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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 02 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirend 
elfogadása 

DR. VITÁNYI ISTVÁN (Fidesz), a bizottság alelnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Tisztelt Bizottság! Köszöntök mindenkit az őszi ülésszak első bizottsági ülésén. 
Köszöntöm a megjelent előadókat, az alapvető jogok biztosát. 

Engedjék meg, hogy mielőtt a napirendet elfogadjuk, volt bizottsági 
elnökünkről megemlékezzünk. Rubovszky György ebben a ciklusban ennek a 
bizottságnak volt az elnöke, és ő azzal búcsúzott, hogy találkozunk szeptember 18-án. 
Sajnos ez nem következhetett be, hiszen elhalálozott. Úgyhogy arra kérek mindenkit, 
hogy egyperces néma felállással emlékezzünk rá. (A teremben lévők néma felállással 
adóznak az elhunyt emlékének.) Köszönöm szépen. Úgy gondolom, 
mindannyiunknak hiányozni fog bölcsessége és szakmai tapasztalata, embersége. 

Tisztelt Bizottság! A helyettesítést szeretném ismertetni: Budai Gyulát Vas 
Imre helyettesíti. Megállapítom, hogy a bizottság határozatképes. 

Mindenki megkapta a napirendi javaslatot. A kiküldött napirendi javaslat 
annyiban módosulna, hogy a 2. c) és d) napirendi pont előterjesztője kérte, hogy 
ezeket vegyük le a napirendről. Erről szavaznunk kell, és ezt követően szavazunk a 
napirendről. Aki egyetért azzal, hogy a 2. c) és d) pontokat a napirendről levegyük, 
kérem, kézfelemeléssel szavazzon. (Szavazás.) Megállapítom, hogy 10 igen 
szavazattal, egyhangúlag elfogadtuk. 

Most pedig az így kialakult napirend elfogadását kérem. Ki fogadja el a 
napirendünket? (Szavazás.) Köszönöm szépen, ezt is egyhangúlag fogadta el a 
bizottság.  

a) Beszámoló az alapvető jogok biztosának és helyetteseinek 
tevékenységéről 2016 (B/14301. szám)  
(Beszámoló megvitatása a HHSZ 83. § (1) bekezdése alapján)  
b) Az alapvető jogok biztosának és helyetteseinek 2016. évi 
tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról szóló határozati 
javaslat  
(Döntés bizottsági önálló indítvány benyújtásáról a HHSZ 84. § (2) 
bekezdése alapján) 

Tisztelt Bizottság! Rátérünk az 1. napirendi pontunkra: beszámoló az alapvető 
jogok biztosának és helyetteseinek tevékenységéről. Tisztelettel köszöntöm az 
alapvető jogok biztosát, és megadom a szót. 

Dr. Székely László szóbeli kiegészítése 

DR. SZÉKELY LÁSZLÓ, az alapvető jogok biztosa: Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt 
Bizottság! Nagyon köszönjük a lehetőséget, hogy egy év elteltével ismét itt lehetünk és 
beszámolhatunk hivatalunk működéséről.  

Az elmúlt évek tapasztalatai alapján úgy látom, hogy nagyon hasznos és 
nagyon eredményes eszmecserét folytattunk az éves jelentés kapcsán, ezért igyekszem 
a lehető legrövidebben szólni, és épp azt szeretném, ha önök kérdeznének, vetnének 
föl javaslatokat, beszélgetnénk, tehát valóban jó értelemben vett eszmecserét 
folytatnánk. 

Ha megengedik, én készültem ugyan nagyon sok statisztikai adattal, úgyhogy 
állok rendelkezésre, ha ezzel kapcsolatban kérdésük lenne, de inkább csak néhány 
fontosat emelnék ki, ami számomra a legfontosabb. 
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A tavalyi évben 8399 beadvány érkezett hozzánk, ennyien fordultak tehát 
hozzánk, közel 9 ezer ember; ez nagyjából az elmúlt évek átlagának felel meg. Illetve a 
visegrádi négy ország ombudsmanjainak a tapasztalatait tudom megosztani önökkel: 
ez lakosságarányosan nagyjából ugyanolyan, mint ezekben az országokban, tehát 
Szlovákiában, Lengyelországban vagy Csehországban. (Dr. Apáti István megérkezik 
az ülésre.) 7426 ügyet fejeztünk be december 31-éig; ez javulás az előző évekhez 
képest, mert alig ezer ügy maradt folyamatban a 2016. évről 2017-re. Ez annak 
köszönhető, hogy egyrészt az önök segítségével is jelentős költségvetési támogatást 
kaptunk az évek alatt felgyülemlett plusztevékenységeinkhez, ilyen elsősorban az 
OPCAT - amiről valószínűleg mindannyian hallottak -, tehát a nemzeti megelőző 
mechanizmus működtetéséhez. Ennek következtében az ügyhátralékunk jelentősen 
csökkent. 

Nem akarom untatni önöket számokkal, egyetlen, nekem nagyon fontos 
mutatót azonban hadd osszak meg önökkel. 2016-ban mi 520 ajánlást tettünk 140 
jelentés keretében, és ebből 41-et - még egyszer mondom: 41-et - utasított el a címzett 
azzal, hogy nem ért vele egyet. Ez kilenctizednél jobb arány, ami, megmondom 
őszintén, az én szívemnek nagyon jólesik. Ez azt mutatja, hogy van fogadókészség, és 
van presztízse az ombudsman megállapításainak. Ezt a számot javítani valószínűleg 
már nem is nagyon fogjuk tudni, mert természetes, hogy a különböző címzettek közül 
egy bizonyos arányban mindig nemet fognak mondani, mert a saját megoldásukat 
jobbnak tartják, mint amit mi javasoltunk.  

Tehát mindent összevetve azt látom, hogy a hivatalnak és a működésének van 
tekintélye, van foganatja, van fogadókészség a címzettek részéről. Azt hiszem 
egyébként, amennyire most már négy év után látom, hogy az ombudsmannak mindig 
lesz feladata. A jogállam nem egy állapot, az nem olyan, hogy egyszer elértük, és 
akkor ölünkbe tesszük a kezünket, és nincs tovább tennivalónk. Ennek az az oka, hogy 
a jogrendszer hihetetlenül bonyolult, és a jogrendszer finomhangolására való igény 
elsősorban nálunk csapódik le a panaszok folytán, tehát mi tudjuk észrevenni azt, 
hogy a különböző ágazatok által végzett szabályozási tevékenységnek milyen 
diszfunkciói vannak, és ezekre föl tudjuk hívni a figyelmet, s ezeket akkor az esetek 
többségében a jogalkotó ki is javítja.  

Nagyon röviden összefoglalva ennyit kívántam elmondani, ugyan írtam egy 
irodalmi ihletettségű előszót; ha vették a fáradságot, és elolvasták, ebben 
megpróbáltam végiggondolni, mi is a feladata egy alapvető jogok biztosának, és 
annak az eredményét, a gondolataimat ott egy rövidfilm kapcsán igyekeztem 
összefoglalni. Az a kérésem, hogy tanulmányozzák alaposan az éves jelentést. Ez 
tökéletes helyzetképe a hazai jogállapotoknak, leszámítva természetesen a 
bíróságokat és az ügyészségeket, merthogy azokat nem vizsgálhatjuk. Bár közvetetten 
arra is van rálátásunk, tehát azért végül is néha vannak határterületek, ahol 
kénytelenek vagyunk bírói gyakorlatot is figyelembe venni.  

Ajánlom a figyelmükbe ezt a jelentést: ez a 2016. évben nagyjából az emberi 
jogok, alapjogok helyzete Magyarországon. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, és 
állunk rendelkezésre, helyetteseim, én is. Ha segítségre szorulunk, akkor itt vannak 
kiváló kollégáink, akik mindenben tökéletes felvilágosítást és pontos információt 
tudnak adni önöknek. Várom a kérdéseiket, hozzászólásaikat. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem, a helyettesek kívánnak-e hozzászólni. 

(Nincs ilyen jelzés.) Ha nem kívánnak, megadom a szót képviselőtársaimnak, két 
körben; először a kérdéseket kérem feltenni. Répássy képviselő úr! 
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Kérdések 

DR. RÉPÁSSY RÓBERT (Fidesz): Tisztelt Biztos Úr és Helyettesei! Az egyik 
kérdésem éppen azzal a szituációval kapcsolatos, hogy a biztos úrnak vannak 
helyettesei. Tudom, hogy nehéz erről így nyilvánosan beszélni, de önök hogyan látják, 
hogyan vált be ez az egységes biztosi modell, illetve vannak-e olyan területek, amelyek 
esetleg pont azért, mert helyettesek figyelik az egyes alapvető jogokat, ezek esetleg 
nagyobb hangsúlyt kaptak volna, vagy éppen kisebb hangsúlyt kaptak amiatt, hogy ez 
a szervezeti megoldás létezik. Tehát egyáltalán látnak-e problémát ebben a szervezeti 
megoldásban? Nyilván itt most nem valamilyen személyeskedés vagy intimkedés 
kapcsán szeretnék kérdezni, hanem kifejezetten szervezeti modell kapcsán. 

Másrészt az lenne a kérdésem, hogy biztos úrnak, Székely professzor úrnak a 
megválasztása előtt - vagy talán már megválasztása után - egy nagyon markáns 
nyilatkozata volt az Alkotmánybíróság és az alapvető jogok biztosának viszonyáról. 
Úgy fogalmazott a biztos úr, ha jól emlékszem, hogy növelni akarja a „találati arányt” 
- talán így fogalmazott -, hogy lehet, hogy kevesebbszer, ámde megalapozottabban 
kíván az Alkotmánybírósághoz fordulni. Ebben a beszámolási időszakban, vagy akár 
visszatekintve az elmúlt időszakra, sikerült-e megvalósítania ezt a célkitűzését? 
Köszönöm szépen. 

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

Úr! Két kérdésem lenne. Mint ahogy a beszámolóban is le van írva, a kisebbségi 
önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok és a települési önkormányzatok 
közötti probléma most már napi szintre emelkedik a működést illetően. Nagyon 
sokan nem tudnak igazán az alapműködésnek sem megfelelni a nemzetiségi, főleg a 
roma nemzetiségi önkormányzatok. Én ezt egyébként a parlamentben plenáris ülésen 
is szóvá tettem már, hogy ebben mindenképpen nagyon fontos lenne valamilyen más 
törvényi szabályozást elindítani, mert ha továbbra is így hagyjuk, akkor két dolog 
biztos, ami nem fog létrejönni: az egyik az, hogy látható munkát tudjanak végezni a 
nemzetiségi önkormányzatok. És itt elsősorban a roma nemzetiségi 
önkormányzatokra gondolok, mert az az együttműködés, ami kialakult, és ami 
egyébként hivatalosan meg kellene hogy történjen a nemzetiségi önkormányzatok és 
a jegyzők között az önkormányzati együttműködésben, és ezt elsősorban a jegyzőkre 
értem, akik egyébként felügyelik a nemzetiségi önkormányzatok működését, nem 
nagyon vált be ez az együttműködési forma. Lehet azt is mondani, hogy néhány 
helyen tud működni, ott, ahol a jegyző egyébként partner kíván lenni és maga a 
polgármester is és a települési önkormányzat. Ott, ahol viszont a jegyző nem akar 
partner lenni, láthatjuk azokat a dilemmákat, amelyeket egyébként megfogalmaztak a 
beszámolóban is. Tehát akarnak-e valamilyen ajánlást eszközölni az Országgyűlés 
felé, hogy változtasson ezen az együttműködési stratégián? Mert egyébként nem lesz 
eredménye az együttműködésnek. És amit lehet most tapasztalni, hogy sokkal 
negatívabb a megítélése a nemzetiségieknek, és megint azt mondom, hogy elsősorban 
a romáknak, mint volt, pontosan azért, mert mutogatnak a nemzetiségi 
önkormányzatok felé, hogy a ti feladatotok lenne, holott tudjuk, hogy nem, mert le 
van szabályozva, hogy miben tud eljárni, illetve nem is eljárni, hanem miben tud 
működést biztosítani a kisebbségi önkormányzat; és ugye, hatósági jogköre nincs, 
ezáltal nem tud hatósági jogosítvánnyal bírni. Úgyhogy ezért ezt fontosnak tartom. 

