, akkor ahhoz nem feltétlenül 
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kell ragaszkodnia. Tehát van ebben nyilván egy mozgástér, akkor is, ha bekérésre 
kerül. És azt láthattuk, hogy ez sokszor úgy van, mint a viccben a lókupec fia, aki nem 
tudja, hogy eladásra vagy vételre próbálja ki a lovat. (Közbeszólások.) Azért az 
önkormányzatnál is elég nagy tartományban dolgoznak az adó- és 
értékbizonyítványok… Nem, ez nem burkolt cigányozás, Varga képviselőtársam! 
(Derültség.) Ha lókupecről beszélünk, nem tudom, önnek miért a burkolt cigányozás 
jut eszébe; ráadásul semmi köze nincs az esethez, hanem azt mutatja meg, hogy nem 
mindegy, hogy egy kereskedő… (Dr. Répássy Róbert: Tárgyra!) Varga 
képviselőtársam terelt el másik irányba. 

No, a lényeg az, ezt lezárva, hogy azt gondolom, ez egy jó határozati javaslat 
lenne, és kérem a támogatását.  

Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem, ki támogatja a tárgysorozatba vételt. 
(Szavazás.) Ez 4 igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) Megállapítom, hogy a bizottság 
8 nem szavazat mellett nem vette tárgysorozatba az indítványt. 

g) A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 
módosításáról szóló T/14373. számú törvényjavaslat 

Előttünk van még egy Btk.-módosításra irányuló indítvány. Kíváncsi vagyok a 
szorzószámok indokolására, úgyhogy megadom a szót Bárándy Gergely képviselő 
úrnak a T/14373. számú törvényjavaslat indokolására. 

Dr. Bárándy Gergely szóbeli kiegészítése 

DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP) előterjesztő: Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt 
Bizottság! Egészen röviden, tényleg maradva a tárgynál, arról szól a javaslat, hogy a 
Be.-vel összefüggésben, de kénytelen voltam önálló képviselői indítványként 
előterjeszteni, hogy az előzetes letartóztatás beszámítására vonatkozó szabályokat 
módosítsuk. A Be. elég sokat foglalkozik az előzetes letartóztatással, illetve a 
kényszerintézkedésekkel, és azon belül az előzetes letartóztatás szabályozásával. Én 
úgy gondolom, indokolt azt figyelembe venni az előzetes letartóztatás beszámításánál, 
hogy valaki végül fogház, börtön vagy fegyház fokozatot kap, hiszen a lényegi 
körülményei az előzetes letartóztatásnak inkább a fegyház fokozatnak felelnek meg. 
Egy erre vonatkozó arányosítást, illetve igazságos beszámítási módszert javaslok én 
ebben az indítványban.  

Az ötpárti tárgyalásokon az Igazságügyi Minisztérium biztosított minket arról, 
hogy egyébként értik a felvetést, és jogosnak is tartják, de tekintettel arra, hogy 
megváltozott a büntetés-végrehajtási törvény, és már különböző rezsimeket is 
meghatároz, ezért bonyolultabbá vált a történet, és ők is elő fognak állni egy 
javaslattal.  

Mindazonáltal én azt kérem a bizottságtól, hogy ezt vegyük tárgysorozatba, 
tárgyaljuk meg. És természetesen nyitott vagyok arra, hogy ha a tárgyalás során egy 
ennél jobb javaslatot látunk, akkor én ezt visszavonom, és azt fogom támogatni. 
Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Kérdezem a bizottságot. Vas Imre alelnök úr! 

Hozzászólás 

DR. VAS IMRE (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen. Mi azért 
várnánk egy jobb javaslatot (Derültség.), úgyhogy ezért nem javasoljuk 
tárgysorozatba venni. (Dr. Staudt Gábor: Imre forever!)  
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ELNÖK: Kérdezem a bizottságot, van-e további hozzászólás. (Nincs 

jelentkező.) Bárándy képviselő úr? 

Dr. Bárándy Gergely reflexiói 

DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP) előterjesztő: Köszönöm szépen Vas 
Imrének a mélyenszántó szakmai gondolatait a javaslattal összefüggésben. Hál’ 
istennek, a minisztériumban azért ennél többre jutok. Köszönöm szépen, és kérem 
támogatásukat.  

Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem, ki támogatja a tárgysorozatba vételt. 
(Szavazás.) Ez 4 igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) Megállapítom, hogy a bizottság 
8 nem szavazat mellett nem vette tárgysorozatba az indítványt. 

Egyebek 

Tisztelt Bizottság! Nekem az egyebek napirendi pontban egyetlen bejelentésem 
van: jövő hétfőn délelőtt 10 órakor meghallgatnánk a Választási Bizottság elnökét és a 
Választási Iroda elnökét. (A jelenlévők egymás között egyeztetnek.) Tessék szíves 
lenni tájékoztató jellegű bejelentésnek tekinteni az előző mondatomat. 

Az ülés berekesztése 

Köszönöm szépen a jelenlétet. A mai ülést berekesztem. 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 13 óra 37 perc)  

 

 

Dr. Rubovszky György 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Prin Andrea 
 