A másik pedig, szintén a beszámolóban a feladatalapú támogatás rendszerének 
a kritikája fogalmazódik meg. Én azt gondolom, a feladatalapú támogatásnak 
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létjogosultsága van, ezt ki kell jelentenem, az én olvasatomban is, mert fontos az, 
hogy ha látható egy munkafolyamat, amit elvégez egy nemzetiségi önkormányzat, azt 
lehessen díjazni, lehessen pluszforrásokkal díjazni. Viszont azt is lehet látni, hogy az a 
pontrendszer, amelyet kialakítottak, az viszont nem felel meg annak a 
demokráciakövetelménynek, amit mindenki, legalábbis a nemzetiségi 
önkormányzatok többsége szeretne. Ezzel a pontrendszerrel kívánnak-e foglalkozni, 
itt is valamilyen ajánlást megfogalmazni, hogy hogyan lehetne célszerűbben és 
professzionálisabban eljuttatni ezeket a forrásokat a nemzetiségi önkormányzathoz? 
Mert lehet látni egyébként, hogy nem egy objektív döntés van mögötte, hanem 
szubjektív döntés van a feladatok támogatása mögött, ami azért is baj, mert vannak 
olyan önkormányzatok - a megyei szinteken lehet jobban lemérni, és megyékben 
tudnak különbséget tenni -, van egy olyan kistelepülés, amelyet egyébként egy évben 
kétszer nem látnak, viszont leadminisztrálja a feladatait, de az elvégzése kevésbé 
történik meg, míg egy megyei jogú városban vagy nagyobb városban sokkal több 
program, sokkal több kulturális esemény van, mégsem érik el azokat a pontszámokat, 
amelyeket egyébként el kellene hogy érjenek. Ezért én azt mondom, hogy a 
pontrendszerrel van probléma, nem azzal, hogy ez a finanszírozási elv rossz lenne, 
hanem ennek a helyzetét kellene megjavítani, változtatni azon, hogy a pontrendszert 
hogyan lehetne másként eljuttatni a nemzetiségi önkormányzatokhoz. 

A nemzetiségi önkormányzatról egy gondolatot még. Az országos 
önkormányzatokról is szó van. Ugye, az Országos Roma Önkormányzatnál van a 
legnagyobb probléma, pontosan azért, mert a működése átláthatatlan volt az elmúlt 
időszakban. Tudom, hogy ez részben nem az önök feladata, csak jelzem azt, hogy azt a 
funkciót, amit egyébként be kellene hogy töltsön, nem töltötte be az elmúlt 
időszakban, pontosan azért, mert káosz uralkodott az Országos Roma Önkormányzat 
körül. Én örülnék annak, ha az ombudsman úr odahatna, hogy a működési 
feltételeket maximálisan tartsák be, mert sokszor panasszal éltek egyébként az 
országos képviselők is, hogy nem tartották be azokat a jogszabályokat, amelyeket be 
kellett volna tartani. Tehát a működési rend nem csak arról szól, amikor azt kell 
kérni, hogy mások tartsanak be különböző olyan dolgokat, amelyek fontosak és 
törvény hatálya alá esnek, hanem akkor is, amikor saját magamnak kell rendet vágni, 
azt is tudjuk megtenni. Ezért tehát én azt kérném, hogy amikor azt mondom, hogy 
olyan ajánlást kellene megfogalmazni az Országgyűlés felé, az Országos Roma 
Önkormányzat felé is lehetne egy tárgyalást elindítani, hogy a működését sokkal 
célzottabban és hatékonyabban végezze el. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Staudt képviselő úr! 
 
DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen, elnök 

úr. Ombudsman Úr! Mindig nehéz elválasztani, hogy mi a kérdés és mi a vélemény, 
hiszen vannak olyan kérdések, amelyek félig-meddig költői kérdésként merülnek fel. 
Én most próbálok ebben a körben a konkrétabb kérdésekre kitérni, és azután majd a 
véleménykörben esetleg az olyan felvetéseimet megfogalmazni, ami kérdésként 
hangzik, de inkább véleménynek minősíteném. 

Azt szeretném megkérdezni első körben, van-e arról statisztika önöknél, hogy 
az ügyek vizsgálatának az átfutási ideje körülbelül hogyan alakul. Meg is mondom, 
hogy hol merült ez fel pontosan számomra kérdésként. Tavaly októberben küldtem 
egy levelet önöknek, egy község szemétszállítási rendeletével kapcsolatosan fordult 
hozzám egy állampolgár. Régi ügy, önök is vizsgálták többször, hogy milyen 
feltételeket írhat elő egy önkormányzat ahhoz, hogy ha valaki nem él egy ingatlanban, 
akkor lemondhassa a kötelező szemétszállítási szolgáltatást. Ez így egyszerűnek tűnik, 
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de a gyakorlatban sokszor problémás, hiszen ha valaki, mondjuk, kétszer 
meglátogatja az adott ingatlant egy évben, mert mondjuk - ebben az esetben is erről 
van szó -, meghalt az idős szülő, és egy évben kétszer-háromszor lemennek megnézni, 
hogy minden rendben van-e, de akkor már felkapcsolják a villanyt, és nullás 
villanyszámlát már nem tudnak vinni. Szemetet nem termelnek, illetve amit ott 
termelnek, azt el is viszik, tehát nyilvánvalóan nem szeretnék igénybe venni a 
szemétszállítást, de az önkormányzati rendelet ezt nem teszi lehetővé. Nem tudom, 
hol tart ez az ügy, de gyakorlatilag lassan egy éve tart a különböző levelezések folytán, 
illetve hogy kérték, hogy az adott panaszos is forduljon önökhöz közvetlenül, amíg ezt 
kiviteleztük és jeleztem nekik, akkor nyilvánvalóan ez is egy kis időt elvett. Van-e 
tehát erről kimutatás, hogy milyen gyorsan oldódnak meg ezek az ügyek? Ez olyan 
szempontból fontos, hogy az adott állampolgár kapjon egy végleges választ, hogy 
önök szerint az az önkormányzati rendelet rendben van, vagy nincs rendben, és a 
módosítására hívják fel. 

Aztán ami komoly problémaként merült fel, és ez is több év problématömege: 
ez a tiltott adatszerzés jelenlegi tényállása. Amire igaz, hogy idén került pont abban a 
tekintetben, hogy a Kúria is kimondta azt, hogy a Btk. jelenlegi szabályozása szerint 
gyakorlatilag a magánlakás kivételével bárhova felszerelhető rejtett kamera és rejtett 
megfigyelő eszköz. Ez gyakorlatilag a gazdasági titkok kifürkészése szempontjából is 
nagyon aggályos, de az alapsztori, ami ezt kiváltotta, nem is az MTV székházában - ez 
jelent meg a hírekben, ez ott is kicsúcsosodott - elhelyezett lehallgatókészülék volt, 
hanem az alapsztori az volt, hogy valaki egy női mosdóba tett ilyen kis kandi kamerát; 
nyilvánvalóan, nekem úgy tűnt a leírásból - ezt a Kúria határozatából tudhattuk meg -
, hogy inkább perverz célzatúnak tűnt ezt a kamerafelszerelés ebben az ügyben. A 
probléma az, hogy jelen pillanatban ez legális. Én erre egy Btk.-módosítást 
benyújtottam, és remélem, hogy vagy ezt, vagy egy másik javaslatot a 
kormánytöbbség be fog terjeszteni. (Dr. Bárándy Gergely megérkezik az ülésre.) 
Tehát úgy állunk, és ez hangozzék el itt, ezen a meghallgatáson is, hogy jelen 
pillanatban a magánlakás kivételével bárhova, tehát akár gazdasági céges adatoknak a 
kifürkészésére vagy akár Orbán Viktor hivatali szobájába is itt a Parlamentben, ha ezt 
fizikálisan meg tudja tenni, akkor kvázi legálisan egy lehallgatókészüléket elhelyezhet. 
És ugyanúgy egy női mosdóban is ezt megteheti, perverz célzattal, ami a magyar 
jogrendszernek egy ilyen sajátossága lenne. Nyilvánvalóan az új Btk. 
megfogalmazásakor, úgy tűnik, a jogalkalmazás ezt nem pont úgy értette, ahogy a 
jogalkotó gondolta, mert biztos vagyok benne, hogy nem szerette volna a jogalkotó 
megváltoztatni ezt a szabályt, ami régen is így működött, hogy nyilvánvalóan a tiltott 
adatszerzés nem csak egy magánlakásban valósulhat meg. Ombudsman urat 
szeretném kérdezni, hogy ebben önök valamilyen módon részt vettek-e, mármint 
ezeknek az ügyeknek a feltárásában vagy a kormány felé a problémák 
megfogalmazásában. Úgy gondolom, ez mindenképpen egy nagyon súlyos alapjogi 
sérelem lenne, és ezáltal egyébként a büntető törvénykönyv szerintem alaptörvény-
ellenes is lenne, hiszen ha ezt meg lehetne tenni, mindannyian látjuk, hogy akkor az 
azért alapjogokat sértene.  

Tavaly olvashattunk arról egy cikket, hogy az önök törvénymódosítási 
kezdeményezéseinek a kétharmadát, pontosabban ezt az alapvető jogok biztosa írja 
alá, tehát akkor úgy mondom, hogy az ön törvénymódosítási kezdeményezéseit 
megfogadta a kormány. Viszont úgy is fel lehet tenni a kérdést, hogy az egyharmadát 
ezek szerint nem. (Derültség.) Igen, Vas Imre képviselőtársam, lehet erre azt 
mondani, hogy milyen jó a kétharmad… 

 
ELNÖK: Megtapasztaltuk. (Derültség.) 
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DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik), a bizottság alelnöke: …de azért azt gondolom, 

és én most nem a parlamenti kétharmadra gondoltam, hanem ha ebben az esetben 
kétharmadát megfogadják az ember javaslatainak, akkor az nyilvánvalóan jónak 
mondható, egyrészről. Másrészről viszont, ha pestiesen szólva tartunk egy alapjogok 
biztosát, akinek az a feladata, hogy a hivatalával együtt az alapjogokon őrködjön, 
akkor nyilvánvalóan, vagy legalábbis én a jelenlegi gyakorlatból nem azt látom, hogy 
ombudsman úr olyankor is felszólalt volna, amikor nem érezte százszázalékosnak az 
alapjogi sérelmet. Ha viszont így tesszük fel a kérdést, akkor az az egyharmad már 
nem is olyan kis szám, tehát amikor a hivatal és az alapjogi biztos úgy gondolja, hogy 
alapjogsértő helyzet van és egy indítványt tesz, akkor ott arra az egyharmadra is 
kíváncsi lennék, hogy ezekkel az ügyekkel mi lett; vagy hogy az egyharmadában 
esetleg felmerült-e, hogy Alkotmánybírósághoz forduljanak, vagy lehet-e valamit 
tenni. Mert nekem azért az ügyeknek, a törvénymódosítási kezdeményezéseknek a 
harmada is soknak tűnik, ha az fajsúlyos alapjogi ügyeket érint, márpedig én biztos 
vagyok benne, hogy javarészt erről lehet szó.  

S még egy kérdést szeretnék feltenni, bár ez is határeset a kérdés- és a 
véleményrovat között. Volt korábban egy másik beadványom önhöz, az is a múlt 
évben, amelyik azt a rendőrségi gyakorlatot kérte kivizsgálni, ezt önök meg is tették, 
hogy a különböző tetoválások és egyéb azonosító jegyek fotózása mennyiben felel meg 
a jelenlegi törvényi szabályozásoknak. Azt a válaszból láttam, hogy egy átfogó 
vizsgálatot lefolytattak, viszont a végkövetkeztetéssel én azért nem tudtam 
egyetérteni, megmondom őszintén, mert arra hegyezték ki, hogy ha a bűnügyi 
nyilvántartás vezetésére van felhatalmazás, viszont egy bűnügyi nyilvántartást 
vezetni, illetve fotókat készíteni, akár mondjuk, intim testrészekről, akár bemondásra 
vagy nem bemondásra - hiszen amikor ezt megkérdezik, hogy van-e valakinek például 
egy tetoválása, ez lehet olyan helyen is, ami irreleváns, hiszen ha valakinek intim 
helyen van, akár egy hölgynek egy tetoválása, és ő azt mondja, hogy van, mert nem 
tudja, miért kérdezik, akkor ott a jelen lévő rendőrök azt fogják mondani, hogy akkor 
tessék levetkőzni teljesen meztelenre, és akkor ezt le fogják fotózni. Úgy, hogy 
egyébként törvényi felhatalmazást én nem látok rá, egy bűnügyinyilvántartás-vezetés 
önmagában inkább másra utal, mint ebben az esetben egy felhatalmazás, hogy ilyen, 
akár magánéleti…, illetve a fényképek készítése akár egy gyanúsítottnak, akiről nem is 
biztos, hogy elkövető, csak mondjuk, valami miatt, akár egy kevésbé fajsúlyos ügyben 
őt gyanúsítottként kezelik, és ezeket a fotókat megcsinálják róla. Itt azt is szeretném 
leszögezni, hogy nem arról van szó, hogy ne lenne fontos bizonyos esetekben az 
egyedi azonosító jeleknek vagy akár egy tetoválásnak a rögzítése, ez fontos lehet, 
igenis, bizonyos esetekben, főleg, ha az látható helyen van, ez a rendőrség munkáját 
elősegíti, akár abban, hogy azonosítani lehessen valakit. Viszont ennek törvényi 
felhatalmazása kell legyen, ebben egészen biztos vagyok, és a jelenlegi szabályozást, 
ami mindenféle országos parancsnoki…, nem is tudom a pontos formáját, elő kellene 
venni az anyagot, különböző utasításokat és nehezen és törvényileg nem levezethető 
hivatkozásokat kevésnek tartok. Ez is kérdés lehet tehát, hogy ebben van-e még 
valamiféle mozgástér, vagy abszolút lezártnak tekintendő ez a vizsgálat.  

A kérdések rovatban ennyit szerettem volna, és majd még a véleményeknél 
szólok. Köszönöm szépen. 

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

Gábor képviselőtársamnak szeretném mondani, hogy attól még, hogy… (Dr. Staudt 
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Gábor: De várjunk csak, most kérdések vannak!) valami büntetőjogilag nem 
szankcionálható - ezt azért ne hagyjuk így a levegőben! -, attól az még nem 
megengedett. Kifejezetten a titkos kamerás felvételekre mondom. (Dr. Staudt Gábor: 
Miért?) Attól, hogy büntetőjogilag a magánlakás kivételével a Kúria döntése 
értelmében nincs büntetőjogi szankció, ez nem jelenti azt, hogy polgári jogi vagy 
közigazgatási vagy szabálysértési szankciója ne lenne. Mert itt a képviselő úr úgy adta 
elő, hogy ha valaki ezt a felvételt megnézi, akkor azt mondhatja, hogy de egyébként 
magánlakás kivételével bárhova elhelyezhetnek ilyen titkos felvevő eszközöket. Ez 
azért nem így van. Ezt szeretném leszögezni, még mielőtt bárkit is jogsértésre 
buzdítana képviselő úr. Köszönöm szépen. 

 
DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik), a bizottság alelnöke: Elnök úr, most egy kicsit 

bizonytalan vagyok… 
 
ELNÖK: Én is bizonytalan vagyok. (Derültség.) Kár volt megadni a szót! 

(Derültség.) 
 
DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik), a bizottság alelnöke: Igen, én inkább az 

ombudsman úr válaszát vártam. Vas Imrét nagyra tartom, és bármikor képes és kész 
vagyok elmondani, hogy a véleménye miért nem felel meg a jogszabályoknak, de én itt 
az alapvető jogok biztosának a válaszát várom… 

 
ELNÖK: Én is úgy gondolom, hogy inkább adjuk meg a szót, nehogy még vagy 

két-három szexuális példát hozzon itt a képviselőtársam. (Derültség.) Hosszú volt a 
nyár. Tessék parancsolni! 

 
DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik), a bizottság alelnöke: Látom, tetszett. 
 
ELNÖK: Több kérdés nincs? Akkor megadom a szót biztos úrnak és 

helyetteseinek.  

Dr. Székely László válaszai 

DR. SZÉKELY LÁSZLÓ, az alapvető jogok biztosa: Köszönöm szépen. Répássy 
képviselő úr, helyettesi rendszer. Nem a saját személyemmel és saját helyetteseimmel 
kapcsolatban, de látok problémát; elmondom, mi a probléma. Az a probléma, hogy az 
én helyetteseimet az én javaslatomra kell a parlamentnek kétharmaddal 
megválasztania. Ez eddig nekem sikerült. De el tudok képzelni olyan helyzetet a 
jövőre nézve, hogy az ombudsmannak nem sikerül olyan helyettest ajánlania, aki 
megkapja a kétharmadot, viszont kap olyan helyettest, aki ugyan megkapta a 
kétharmadot, de mondjuk, ki nem állják egymást. És onnantól kezdve a Nádor utca 
22. lövészárok lesz meg frontvonal. Mert voltak olyan időszakok - bocsánat, nekem a 
hivatali emlékezet a rendelkezésemre áll -, amikor a négy ombudsmanhelyettes 
írásban érintkezett egymással, és egymás köszönését nem fogadták. Tehát azt kell 
mondanom, nekem azért van szerencsém, mert olyan helyetteseim vannak, akikben 
százszázalékos a bizalom, kollegiális viszony, sőt mondhatom, baráti viszony fűz össze 
minket, sok-sok éve, évtizede ismerjük egymást, tehát kiváló az együttműködés. Most 
magunk között szólva, ha az ember szigorúan és strikten az ombudsmani törvény 
jogköreit vizsgálja, akkor gyakorlatilag - elnézést a kifejezést, és a helyetteseimtől is 
bocsánatot kérek, de gyakorlatilag - javaslattételi joguk van, és semmilyen más önálló 
jogkörük. Én az első pillanattól kezdve a belső munkamegosztásban nagyon nagyfokú 
önállóságot biztosítottam a két helyettesemnek, kaptak tíz-tíz munkatársat, és abban 
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az évi körülbelül 400-500 ügyben, ami részint a környezetvédelmet, a jövő 
nemzedékeket, illetve a nemzetiségi kisebbségi jogokat illeti, gyakorlatilag teljes 
önállósággal készítik el azokat a jelentéseket, amelyeket utána közös jelentésként 
jelentetünk meg, ami azt mutatja, hogy mind a biztos, mind a biztoshelyettes 
véleményét tükrözi. Ehhez természetesen bizalom kell, és ez a mi belső 
megállapodásunk, ha úgy tetszik, gentleman’s agreement eredménye, és ez addig 
működik, amíg ilyen viszony van a biztos és a helyettesei között. Tehát a jövőre nézve 
látok veszélyt ebben a jelenlegi helyzetben. 

Az ő jogkörükhöz tulajdonképpen, most nem akarom bírálni az Alaptörvényt 
meg az ombudsmani törvényt, de valójában a kinevezés illene, tehát hogy az 
ombudsmant megválasztják kétharmaddal, a két helyettesét pedig gyakorlatilag ő 
nevezi ki. Ez lenne adekvát a jogkörükhöz. De ezen el lehet gondolkodni; ez egyelőre 
nem probléma. Tehát a válaszom az, hogy a mi esetünkben, ebben a felállásban, 
illetve az előzőben is, amikor még Bándi Gyula helyett Szabó Marcel volt a jövő 
nemzedék ombudsmanja, tökéletes volt az együttműködés. Megbeszéljük, ők 
javasolnak, vizsgálatot indítunk, tehát semmilyen konfliktusunk nem volt az elmúlt 
négy évben, illetve az elmúlt fél évben, amióta Bándi úr a helyettes. 

Amit még kérdezett a képviselő úr: az Alkotmánybíróság. Igen, volt egy ilyen 
mondatom, sokan föl is rótták, hogy ez akkor nyilván azt jelenti, hogy én nem fogok 
élni vagy nem kellő mértékben, mennyiségben fogok élni ezzel. A statisztika nem ezt 
mutatja, számos beadványunk van, volt az Alkotmánybíróságon. Sokszor azért nem 
kell az Alkotmánybírósághoz fordulni, mert a megtett ajánlásunkat a címzett 
elfogadja és orvosolja a problémát, és ezért nincs szükség az Alkotmánybíróság 
beavatkozására. Van, hogy ezen dolgozunk egy évet, konferenciát szervezünk, 
workshopokat, és a vége az, hogy a jogalkotó a kívánt célt - csak egy példa, hogy 
világos legyen: ha az elítélt nő Magyarországon a börtönben, büntetés-végrehajtási 
intézetben szüli meg a gyermekét, akkor a gyerek egyéves koráig baba-mama 
körletben vele lehet. Ha a gyermeket kint szülte meg és ezután kell bevonulnia a 
börtönbe, akkor nem viheti magával az újszülött vagy néhány hónapos csecsemőt. 
Ezzel a helyzettel fordulhattam volna az Alkotmánybírósághoz, és valószínűleg 
valamikor születetett volna egy olyan ítélet, hogy ez akkor egy hátrányos 
megkülönböztetés, indokolatlan, fenntarthatatlan állapot. Ehelyett mi azt tettük, 
hogy egy éven keresztül több alkalommal minden érintettet leültettünk, 
megtanácskoztuk, és ennek az lett az eredménye, az Igazságügyi Minisztérium 
elfogadta azt az álláspontot, hogy ezt orvosolni kell, és az új büntetőeljárási törvény, 
ha jól tudom, ezt meg is tette. Tehát úgy gondoltuk, hogy ez sokkal eredményesebb.  

Megint csak az elmúlt év eseményeiből meg az Alkotmánybíróság és az én 
viszonyomról: mindannyian emlékszünk rá, hogy a tavasz során mind a CEU-, mind 
pedig a civiltörvény jelentős társadalmi visszhangot váltott ki. Ennek a visszhangnak 
a részeként hozzám is érkeztek olyan beadványok, amelyben azt kérték, hogy 
forduljak az Alkotmánybírósághoz. Én akkor fordulhatok az Alkotmánybírósághoz, ha 
lefolytattam egy vizsgálatot, megkérdeztem az összes érintett felet, annak a 
véleményét mérlegeltem, összesítettem, készítek egy jelentést, és ennek a jelentésnek 
a vége az, hogy az Alkotmánybírósághoz fordulok. Igen ám, csakhogy az országgyűlési 
képviselők 25 százaléka is az Alkotmánybírósághoz fordulhat, és megelőznek, ezekben 
az ügyekben megelőznek, mert ők néhány héten belül összegyűjtik a szükséges 
aláírást, és az Alkotmánybírósághoz fordulnak; mire én a vizsgálatot lefolytatnám, 
hónapok telnének el. És úgy gondolom, amikor az Alaptörvény azt mondja, hogy az 
Alkotmánybíróságtól absztrakt normakontrollt kérhet az ombudsman, a legfőbb 
ügyész, a Kúria elnöke, az országgyűlési képviselők 25 százaléka és a kormány, ezek 
egyenrangú alkotmányos tényezők. Tehát nincs szükség az én gyámságomra, hogy 
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akkor én majd csatlakozom két-három hónap múlva, élek az Alkotmánybírósághoz 
fordulással, és én is indítványozom. Úgy ítéltük meg, hogy ez akkor megtörtént. Az a 
cél, hogy az Alkotmánybíróság majd nyilvánítson véleményt - ez megvalósult. Tehát 
nincs szükség az én csatlakozó beadványomra, ha úgy tetszik.  

Továbblépnék; Teleki képviselő úr felvetésére meg fogom kérni a helyettes 
asszonyt, mert ő a kompetens ezekben a kérdésekben. 

Staudt Gábornak: igen, tudok az ügyről. A jelentés elkészült, és a közjogi 
osztályunk most küldi meg a héten a helyettes úrnak, átnézi ő is környezetvédelmi 
szempontból. Nagyjából tíz napon belül meglesz a válasz. Ugye, Csokonyavisonta, ha 
jól emlékszem a település nevére. (Dr. Staudt Gábor: Igen.) De hozzá kell tennem, 
hogy ilyen ügyek egyébként tucatjával fordulnak elő, tehát semmi egyedi nincs benne.  

A késdelem oka. Nincs határidőnk, tehát az ügyek kivizsgálására nekünk 
törvényi határidőnk nincs. Azért vagyok kiszolgáltatott, mert ha én megkérem, 
fölkérem az adott minisztériumot, hogy indokolja meg, a jogi megoldás miért olyan, 
amilyen, amit panaszolnak, akkor általában 30 napos határidőt adunk a címzettnek, 
hogy ezt megtegye. Ha elmulasztja, akkor nem tudunk semmit csinálni; akkor 
fölhívom újra, majd újra fölhívom. Most nem fogok statisztikát mondani semelyik 
minisztériumról, hogy kik a legpedánsabbak és kik a leghanyagabbak ezen a téren, de 
vannak hanyag minisztériumok, azt azért hangsúlyozom. Vannak nagyon katonás és 
nagyon fegyelmezett minisztériumok, akik soha nem késnek, sőt, inkább a 30 napon 
belül eljuttatják az álláspontjukat. Itt vagyok én kiszolgáltatott, ezért van baj. Ha ez 
elakad, jön egy nyár, és így tovább, akkor esetleg hónapok telnek el, míg a válasz 
megérkezik.  

Ez a kétharmad-egyharmad, hogy nem fogadják el. Azt azért rögtön hadd 
tegyem hozzá, hogy azok a javaslatok, amelyeket elutasít a címzett, azok mögött 
mindig az van, hogy ha megvalósítanák, annak költségvetési vonzata lenne. Én nem 
tudok, de nem is szabad nekem tulajdonképpen kategorikusan azt mondani, hogy ezt 
vagy azt tegye, hanem azt tudom mondani, hogy fontolja meg, és a költségvetés 
anyagi teherbíró képességére tekintettel - azért viszont már a miniszter felel meg a 
kormány. Ha tehát én azt mondom, hogy sérti a betegek tisztességes eljáráshoz való 
jogát, hogy éjszakánként csak egy ápolónővér van a pszichiátrián, akkor nyilván a 
megoldás az, hogy kettő vagy három kellene - csak ennek meg költségvetési 
következményei vannak, amiért én nem vagyok felelős, pontosabban nem lehetek 
felelős. Úgyhogy ez egy örök dilemma tulajdonképpen, hogy van egy ilyen erős 
nyomás, hogy az ombudsman mondja meg, hogy milyen a jó állam, mondja meg, 
hogy milyen a jó kormányzás. Én ezt nem tudom megmondani, mert én sem 
rendelkezem azzal a tudással, és főleg nincs meg az a felelősségem, amiért helyt 
kellene állnom, ha én ezekbe a konkrét, operatív szervezési kérdésekbe belenyúlnék. 
Tehát azt kell mondanom, hogy az elutasításnak a legtöbbször ez a pénzhiány, tehát a 
költségvetési forrásoknak a hiánya az oka. Ezt viszont én nem tudom befolyásolni. 

A tetoválás, igen. Gyakorlatilag mi is ezt mondtuk, tehát a tetoválásnak és más 
ilyen testi adottságoknak a bűnügyi nyilvántartásba vételével kapcsolatban, hogy 
tessék beépíteni a garanciát ebbe a rendszerbe. El tudjuk fogadni, hogy bizonyos 
esetekben ez indokolt és szükséges, csak legyen arányos, hogy azokban az ügyekben 
forduljon elő, ahol tényleg van jelentősége. 

A tiltott adatszerzés kimaradt, bocsánat, ezt átugrottam. Nálunk ilyen ügy nem 
volt, amiből ez kiderült volna. Szerintem ez azért van, mert ott van Péterfalvi 
Attilának a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósága, és szerintem 
ezek a panaszok ott csapódnak le. Mondom, én törvényjavaslatra vagy jogszabály 
módosítására akkor tehetek javaslatot, ha kivizsgáltam, jelentést készítettem, és 
megállapítottam, hogy az orvosláshoz ez szükséges. Mivel nem volt ilyen panasz, én 
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ezzel nem találkoztam, ilyen tiltott adatszerzéssel. Egyetlen ilyen volt, de az egy 
közérdekű bejelentésnek a nem megfelelő kivizsgálása volt. Ott az derült ki, hogy egy 
magyarországi egyetemnek a kft.-je, pontosabban annak az ügyvezetője gyakorlatilag 
ilyen tiltott adatszerzéssel figyelte meg a dolgozóit, tehát belenézett a levelezésükbe, 
lehallgatta a telefonjukat, és így tovább. Erről valaki bejelentés tett, közérdekű 
bejelentést, és annak az lett az eredménye, hogy büntetőfeljelentést tettek ellene, 
tehát a bejelentőt büntetőjogilag üldözni kezdték. No, ezzel találkoztam, ilyen esettel. 
Úgyhogy erre ezt tudom mondani. 

Úgy látom, most pedig meg kell kérnem helyettes asszonyt, hogy válaszoljon 
Teleki képviselő úr felvetéseire. De ha további kérdés van, állok rendelkezésre. 

Dr. Szalayné Sándor Erzsébet válaszai 

DR. SZALAYNÉ SÁNDOR ERZSÉBET, az alapvető jogok biztosának 
helyettese: Elnök Úr! Tisztelt Képviselők. Köszönöm a kérdéseket. Három témakört 
azonosítottam a feltett kérdésekben, amire igyekszem válaszolni. 

Az egyik a helyi önkormányzatok és a nemzetiségi önkormányzatok 
együttműködésére irányuló kérdés volt. Nyilván a beszámoló alapján is látszik, hogy 
az elmúlt évben, 2016-ban több olyan ügy talált meg bennünket, amelyben az 
érintettek azt kifogásolták, hogy egyébként a jogszabály alapján fennálló és a helyi 
önkormányzatot terhelő kötelezettségnek az adott önkormányzat nem tett eleget, 
vagyis nem biztosította azokat a tárgyi és személyi feltételeket, amelyek szükségesek 
voltak a nemzetiségi önkormányzatok működéséhez. Különböző okokra voltak 
visszavezethetőek ezek az eltérő ügyekben. Ez arra késztetett engem, hogy egyrészt 
elindítottunk 2016-ban egy kiemelt figyelemmel kísérést, ami egy speciális módja 
annak, hogy hogyan igyekszünk egy adott ügytípust feltárni, és ennek következtében 
pedig 2017-ben egy szélesebb körű tájékozódás után szándékunkban áll egy, az 
országra kiterjedően, települési, területi és országos szinten is megnézni, hogy vajon 
az a fajta együttműködés megvan-e, illetve a nemzetiségi önkormányzatok, az 
országos a területit és a területi a településit is segíti-e; tehát többféle 
viszonyrendszerben, de alapvetően azt megnézni, hogy a helyi önkormányzatok 
egyáltalán tisztában vannak-e minden esetben azzal a kötelezettséggel, amivel 
rendelkeznek a nemzetiségi önkormányzatok irányában. Egyáltalán például megvan-e 
a megfelelő hajlandóság, önmagának a helyi önkormányzatnak az adottsága, objektív 
körülményei megvannak-e arra, hogy ezt biztosítsák. A hozzánk került ügyek 
egyikében-másikában sikerült azt az eredményt elérni, hogy a polgármester, illetve az 
önkormányzat tudomásul vette, belátta és változtattak a helyzeten. De ez nem 
mindenütt volt így, úgyhogy pontosan ezért egy átfogó vizsgálatra kerül sor. 

A másik kérdés a feladatalapú támogatásokkal volt kapcsolatos. Szeretném 
jelenteni, hogy vizsgálat van már most folyamatban ezzel kapcsolatban, ugyanúgy a 
megsokasodott jelzések miatt, amelyek 2016-ban megtaláltak bennünket az ország 
minden területéről. És a két megyelátogatás során, Heves megyében és Vas megyében 
jártunk tavaly, ott különösen érdemben is tudtunk konkrétan olyan szervezetekkel 
beszélgetni, akik kifogásolták azt a bizonyos pontrendszert, amely egyrészt részben 
átláthatatlan volt számukra, részben nem feltétlenül úgy minősítette az egyes 
tevékenységeket, ahogyan az a ráfordított munkával arányos lett volna. Azonkívül 
nagyon nem volt egyértelmű, hogy a benyújtott pályázatok kontrollja valójában 
hogyan zajlik. Hozzá kell tenni persze, hogy minden esetben evidens volt az is, hogy a 
legtöbb esetben olyan komplex támogatási rendszerekről van szó, amelyeknek alapból 
megvannak, a forrásoknak is megvannak a maguk indikátorai, meg elvárásai, 
szempontjai. Ezzel együtt erre már egy vizsgálat van folyamatban, úgyhogy remélem, 
a jövő évben, amikor újból itt ülünk, akkor már egy lezárt vizsgálatról és eredményről 
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tudunk beszámolni, és valamiféle előrelépést tudunk ajánlani, javasolni. Azzal együtt 
persze, hogy a pályázatot kiíró kapcsán valóban csak ajánlásokról lehet itt szó. Tehát 
az sem biztos, hogy mindent át tudunk látni vagy mindenfajta pályázatot át tudunk 
látni, de a nagyobbakat igen, amelyek meghatározóak a nemzetiségi közösségek 
számára.  

A harmadik kérdés pedig alapvetően az Országos Roma Önkormányzattal 
kapcsolatos felvetés volt. Én lennék a legboldogabb, ha az Országos Roma 
Önkormányzattal is hasonló érdemi, szakmai munkát tudnánk kialakítani és 
fenntartani, mint amit a többi nemzetiség országos önkormányzatával tudunk. 
Nekem nem áll módomban és a hatásköröm nem teszi lehetővé azt, hogy 
számszerűségi szempontból vagy hasonló szempontokból vizsgáljuk az Országos 
Roma Önkormányzat működését. Ez egy kemény határvonal a számunkra. A 
Számvevőszék is ott van, mindenféle egyéb tényező ott van. Általában véve pedig 
minden önkormányzatnak, minden országos önkormányzatnak címezve persze 
tudunk ajánlást megfogalmazni, ami arról szól, hogy szíveskedjenek a jogszabályok és 
az egyéb szervezeti szabályozók alapján működni. Egy-egy ombudsmani vagy 
ombudsmanhelyettesi ajánlás nagyon könnyen visszafordítható, felhasználható, ezért 
akkor, amikor más eljárások vannak folyamatban egy-egy nagyobb szervezeti 
egységgel kapcsolatban, akkor abba, őszintén szólva, az ember nem szívesen 
kapcsolódik be. Természetesen abszolút figyelemmel kísérjük, hogy mi történik, és 
várjuk a pillanatot, amikor érdemi együttműködésre lesz alkalmas a szervezet. 
Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Áttérünk a véleményekre, észrevételekre. Vas 

Imrének adom meg a szót. 

Vélemények, észrevételek 

DR. VAS IMRE (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen. A Fidesz-
frakció támogatja a beszámoló elfogadását, így a bizottságnak azt javasolja, hogy 
olyan határozati javaslatot terjesszen az Országgyűlés elé, mely szerint az alapvető 
jogok biztosának és helyetteseinek 2016. évi tevékenységéről szóló beszámolót 
elfogadja.  

Köszönjük a munkájukat, és az idei évre és a jövő évre is jó munkát kívánunk 
önöknek. 

 
ELNÖK: Bárándy Gergely képviselőtársunké a szó. 
 
DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Tisztelt 

Ombudsman Úr és Helyettesei! Teleki László képviselőtársammal, aki viszont az 
elejétől részt vett az ülésen, konzultálva és biztoshelyettes asszony válaszait elfogadva 
mi is támogatjuk a beszámolót. Tehát ebben egyetértünk Vas képviselőtársammal. 

Két rövid megjegyzésem lenne azonban. Az egyik, hogy mi szándékosan nem 
szoktuk most már évek óta kinyitni, hogy ez egy jó modell vagy rossz, mert azt 
gondolom, ez nem a biztosi beszámolónak a része. De azért azt, ha már ombudsman 
úr ezt fölhozta, megmondom, örömmel hallom, de a „na, ugye, megmondtuk” egy 
picit használható talán most itt a bizottsági ülésen, hogy ez a struktúra nem 
feltétlenül jó és a jogszabályi környezet, hanem azért működik a rendszer, mert olyan 
személyi összetétele van az ombudsmani hivatal vezetésének, a tisztségviselőknek, 
akik egymással jól tudnak együttműködni. (Vigh László visszatér a terembe.) 
Reméljük, nem kell megérni azt, amikor majd lesz olyan, hogy nem tudnak jól 
együttműködni. Az ilyen helyzetekre egy jó struktúra nyilván megoldást tud adni, egy 
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rossz struktúra meg kevésbé. De mondom még egyszer, ezt félretéve, mert hiszen nem 
erről szavazunk most. 

Viszont egy dologgal, ha nem is túl nagy, de egy kis vitám lenne ombudsman 
úrral, ez pedig az AB-beadványok ügye. Önnek abban igaza van, hogy formálisan ezek 
egyenrangú beadványok, ahogy egyébként formálisan egyenrangú beadványok voltak 
ezek akkor is, amikor még az actio popularis működött. Mégis, én azt gondolom, 
jelentősége van annak, hogy honnan ered egy ilyen, főleg akkor, ha ismerjük az 
Alkotmánybíróság mint testület összetételét is, hogy ez hogyan alakult ki, és a múlt 
erre vonatkozó kritikáit is - hogy ennél tovább ne menjek. Tehát annak, hogy 
ellenzéki képviselőktől ered-e a beadvány, vagy esetleg a köztársasági elnöktől vagy az 
ombudsmantól, ennek igenis van jelentősége. Azért van jelentősége, és itt megint 
nem feltételezésekbe bocsátkoznék, hanem hogy ha megnézzük azt, hogy körülbelül 
milyen arányban adtak helyt a beadványoknak, amelyek a köztársasági elnöktől, az 
ombudsmantól, illetve az ellenzéki pártoktól érkeztek, akkor az egészen világossá 
válik, hogy míg az előző kettőnél viszonylag jó a hatásfoka ennek, addig az ellenzéki 
pártoktól származóaknak nem. (Dr. Vas Imre: Rossz beadványokat írtak.) Tudtam, 
Vas Imre képviselő úr, annyira biztos voltam benne, hogy ez nyilván szakmailag 
megalapozatlan - hagyjuk ezt a hülyeséget! (Derültség.) Szóval, tudjuk ennek az okát, 
nyilván… (Dr. Vas Imre: Én nem mondtam, hogy butaságot mondott.), és én azt 
gondolom, erre a múltban is volt példa, hogy egymással párhuzamosan komoly 
beadványok futottak. Hogy egyet mondjak és egyre emlékeztessek: volt a Btk.-nak az 
a módosítása, ahol 48 órára próbálták a védőt eltiltani az ügyfelétől. Itt volt civil 
szervezettől beadvány, országgyűlési képviselőtől beadvány, a Magyar Ügyvédi 
Kamara elnöke élt ezzel a lehetőséggel, és a Legfelsőbb Bíróság akkori elnöke is élt 
ezzel a lehetőséggel. Ezek egymást erősítő beadványok voltak. És én ezért azt 
gondolom, tisztelt ombudsman úr, hogy lenne annak létjogosultsága, hogy bizonyos 
ügyekben akkor is jöjjön ombudsmani beadvány az Alkotmánybíróságra, ha 
egyébként ezt már megelőzte ellenzéki képviselőktől származó.  

Ebben az egyben van tehát csak vitám önnel, és egész egyszerűen azért, mert 
látjuk azt, hogy az Alkotmánybíróságon körülbelül milyen hatásfokkal működnek. De 
nekem az is jó, ha az informális konzultáció után, ha ombudsman úr azt mondja, van 
lehetőség arra, hogy önök benyújtanak indítványt, akkor mi nagyon szívesen 
tartózkodunk ennek a benyújtásától. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Répássy képviselő úr! 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT (Fidesz): Köszönöm szépen a szót. Nem akarom húzni 

az időt, de én is szerettem volna jelentkezni azok sorában, akik nagyra értékelik az 
alapvető jogok biztosának és helyetteseinek a tevékenységét, és természetesen 
támogatom a beszámoló elfogadását.  

Én külön kiemelnék egy területet, amelyben szerintem látványos, vagy 
mondjuk úgy, a közvélemény számára is elég látványos és mellesleg szakmai 
szempontból is látványos eredményt ért el az ombudsman. Ezt ebben a szakmai 
zsargonban csak úgy nevezik, hogy OPCAT NMM tevékenység; ez valójában a kínzás 
és más kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmód vagy büntetés elleni ENSZ-
egyezmény végrehajtására létrejött úgynevezett nemzeti megelőző mechanizmus. 
Magyarul, ennek az a lényege az én olvasatomban - lehet, hogy kicsit leegyszerűsítem 
-, hogy a börtönviszonyok javításán, vagy egyáltalán, mondjuk úgy, hogy a különböző 
fogvatartási formák körülményeinek a javításán, az emberi jogokhoz való 
hozzáigazításán dolgozott az ombudsmani hivatal annak érdekében, hogy az itt fogva 
tartottak vagy személyi szabadságuktól megfosztottak megfelelő körülmények között 
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élhessenek. S függetlenül attól, hogy mit gondolunk a büntetőpolitikáról, azt 
gondolom, az viszont már egy minimum kell hogy legyen, hogy ezeknek az 
intézményeknek a színvonala olyan legyen, hogy az az emberi életkörülményeket 
biztosítsa. Megjegyzem, ez teljes mértékben egybevág a kormány szándékaival, hiszen 
a kormány nem véletlenül kezdett el a börtönzsúfoltság elleni programon dolgozni, és 
nyilván a strasbourgi Emberi Jogi Bíróság előtt Magyarországot elmarasztaló 
ítéleteknek az egyik típusa a börtönzsúfoltság, a másik típusa viszont a fogva tartás 
körülményeivel kapcsolatos elmarasztalás volt. Úgyhogy azt gondolom, hogy ebben, 
részben a strasbourgi bíróság hatására, de részben az ombudsmani tevékenység 
hatására is nagyon komoly változások történtek, illetve változások indultak el. Aki 
meg akarja tudni, miről beszélek, az lapozza föl a tököli fogda vécéjéről készült képet, 
a klasszikus „előtte” és „utána” állapotokat mutatja be, a beszámoló 234. oldalán 
megtalálható. Ilyen egyszerűen még tényleg nem láttam bemutatva azt, hogy hogyan 
is néz ki az ombudsmani tevékenység eredménye - elnézést kérek, lehet, hogy 
leegyszerűsítettem. Én mindenesetre nagyon fontosnak tartom ezt a tevékenységet.  

Ami pedig az Alkotmánybírósághoz fordulást illeti, én hoztam föl ezt a témát, 
ezért hadd reagáljak csupán annyit, hogy én meg azt gondolom, az nem volt helyes 
egy korábbi ombudsman felfogásában, hogy valójában versengett abban, hogy 
elsőként fordulhasson az Alkotmánybírósághoz. Emlékszünk olyan ügyekre, 
amelyben talán már a kihirdetést követően azonnal Alkotmánybírósághoz fordult, de 
mindenesetre az elsők között fordult Alkotmánybírósághoz az ombudsman. Itt pedig 
azt a teljesen szakszerű magyarázatot hallhattuk, hogy azért először vizsgálja csak 
meg az ombudsman a saját eszközeivel, állapítsa meg a szóban forgó alkotmányjogi 
kérdésnek a tárgyát, és utána, ha ez megalapozott, akkor forduljon AB-hoz. Nekem 
meggyőződésem, hogy a korábbi ombudsmani beadványoknak egy része pontosan 
azért vérzett el, mert nem volt kellő idő a vizsgálatra vagy nem volt kellően alapos a 
vizsgálat. Igazságtalan lenne most kipécézni egy-két ügyet, de azért ne felejtsük el, 
hogy az új polgári törvénykönyvet is megtámadta a korábbi alapvető jogok biztosa; ha 
jól emlékszem, a cselekvőképességet korlátozó rendelkezések miatt, amit egyébként 
egyhangú, teljesen egyhangú határozattal utasított el az Alkotmánybíróság.  

Nos, ezért mondom, hogy a magam részéről helyesnek tartom ezt az 
ombudsmani felfogást, és ezért is támogatom a beszámolót elfogadását. Köszönöm 
szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e még hozzászóló? Staudt képviselő úr! 
 
DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen, elnök 

úr. Egy-két pontban szeretnék még hozzászólni. Közben előkerestem a tetoválásokkal 
kapcsolatos választ. Az volt a válasza biztos úrnak a vizsgálat után, hogy a jelenlegi 
rendszer gyakorlatilag jól működik, és a törvényi felhatalmazása megvan, és 
általánosságban írta azt, hogy a Belügyminisztérium számára jelezték, hogy ha majd a 
területtel foglalkoznak, akkor általánosságban majd a tapasztalataikat szívesen 
megosztják. Szerintem ebben az esetben - és itt a személyleírás kezelése körébe került 
ez be, hogy a személyleírás kezelésére van felhatalmazás - egy személyleírás kezelése 
és adott esetben, mondjuk, valakinek az erőszakkal való levetkőztetése és lefotózása 
nem feltétlenül ugyanaz, és alapjogokat érinthet. Úgyhogy én azt gondolom, hogy a 
törvényi felhatalmazást meg kellene itt teremteni, mert ez sok esetben felmerülhet 
indokolt módon a rendőrségnél, de ennek a törvényi alapja meg kellene hogy 
teremtődjön az Országgyűlés által. Tehát azt gondolom, hogy ebben a 
végkövetkeztetésben, bár annak örülök, hogy egy átfogó vizsgálat került lefolytatásra, 
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de a végkövetkeztetés tekintetében ebben nem értettünk egyet; a törvények hiányát 
tartom fenn most is.  

Ami a tiltott adatszerzést illeti, értem, hogy ez önöknél nem merült fel, illetve 
amit mondott biztos úr, az azért lehet érdekes a jövőben, hiszen azt mondta, hogy 
büntetőjogi feljelentés történt az ügyben, tehát hogy önöktől elkerült az ügy. Ez azért 
érdekes, mert a jövőben ezekben az esetekben hiába történik meg a feljelentés, de a 
nyomozás nem is fog elindulni, lévén, hogy jelenleg a Kúria is kimondta, hogy a Btk. 
rossz, és jelen pillanatban - ahogy elmondtam, csak el kellene olvasni a Kúria 
döntését -, ha nem magánlakásban kerül sor a tiltott adatszerzést megvalósító kamera 
vagy lehallgatókészülék elhelyezésére, akkor ez nem ütközik a Btk.-ba.  

Vas Imrére viszont muszáj itt reagálnom, mert ez az a helyzet, 
képviselőtársam, hogy ha igaza lenne, sem lenne igaza. (Derültség.) Ezt kell 
mondjam. Megmondom, hogy miért. (Dr. Répássy Róbert: Ennyi elég.) Mert ha 
önnek igaza lenne, és a szabálysértési törvény tartalmazná - kifejtem, hogy ezt miért 
gondolom így -, ezt megnéztem közben, de semmiféle ilyen tényállást nem tartalmaz. 
(Dr. Vas Imre: Ptk., sérelemdíj.) Meg kell nézni. A Ptk.-ban lehet, lehet a Ptk.-t 
idehozni - bocsánat, fontos lesz alapjogi szempontból is, tehát ha Vigh László 
képviselőtársam figyel, akkor elmondom, hogy ez miért merülhet fel majd az 
alapjogok biztosának a gyakorlatában is -, lévén, hogy ha igaza lenne Vas Imrének, 
nincs, mert szabálysértési és közigazgatási rendelkezéseket hozott fel (Dr. Vas Imre: 
Meg a Ptk.-t.) - meg kell nézni a jegyzőkönyvet -, most a Ptk.-t is (Dr. Vas Imre: 
Nem. Ezzel kezdtem.), tehát hogy nincs benne erre való szabályozás. Ha egyébként 
benne lenne, akkor is az lenne vele a probléma, hogy véleményem szerint abban nem 
lehet vita köztünk, hogy akár egy cégnél a dolgozóknak a titkos lehallgatása, akár egy 
versenytárs irodájának a bepoloskázása, akár állami vezetőknek a lehallgatása, vagy 
ami a fideszes képviselőtársaimnak kifejezetten tetszett és szöget ütött a fejébe, egy 
női mosdó bekamerázása sem Btk.-bűncselekmény, akkor az alapjogokat erősen sért. 
Már azzal is sértené, ha szabálysértés lenne, de egyébként nem is az. 

Az, hogy a polgári törvénykönyvben lehet egyedi igényeket érvényesíteni (Dr. 
Vas Imre: Sérelemdíj. El kell olvasni!), ha egy kamerát találnak egy cégnél, akkor kit 
fog beperelni? Nem a rendőrségnek lenne a feladata, hogy ezt kinyomozza? Most 
majd az adott dolgozók fognak egy nyomozást lefolytatni? Nem tudnak lefolytatni! 
Tehát ez egy olyan abszurd érvelés (Dr. Apáti István: De kit pereljen, Imre? Kit? - Dr. 
Vas Imre: A céget.), amit nem kell kifejtenem, hogy ez miért nem a polgári jog 
területére tartozik. És csak arra szeretném fölhívni a figyelmet mint jogalkotóknak, 
hogy ez a Btk. módosítását mindenképpen igényli. És én biztos vagyok benne, hogy ha 
a helyzet nem változik, akkor az alapvető jogok biztosánál is landolni fognak ilyen 
kérelmek, és azokat már nem lehet majd a büntetőjog területére áttolni, hiszen a 
büntetőjog jelenleg ezt nem szankcionálja, márpedig ha nem szankcionálja, akkor 
kifejtettem, hogy ez miért óriási probléma, mind a gazdasági társaságok, mind az 
állami vezetés vagy a közélet tisztasága, mind a személyi jogoknak vagy az alapvető 
jogoknak a védelme szempontjából. (Teleki László visszatér a terembe.)  

Hogy az egyharmadát főleg pénzügyi keretek miatt nem fogadják el, köszönöm 
szépen ezt a választ, mert igazából, ha a java részét valóban ez indokolja, akkor ez 
még valamilyen szinten „érthető” magyarázat. Olyan szempontból nyilvánvalóan nem 
érthető, hogy az államnak meg kell teremtenie azokat a kereteket, hogy az 
egészségügyben is ezek a jogok érvényesüljenek. De nyilvánvalóan, ha ez költségvetési 
kérdést érint, akkor én megértem azt, hogy ott nehezebb ezeket a kérdéseket 
meghozni. Ha csak egy jogszabály-módosítást igényel, akkor ezt nehezebben fogadom 
el, de amit ön erre válaszolt, akkor ilyen szempontból, ha a többi megvalósult, akkor 
én ezt az érvet megértem.  
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S még egy dolog a végére, kisszínesként, mert ez is szerepel a beszámolóban, 
van egy olyan pont, amelyben egy 2016-os sajtóközleményre utal a beszámoló, amely 
a homofóbia elleni világnap alkalmából került kiadásra. Én nem tudtam, hogy van 
ilyen egyébként, de akkor ezt is megtudhattam. Arra hívta fel itt a figyelmet az 
alapjogok biztosa, hogy ezen a napon kell megemlékezni arról, hogy 1990. május 17-
én a WHO törölte a mentális betegségek jegyzékéből a homoszexualitást. Hát, én azt 
gondolom, lassan harminc évvel, 26 évvel a törlés után…, van egy bizonytalanság 
bennem, hogy az alapvető jogok biztosának közleményt kellene kiadni arra, hogy ez 
milyen jó, hogy közel harminc éve megtörtént, és ez milyen örömteli. Én azt 
gondolom, hogy a folyamatban lévő ügyeknek vagy az alapjogsértéseknek a vizsgálata 
fontosabb, mint hogy egy ilyen érzékeny területbe úgy, nem azt mondom, hogy 
beavatkozzon, de úgy kiadjon egy közleményt az alapjogok biztosának a hivatala, 
hogy gyakorlatilag az egy ilyen fenn nem álló, harminc éve fenn álló helyzetre való 
utalás. Úgyhogy én ezt talán eltúlzottnak éreztem, de ez nyilvánvalóan egy 
kisszínesként jelenik meg. 

Ezzel együtt mi azért tartózkodunk a beszámoló elfogadásakor, amiket 
elmondtam szakmai érveket az előbb, azt hiszem, azok ezt alátámasztják. De 
természetesen, látva a beszámolót, és látjuk azt, hogy nagyon komoly munkát végez a 
hivatal, és sok területen az eredménye is megvan, úgyhogy ezt mindenképpen el kell 
ismerni, de nyilvánvalóan ellenzéki pozícióból akkor lehet igent mondani egy 
beszámolóra, ha ezek a felsorolt aggályok nem állnak fönn. De nyilvánvalóan azt 
érzékeltetni szeretném, hogy azért az elért eredményeket is figyelembe vesszük 
mindenképpen. De hát a jogalkotó már csak ilyen, hogy mindig-mindig többet vár el, 
ez egy ilyen műfaj.  

Arra pedig kérem alapjogok biztosa urat, hogy amik elhangzottak, vegyék 
figyelembe. A további munkájukhoz is sok sikert kívánunk. Köszönöm szépen. 

Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Úgy gondolom, mindenki elmondhatta a 
véleményét. Szavazásra kerül a sor. 

Kérdezem a tisztelt bizottságot, támogatja-e a beszámoló elfogadását. Aki 
támogatja, kézfelnyújtással szavazzon! (Szavazás.) Ez 10 igen. Ki nem támogatja? 
(Szavazás.) Ilyen nem volt. Ki tartózkodott? (Szavazás.) Megállapítom, hogy 2 
tartózkodás mellett elfogadtuk. Köszönöm szépen. 

A határozati javaslat megvitatása  

Van még egy feladatunk, egy országgyűlési határozati javaslatnak a benyújtása; 
ezt a kollégák kiosztják, és erről döntünk, hogy ezt a határozati javaslatot benyújtjuk-
e az Országgyűlésnek. (A bizottság munkatársai kiosztják a határozati javaslatot. - 
Dr. Staudt Gábor: Ez megy a parlamenthez, ugye?) Ez megy a parlament elé. (Dr. 
Staudt Gábor: Nem, nem, a beszámoló!) Nem, ez. (Dr. Vas Imre: Együtt van a 
beszámoló és a határozati javaslat. - Közbeszólások.) Ez így van ősidők óta.  

Gondolom, ezt a rövid határozati javaslatot mindenki el tudta olvasni. (Dr. 
Staudt Gábor: Ehhez egy-két mondatot szeretnék mondani.) Tessék parancsolni! 
Kamerát nem szeretne… 

 
DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik), a bizottság alelnöke: Nem, nem, a 

jegyzőkönyvnek szeretném elmondani legfőképpen, illetve hogy hangozzék el: azt 
továbbra is fenntartjuk, hogy egy ilyen fontos beszámolónak, ami az alapjogokat 
érinti, a parlament előtt lenne a helye a megtárgyalás szempontjából. Tehát hogy nem 
csak a határozati javaslatról dönt a parlament, ha az benyújtásra kerül, hanem a 
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megtárgyalása, ha jól értem, most sem történik meg a plenáris ülésen. (Többen: 
Dehogynem! - Közbeszólások.) Bocsánat! Akkor ha jól értem, akkor plenáris ülésen 
újra találkozunk. (Dr. Székely László: Így van.) Jó, akkor köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Ez tavaly is így volt, kedves képviselőtársam. (Dr. Vas Imre: Mi ott 

voltunk. - Derültség.)  
 
DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik), a bizottság alelnöke: Köszönöm, akkor én 

kevertem össze. Örülök neki. Akkor viszont elnök úr vezetett félre… 
 
ELNÖK: Ééén? 
 
DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik), a bizottság alelnöke: …mert kérdeztem, és 

akkor azt mondta, hogy ez ősidők óta így van.  

Határozathozatal 

ELNÖK: Az, hogy ezt előterjesztjük, ez ősidők óta így van. (Dr. Staudt Gábor: 
Jó.) Szavazzunk! Aki tehát elfogadja, hogy ezt az országgyűlési határozati javaslatot 
benyújtsuk, az kézfelnyújtással szavazzon! (Szavazás.) Ez 10 igen. Ki nem? 
(Szavazás. - Nincs ilyen.) Ki tartózkodott? (Szavazás.) Megállapítom, hogy 2 
tartózkodás mellett a bizottság úgy döntött, hogy ezt benyújtjuk. 

Köszönjük szépen a biztos úrnak és helyetteseinek. Fél perc technikai szünet 
következik. (Rövid szünet. - Dr. Székely László, dr. Szalayné Sándor Erzsébet, dr. 
Bándi Gyula és munkatársaik, valamint dr. Völner Pál távoznak az ülésről.)  

Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről 

A Magyar Köztársaság megyéiről, a megyék nevéről és székhelyéről 
szóló 67/1990. (VIII. 14.) OGY határozat módosításáról szóló 
H/17226. számú határozati javaslat 

Kedves Képviselőtársak! Folytatjuk munkánkat. A következő napirendi 
pontunk: döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről; a Magyar 
Köztársaság megyéiről, a megyék nevéről és székhelyéről szóló H/17226. számú 
határozati javaslat.  

Üdvözlöm Kovács Zoltán államtitkár és egyben képviselő urat. Kérem, 
amennyiben van kiegészítése a benyújtott javaslathoz, mondja el. Megadom a szót. 

Dr. Kovács Zoltán szóbeli kiegészítése 

DR. KOVÁCS ZOLTÁN (Fidesz) előterjesztő: Jó napot kívánok! Tisztelt Elnök 
Úr! Tisztelt Bizottság! Nem mint a kormány képviselője vagyok jelen, hanem mint 
önálló képviselői indítvány benyújtója. Az a kérésem, hogy az előterjesztést 
szíveskedjenek tárgysorozatba venni. 

Ennek kiegészítését teszem meg néhány mondatban, hiszen leírásra került az 
indokolás. Egyrészt a hatálybalépés 2020. június 4-e lenne, tehát ilyen szempontból, 
még ha azt is nézzük, semmilyen összefüggésbe nem hozható két választással. A 
jogszabályi alapja pedig a megyék elnevezéséről szóló jogszabály, amely az 
önkormányzati törvény, illetve a földrajzi nevekkel kapcsolatos jogszabály. Mindegyik 
azt határozza meg, hogy ki kell kérni az érintett önkormányzat véleményét. Ez 
megtörtént, a Csongrád Megyei Közgyűlés ez év júniusában hozott döntést, és jelentős 
többséggel támogatta az elnevezést.  

A történelmi fejtegetésekbe én most nem kívánok belemenni, hogy miként 
győzte le Csanád Ajtonyt anno, több mint ezer évvel ezelőtt. A természetes határokat 
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Trianon megcsonkította, és úgy gondoltuk, mivel a terület jelentős része Csongrád 
megyéhez került az átszervezés után - hiszen volt egy átszervezés az 1923. évi, ha jól 
emlékszem, XXXV. törvénycikk alapján -, ezzel az elnevezéssel ott egy központi járás, 
illetve még egy járás jött létre. Ez a nevekben is benne van, hiszen a területen 
található Csanádpalota, hogy mondjak egy példát.  

Tekintettel arra, hogy ez anyagiakba nem kerül a választópolgároknak és 
senkinek, és van elég idő a felkészülésre is a névváltoztatáshoz, kérem, hogy e rövid 
indoklással és a leírtakkal összefüggésben is szíveskedjenek tárgysorozatba venni.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem, ki kíván hozzászólni. Répássy képviselő 

úr! 

Hozzászólások 

DR. RÉPÁSSY RÓBERT (Fidesz): Tisztelt Bizottság! Én támogatom az önálló 
képviselői indítvány tárgysorozatba vételét. Két megjegyzésem van, és nagyon bízom 
benne, hogy nem egy egyórás vitát fog kiváltani a hozzászólásom, mert alapvetően 
támogatom. 

Azt szeretném fölvetni, hogy vajon, ha már hozzányúlunk ehhez az 
országgyűlési határozathoz, nem kellene-e ezt az országgyűlési határozatot 
hozzáigazítani az Alaptörvényhez. Mert ez az országgyűlési határozat egy 1990-es 
országgyűlési határozat, és akkor még nem mellesleg a Magyar Köztársaság megyéiről 
rendelkezett. Most azt gondolom - remélem, nem váltok ki egy órás vitát -, hogy 
Magyarország neve Magyarország; mondhatnánk, ez evidencia, ez még az 
Alaptörvény előtt is evidencia volt, csak a hivatalos elnevezése volt Magyar 
Köztársaság, ma már a hivatalos elnevezése is Magyarország. Úgyhogy nem tudom, 
lehet-e esetleg változtatni, de javaslom, hogy legyen Magyarország megyéiről szóló a 
szöveg. Ezt egy módosító indítvánnyal meg lehet oldani. Mindegy, én ezt felvetem. 
Nem állítom azt, hogy most ebben a pillanatban tudom a megoldást. Úgy hiszem, 
talán a határozat elnevezéséhez, tehát a nevéhez nem valószínű, hogy módosítást 
tudunk benyújtani, de a szövegéhez mindenképpen, mert a határozat szövegét is 
újrafogalmazza itt a javaslat. Ez tehát az első megjegyzésem. 

A másik megjegyzésem egy féltő gondoskodás a Csongrád megyeiek vagy 
Csongrád-Csanád megyeiek érdekében. Én miskolci vagyok, és az én megyémet úgy 
hívják, hogy Borsod-Abaúj-Zemplén megye, és engem mindig bánt, amikor ezt a 
megyét BAZ megyének hívják. (Derültség.) Nagyon remélem, hogy Csongrád-Csanád 
nevét ki fogják mondani teljes egészében, és soha semmilyen formában nem látok 
valamilyen rövidített leírást, mert az eléggé komolytalanná tenné sajnos a megyében 
élők identitását. Hiszen általában az a tapasztalatunk, hogy az egy elnevezést 
tartalmazó megyeneveket, mint például Vas megye, Zala megye, nyilván kimondják 
ezeket, azonban az ilyen összetett megyeneveket megpróbálják, hangsúlyozom, a 
közigazgatásban is megpróbálják rövidíteni. Mondom, ez félig vicces, de azért tényleg 
őszinte aggódás, hogy valaha az ilyen nagy, összetett elnevezésű megyenevek lehetővé 
tették a rövidítést, és az mindig rosszul sült el. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e még hozzászóló? Bárándy Gergely! 
 
DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP): Köszönöm szépen. Elég humoros és vicces 

tudna lenni, hogy ilyenekről vitatkozunk most itt az Országgyűlésben. Én azt 
gondolom, akkor, amikor egyébként a Fidesz gyakorlatilag a megyéket tökéletesen 
kiüresítette, hatáskör hiányában hagyta, mindent átcsoportosított a 
kormányhivatalokhoz, gyakorlatilag a megyei önkormányzatoknak, azon kívül, hogy 
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némi fejlesztési pénzt onnan még el lehet lopni, más funkciójuk nem nagyon van, 
most arról vitatkozunk, hogy egyébként milyen történelmi nevei vannak… Hát, ez, azt 
gondolom, se nem méltó, se nem indokolt. Úgyhogy biztos, hogy mi nem támogatunk 
egy ilyen javaslatot. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Van-e még hozzászóló? (Nincs jelentkező.) Megadom a szót az 

előterjesztőnek. 

Dr. Kovács Zoltán reflexiói 

DR. KOVÁCS ZOLTÁN (Fidesz) előterjesztő: Répássy képviselő úr viccesen 
kezdte. Lehet, hogy nem úgy kellett volna a megyét elnevezni, hogy a Borsoddal 
kezdődjön, de a borsodiak ragaszkodtak hozzá; hanem Abaújjal, és akkor mindjárt 
megoldódna ez a rövidítési probléma. Az soha nem zárható ki egyébként a magyar 
nyelvben, főleg a telefonos sms-küldésekben, illetve a nyelv átalakulásával, hogy egy 
csomó rövidítés kerüljön be a rendszerbe. Ez nem kiküszöbölhető. Vélhetően 
egyébként a hivatalos eljárásokban - sőt, biztos - és az emberek lelkében is ez inkább 
normál módon jelenik meg.  

Ami Bárándy képviselő úr hozzászólását illeti, úgy tudom, a helyi szocialisták 
többség megszavazta ezt, úgyhogy nekik nem voltak aggodalmaik az elnevezéssel 
kapcsolatban. Érdemes lenne őket is megkérdezni, hogy Budapestről mondják-e meg, 
hogy hogyan nevezzék az ő megyéjüket, vagy ott helyben ők döntenek erről.  

Ami pedig a megyei önkormányzat kiüresítésére vonatkozó megjegyzését illeti, 
a megyei önkormányzattól semmilyen, illetve minimális hatáskör ment át a 
kormányhivatalokhoz; a volt közigazgatási hivataloktól került át hatáskör, illetve a 
járások létrejöttével a települési önkormányzatoktól, a hatósági jogkörök mintegy 45-
50 százaléka, és a központi államigazgatástól kerültek át hatáskörök a 
kormányhivatalokhoz. Tehát a megyei önkormányzat vonatkozásában minimális 
hatáskör került át a kormányhivatalokhoz. Úgyhogy ebbéli álláspontjával 
kapcsolatosan ezt tudom elmondani.  

Azt gondolom tehát, hogy tárgysorozatba vehető, hiszen a helyi erők 
támogatták; gyakorlatilag egy tartózkodás volt és egy nem szavazat a teljes közgyűlési 
oldalról. Nyilván megfontolták, hogy miért; vannak történelmi előzményei is.  

Az országgyűlési határozat nem kívánja meg a minősített többséget, úgyhogy 
átvihető. Hogy most az elnevezést az alkotmányban is végigvigyük-e, amit Répássy 
képviselő úr mondott, nyilván minden képviselőnek megvan a lehetősége, hogy ezt 
javasolja, ha úgy gondolja. Mi ezt nem javasoltuk; mi a legegyszerűbb megoldást 
választottuk, jogszerű megoldást választottunk, és a határidővel megfelelő felkészülési 
időt biztosítunk mindenki számára. Ez 2020. június 4-e, amely egyben a nemzeti 
összetartozás napja és a trianoni békediktátum 100. évfordulója. Köszönöm szépen. 

Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Határozathozatal következik. Ki szavaz amellett, 
hogy tárgysorozatba vegyük a képviselői önálló indítványt? (Szavazás.) Ez 9 igen. Ki 
szavaz ellene? (Szavazás.) Ez 2 nem. Ki tartózkodott? (Szavazás.) Megállapítom, 
hogy 1 tartózkodás mellett tárgysorozatba vettük. 

Köszönjük szépen a megjelenést. 
 
DR. KOVÁCS ZOLTÁN (Fidesz) előterjesztő: Köszönöm. További jó munkát, a 

viszontlátásra! (Távozik az ülésről.)  
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A közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény módosításáról szóló 
T/17267. számú törvényjavaslat 

ELNÖK: Áttérünk a következő napirendi pontunkra: a közjegyzőkről szóló 
1991. évi XLI. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat T/17267. szám alatt, Lázár 
János és dr. Vas Imre képviselők önálló indítványa. Vas Imrét kérdezem, kíván-e 
kiegészítést tenni. 

Dr. Vas Imre szóbeli kiegészítése 

DR. VAS IMRE (Fidesz), a bizottság alelnöke, előterjesztő: Igen, köszönöm 
szépen. Nem egy hosszú törvényjavaslat ez sem, mint ahogy az előző határozati 
javaslat sem volt az. Arról szól, hogy az új Pp. hatálybalépésével az általános elsőfokú 
illetékes bíróság a törvényszék lesz. Ehhez próbálja a közjegyzők illetékességét is 
hozzáigazítani. Budapesten a közjegyzők ma is egész Budapest területén eljárhatnak. 
Vidéken, ahol egyébként van olyan bíróság, ahol csak egy közjegyző van, ott csak a 
járásbíróság illetékességi területén járhat el.  

Ez az illetékességi szabály, ha ezt a törvényjavaslatot az Országgyűlés elfogadja, 
nem vonatkozik a hagyatéki eljárásokra, ugyanis a hagyatéki eljárásról szóló törvény 
egyik igazságügyi minisztériumi végrehajtási rendelete szabályozza, hogy melyik 
közjegyző folytatja le a hagyatéki eljárást; illetve a fizetési meghagyásos eljárásokra, 
amely egy véletlenszerű elosztási rendszerben történik, tehát Budapesten benyújtja az 
ember a fizetési meghagyást, és egy békéscsabai közjegyző bírálja el, hogy 
kibocsátható-e avagy sem; illetve a jogerős fizetési meghagyásokhoz kapcsolódó 
végrehajtási lap kiállítására vonatkozó és a végrehajtás elindításával kapcsolatos 
eljárásokra nem vonatkozik ez. Tehát alapvetően az okiratszerkesztésre, 
másolathitelesítésekre vonatkozik, és ezekben a közjegyző az egész megye területén 
eljárhat. És mondom, éppen ott nem járhattak el, nem járhatnak el, ahol egy 
bíróságon, mondjuk, csak egy-két közjegyző van, és ha az éppen nem ér rá, akkor nem 
lehet okiratot, közokiratot készíteni. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Kérdezem, van-e hozzászóló. Répássy képviselő úr! 

Hozzászólások 

DR. RÉPÁSSY RÓBERT (Fidesz): Tisztelt Bizottság! A magam részéről 
támogatom, és gondolom, itt a kormánypárti oldalon mindannyian támogatjuk a 
javaslatot.  

Azt szeretném előrebocsátani, hogy ez egy rendkívül ügyfélbarát javaslat, 
hiszen a jövőben a közjegyzők ügyfelei vagy potenciális ügyfelei bármelyik közjegyzőt 
felkereshetik a törvényszék illetékességi területén. Igaz, hogy Budapesten ezt már 
eddig is megtehették, de a vidéki közjegyzőirodákban ezt nem tehették meg. Ez tehát 
a mondanivalóm egyik része, hogy rendkívül ügyfélbarát. 

Másrészt egyébként ez egy első lépés, mert szerintem a következő lépésnek 
annak kell lennie, hogy maguk a közjegyzők is nyithassanak alirodát vagy valamilyen 
irodát a törvényszék illetékességi területén bárhol. Most az a helyzet, ha nézzük 
Borsod-Abaúj-Zemplén megyét, ott van két olyan város, amelyik egymástól majdnem 
száz kilométerre van, de lehet, hogy még többre is: Mezőkövesd, és mondjuk, 
Sátoraljaújhely, és elvileg, ha megengedjük azt, hogy az ügyfelek bármelyik 
közjegyzőhöz fordulhassanak, akkor viszont életszerűtlen, hogy ilyen távolságról a 
törvényszék illetékességi területén az ügyfél vándorol, az ügyfél mozog. Ellenben, ha 
ez egy szolgáltatásbővítés, akkor a közjegyzőnek lehetővé kellene tenni, hogy más 
járásbíróság illetékességi területén is nyithasson irodát, amennyiben erre igény van. 
Természetesen azt nem állítom, hogy ezt minden közjegyző fontosnak tartja, de ha 
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neki, mondjuk, rendszeresen vannak a másik járásbíróság illetékességi területén 
onnan származó vagy onnan jövő ügyfelei, akkor nyithatna ilyet. Ismerjük ezeket a 
„szomszéd várakat”, mondjuk, Zala megyében vagy máshol, ahol két nagy vagy 
közepes város van egymás mellett, és szükség lenne arra, hogy a közjegyzőket is 
felszabadítsuk ilyen irodanyitásban.  

De ez csak egy zárójeles megjegyzés, mert ettől természetesen ez a javaslat 
önállóan is teljesen elfogadható, csak szerintem ennek kellene lenni a következő 
lépésnek. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Bárándy Gergely! 
 
DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP): Köszönöm szépen. A következő lépésként 

meg esetleg tegyük azt is lehetővé, hogy mindenki kiválasztja, hogy melyik bírónál 
szeretné a saját ügyét intézni. (Dr. Répássy Róbert: Azért az nem okiratszerkesztés!) 
Ezt most csak azért mondom, mert itt egy picit a versenyszféra felé toljuk el a 
közjegyzőket, holott a közjegyzői tevékenység alapvetően hatósági tevékenység. Én azt 
gondolom, pont nem feltétlenül volt jó példa az, hogy itt Budapest teljes területén a 
közjegyzők eljárhatnak; ezt látjuk. Mert ha ez a versenyszféra része lenne, akkor 
rendben van. Akkor a bankok például, amelyik közjegyzőt jobbnak tartják, 
gyorsabbnak, precízebbnek, s a többi, majd azzal kötnek szerződést, ahogy ügyvédet 
is egyébként szabadon lehet választani. (Közbeszólásra:) Azt mondom, de ez nem 
feltétlenül jó. Pont ezt mondom, hogy ha már egységesíteni akarjuk a gyakorlatot, 
akkor pontosan azokból a negatív tapasztalatokból érdemes lenne kiindulni, 
amelyeket Budapesten e vonatkozásban lehet látni, nem pedig a többi megyére is 
kiterjeszteni ezt a nem jó gyakorlatot.  

Tehát az ügyfélbarát eljárásmóddal egyébként alapvetően természetesen 
alapelvi szinten egyet lehet érteni, csak amikor például ez az objektivitást 
veszélyezteti, akkor ott el kell gondolkodni rajta, hogy ez jó vagy nem. Csak egy példát 
mondok, és mindenki gondolkodjon el rajta. Mondjuk, a bankok szerződéseit 
szerződött közjegyzők kötik, tehát általában ugyanazok a közjegyzők szokták és 
ugyanazon közjegyzői irodák, ami egy rendkívül jó bevételt jelent a közjegyzőnek. 
Oké. Mennyire várható el ettől a közjegyzőtől az objektivitás? Hogy az ügyfél és a 
bank érdekeit egyforma módon vegye számításba, és így kezelje? Hogyan? És nekem 
az a problémám ezzel, hogy ha ezt a szférát minél inkább a versenyszféra felé tereljük, 
akkor ez a fajta objektivitás kerül veszélybe a közjegyzőknél. Vagy föl kell akkor 
vállalni azt, hogy akkor úgy, mint ahogy az ügyvédek működnek, szabad 
ügyvédválasztás van, és ott az ügyvéd egyértelműen a megbízója érdekét képviseli, és 
ha valakinek ez nem tetszik, akkor vigyen oda egy másik ügyvédet, akit meg ő bíz 
meg, és a két ügyvéd majd kiegyezik egymással. Ez így szokott lenni a 
magánszférában. No de ha a közjegyzőt mi meg akarjuk tartani az állami 
rendszerben, már olyan értelemben legalábbis, hogy hatósági jogkört folytat, akkor 
azt gondolom, hogy ezek a módosítások kifejezetten az objektivitás ellen hatnak, még 
akkor is, ha adott esetben bizonyos helyeken az ügyfélbarátsága ennek a javaslatnak 
kimutatható. Mi tehát ezért nem támogatjuk ezt a javaslatot. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Én is hozzá szeretnék szólni, ezért átadom az 

elnöklést Vas Imrének. 
 
(Az ülés vezetését dr. Vas Imre (Fidesz), a bizottság alelnöke veszi át.) 
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ELNÖK: Köszönöm. Az ülés vezetését átveszem, és megadom a szót Vitányi 
alelnök úrnak. 

 
DR. VITÁNYI ISTVÁN (Fidesz), a bizottság alelnöke: Bárándy Gergely 

képviselőtársam hozzászólásához annyit fűznék hozzá, hogy én nem tudom, ez 
mennyire veszélyezteti az objektivitást. Biztosan járt már közjegyzőnél nemegyszer: 
amikor egy banki szerződést köt, egy blankettát tölt ki, az kész van előre (Dr. Staudt 
Gábor: Elég nagy baj!), csak behelyettesíti a neveket, beírja az összegeket. Nem 
tudom, ez mennyire veszélyezteti az objektivitást. Ez az egyik. 

A másik dolog: én maximálisan támogatom Répássy képviselőtársam 
javaslatát. Én már most ehhez a képviselői önálló indítványhoz az 1. § (1) bekezdése 
mellé egy (2) bekezdést fogok javasolni módosításként, miszerint - szövegszerűen is 
tudom mondani -: „A közjegyző illetékességi területén alirodát nyithat.” Mert így 
tulajdonképpen azt nem várhatjuk el, hogy ha mondjuk, Berettyóújfaluból egy 
közjegyzőhöz szeretnének fordulni egy debreceni szerződésügyben, akkor bemegy 
Debrecenbe, leül egy kávéházban, és ott elkezdik digicselni a szerződést. Szerintem a 
megfelelő körülményeket neki is meg kell teremteni. Mint ahogy az ügyvédeknél is 
van aliroda, lehet bárhol, az ország egész területén nyithat alirodát.  

És a következő dolog: a közjegyző közhatalmi feladatokat lát el, ez biztos. De 
van egy része a tevékenységének, ami nem közhatalmi feladat. Köszönöm szépen.  

Visszaveszem az elnöklést. Répássy képviselő úr! 
 

(Az ülés vezetését dr. Vitányi István (Fidesz), a bizottság alelnöke veszi át.) 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT (Fidesz): Részben egyébként egyetértek Bárándy 

Gergely felvetésével, a kiindulópontjával értek egyet, azzal, hogy a közjegyzői 
tevékenység közhatalmi tevékenység. De ez csak egy része a tevékenységének, és ez a 
módosítás nem érinti a közhatalmi tevékenységét. Tehát a hagyatéki eljárásokban 
nem valósul meg ez a törvényszéki illetékesség, hanem ott marad a járásbírósági 
illetékesség. Úgyhogy azért figyelni kell a módosító indítvány szövegét, mert ez a 
módosítás igazából a közjegyzőnek csak a szolgáltató tevékenységét fogja a 
törvényszék egész illetékességi területére kiterjeszteni, tehát például az 
okiratszerkesztést vagy más közjegyzői szolgáltatásokat.  

Tehát én ezért mondtam, hogy ez ügyfélbarát, mert ami közhatalmi 
tevékenység, az marad szigorúan továbbra is a járásbírósági illetékességnél, és az 
ügyfeleknek nem kell kóborolnia közjegyzőtől közjegyzőig, hanem meg van határozva 
előre - azért nem volt jó a példája azzal a bíróválasztással, mert most is meg lesz 
határozva az, hogy egy hagyatéki ügyben melyik közjegyzőhöz kell menni. Ez meg lesz 
továbbra is határozva. Ami változás, az az, hogy az okiratszerkesztésben vagy más 
szolgáltatásokban változni fog a közjegyző lehetősége. 

S még egy utolsó mondat: mellesleg - csak zárójelben jegyzem meg - valójában 
a közjegyzők egymás közötti versenyét fogja eredményezni ez a módosítás, ami meg 
éppen, azt gondolom, az ügyfél javát szolgálja. Mert eddig a bank, legalábbis vidéken 
a bank csak egy közjegyzőhöz vitte és vihette tulajdonképpen az ügyletkötést vagy 
szerződéskötést; most pedig tulajdonképpen a közjegyzők egymással versenyezni 
fognak. Az más kérdés, hogy milyen szempontok alapján fognak versenyezni, de mivel 
az is igaz, amit elmondott Vitányi István, hogy itt túl sok mozgási lehetősége nincs a 
szerződéskötés során a közjegyzőnek, egy kötelessége viszont van: hogy elmagyarázza 
a szerződéskötő feleknek, a magánfélnek elmagyarázza azt, hogy miről is szól a 
szerződés, és ezt, én úgy érzem, nagyon precízen betartják a közjegyzők. Aki volt már 
ilyen szerződéskötésen, tudja, hogy akár egy óráig is eltarthat, amíg ezt a 
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jelzálogszerződést például megmagyarázza a közjegyző az ügyfélnek, és azt gondolom, 
ilyen értelemben nem kiszolgáltatottabb, nem lesz egyáltalán kiszolgáltatottabb az 
ügyfél. Mert a bankokat a másik oldalról, a bankfelügyelet oldaláról kell szorítani, 
hogy mi kerülhet bele a szerződésbe, és nem a közjegyzői tevékenység oldaláról.  

 
ELNÖK: Staudt Gábor! 
 
DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik), a bizottság alelnöke: Köszönöm. Azért vagyok 

kicsit bizonytalan, mert most először beszélek az alapjavaslatról, ami előttünk van, a 
módosítás nélkül. 

Budapesten valóban meg lehet tenni, hogy Budapest területén bármelyik 
közjegyzőt felkeresik a budapesti állampolgárok. Ez egy tényhelyzet, így van. Tehát 
ilyen szempontból ez egy logikus módosítás, hogy ezt vidéken is megtehessék, illetve a 
többi megyében is megtehessék, ha mondjuk, Budapestet egy megyének tekintjük 
ebben a tekintetben. Ha nem így teszünk, akkor nyilván a budapestieknek kedvezünk. 
A másik fele pedig lehetne, ha ezzel nem értünk egyet, hogy Budapest esetében is 
visszaszigorítjuk a javaslatot. Ami nem lenne logikus, mert ott már kvázi egy adott 
helyzet van. Tehát önmagában én ezt nem tartom ördögtől valónak, hogy az 
alapjavaslat elfogadásra kerüljön. 

Viszont az az irány, amelyik itt megfogalmazódott, elbizonytalanított, mert ha 
alirodát is lehet nyitni, akkor valóban felmerülhet, hogy egy kicsit az ügyvédekhez 
vagy az üzleti szereplőkhöz közelítjük a közjegyzőket. És gondoljanak bele 
képviselőtársaim abba a helyzetbe, és nem vagyok benne biztos, hogy ez jó, 
megmondom őszintén, mert mondjuk, egy bank sokszor, legalábbis a devizás 
szerződéseknél is így történt, egy adott közjegyzővel dolgozott együtt, az általában 
nem esett túl messze a bankfióktól, ami nem esett túl messze általában az ügyfél 
lakóhelyétől - általában -, de a lényeg az, hogy megmondták, hogy hova menjen; a 
környéken volt, de megmondták. Az ügyfél tehát nem mondhatta meg általában, vagy 
a bank azt szerette, ha a már bejáratott közjegyzőjéhez megy. Tehát hiába mondta 
volna az ügyfél, hogy ha nem is három utcára, de mondjuk, tíz utcával arrébb van egy 
másik, én oda mennék, oda irányították, akivel ők le voltak szerződve. Innentől 
kezdve a gond az volt, és ez bebizonyosodott, most nem részletesen belemenve, de a 
közjegyzők szerepe is felmerült a devizás ügyletek ellenjegyzésénél. Hiszen lehet, hogy 
felolvasták ezeket a szerződéseket, de sok esetben olyat írattak alá az ügyfelekkel, ami 
nem felelt meg a jogszabályoknak. Ez több esetben bebizonyosodott, akár egyébként 
később bizonyosodott be. Erre nyilván lehet azt mondani, hogy ami később 
bebizonyosodott, azt miért kellett volna egy közjegyzőnek tudnia, de jómagam is 
láttam, amikor az állampolgárok megkerestek minket, nem egy olyan szerződést, 
amely a közjegyzőkön keresztülfutott, és teljesen hajmeresztő dolgokat tartalmazott.  

Egyébként Vitányi képviselőtársamnak igaza van, tényleg sokszor csak a nevet 
meg az adatokat cserélték ki. De hát ez probléma, mert neki fel kellett volna hívni a 
figyelmet, hogy kedves bank, amit ön itt ír vagy te itt írsz, kedves szerződött 
partnerem bank, az nem felel meg a magyar jogszabályoknak. És ezt a közjegyzők 
általában nem tették meg vagy kevés kivétellel tették meg. Arról nem is beszélve, hogy 
sok esetben pedig készpénznek vették, és közjegyzői okiratba foglaltak olyan tényeket 
is, amelyekről nem győződtek meg kellőképpen, például hogy szabályosan felmondta 
a szerződést a bank. Tehát így blankettaszerűen azt is aláírták, hogy a bank azt 
mondta, hogy ő szabályosan kiértesítette az ügyfelet, ezt lenyilatkozta a közjegyző 
előtt, és ezt közokiratba foglalták, ami alapján sokszor a bírósági per kihagyásával a 
végrehajtást meg tudták indítani.  
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Van bennem tehát számos dilemma emiatt. Úgyhogy az alapjavaslat még 
támogatható is lehet, de én egyelőre nem nyitnám tovább ezt a kaput, főleg nem egy 
hirtelen jött… 

 
ELNÖK: Egyáltalán nem hirtelen jött. 
 
DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik), a bizottság alelnöke: …vagy akkor kellőképpen 

le nem egyeztetett javaslat számára. Én érzek, főleg a devizás ügyletek tanulsága 
alapján egy olyan tendenciát, hogy a közjegyző hiába olvasta fel, de pont amiatt, hogy 
csak kicserélte az adatokat, ez nem mindig lett olyan módon kontrollálva, amit 
elvárnánk egy közjegyzőtől. Én azt várnám el, hogy akár a praxisa árán is a magyar 
jogszabályokat tartassa be, és a devizahiteles szerződéseknél az derült ki, hogy a 
futószalagon érkező, 40-50 ezer forintos fix bevétellel járó és a mérleg másik 
serpenyőjeként csak neveket kicserélni és felolvasni kellett ezeket a szerződéseket, 
ehhez nemhogy jogi diploma nem kell, még egy érettségi sem, ha elfogadjuk azt, hogy 
csak neveket kell kicserélni, adatokat beírva és felolvasni; ezt meg lehet tenni akár 
nyolc általánossal is. Többet várnánk el a közjegyzőktől. A dilemma ebből adódik. 
Köszönöm. 

 
ELNÖK: Csak annyit tennék hozzá Staudt képviselőtársam előadásához, hogy 

ez szerintem pontosan magyarázza a módosítást, hogy miért indokolt. Mert miért 
teremt ez rosszabb helyzetet? Azáltal, hogy lehetőség van más közjegyzőhöz is menni? 
Eddig kényszerpályán volt az ügyfél. Úgyhogy én azt gondolom, inkább javít a 
helyzeten, mintsem rontana. Bárándy Gergely! 

 
DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP): Köszönöm. Én nem értek ezzel egyet. 

Egyrészt, mert ha a banknak sincs választása, akkor a közjegyzőnek sem érdeke, hogy 
bármilyen módon elköteleződjön afelé. Magyarán, az objektivitást biztosítja az, hogy 
oda lehet menni, máshova nem lehet menni; objektív a bank felé is, objektív az ügyfél 
felé is. És általában nem a szerződéskötéskor, amikor fel kell olvasni ezeket a 
szövegeket, akkor izgalmas ez, hanem mondjuk, akkor, ha valaki nem tud fizetni. És 
akkor innen gondolják tovább! Hogy ott milyen szerepe van egy közjegyzőnek, amikor 
valaki nem tudja, mondjuk, a törlesztőrészleteket fizetni. És akkor innen gondolják 
tovább, hogy ott milyen szerepe van egy közjegyzőnek, mondjuk, amikor valaki nem 
tudja a törlesztőrészleteket fizetni! És hogy ott van-e jelentősége annak, hogy 
mondjuk, a bank felé elhajló-e egy közjegyző vagy nem. És azt gondolom, innentől 
kezdve talán nincs vita köztünk. 

A másik, hogy amit Répássy képviselő úr mond, az pedig picit távolabb vezet 
ettől a konkrét javaslattól. Ugyanis számtalanszor hangoztattuk, talán még ön is, 
képviselő úr - mert aki ügyvéd volt ebben az országban, körülbelül mindenkinek ez 
volt a véleménye -, hogy ez a közjegyzői lobbi egyébként ki tudta azt járni, hogy az 
ügyvédektől számos olyan feladatot vettek át, amihez egyébként a közjegyzőknek 
semmi köze nem kellene hogy legyen. Például az a fajta okiratszerkesztés, amiről ön is 
beszél, alapvetően és jellemzően ügyvédi munka. Ez hiba volt, mert pontosan ezeken 
a területeken, igen, megvan a helye a versenynek. Ezért nem kellene, hogy egyébként 
hatósági jogokat gyakorló személyek végezzék ezt - erre valók a magánügyvédek. És 
ezért volt óriási hiba az, hogy annak idején az Országgyűlés - teljes mindegy, hogy 
milyen színezetű kormány volt éppen, mert mindegyik megcsinálta - a közjegyzőkhöz 
csoportosított át egy halom jogkört. Ebből adódik most az, hogy önök szeretnének egy 
ilyen módosítást, mert tele vannak olyan jogkörökkel a közjegyzők, amelyek 
egyébként ügyvédnél kellene hogy legyenek, és akkor semmi probléma nem lenne 
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azzal, amiről most mi beszélünk, hogy hova lehet fordulni. Hát, ahhoz az ügyvédhez, 
akihez csak akar! De itt akkor azt kellene tenni, hogy nem a közjegyzőket nyomni még 
inkább a versenyszféra felé, hanem leválasztani a közjegyzői jogkörökről azokat, 
amelyeket egyébként ügyvéd kellene hogy ellásson, azt áttenni szépen ügyvédi 
jogkörbe, a közjegyzőknek meghagyni a hatósági jogkörét, és meghagyni a strikt 
körzeteit. Szerintem ez lenne egy normális jogállami modell. Ez, amit mi csinálunk, 
egy ilyen katyvasz, amiből csak rossz jön ki. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Mielőtt Répássy képviselő úrnak megadnám a szót, Staudt Gábor 

képviselőtársam, ez szintén pontosan indokolja azt, amit én beterjesztek. Ugyanis azt 
mondja, hogy a közjegyzők a devizaszerződés megkötésekor nem világosították fel 
kellőképpen az ügyfelet. Előfordul az az eset, hogy annak az ügyfélnek, akit nem 
világosítottak fel, ugyanahhoz a közjegyzőhöz kell mennie egy másik 
szerződésügyben, mert kötve van, amikor pedig a bizalma már megrendült. Nem 
mehet máshova. Répássy képviselő úr! 

 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT (Fidesz): Csak azt a megjegyzést szeretném tenni, 

hogy szerintem kicsit kitágítottuk itt a törvényjavaslat, az önálló képviselői indítvány 
tárgyát, mert egyáltalán nem tárgya ennek a javaslatnak az, hogy arról beszéljünk, 
hogy most a közjegyzői tevékenység túl széles-e, vagy esetleg szűkíteni kell. (Dr. 
Bárándy Gergely: Inkább erről beszéljünk!) Mert nem erről szól ez a javaslat. Ez a 
javaslat arról szól, hogy az ismert munkamegosztáson belül, tehát amit a különböző 
szakmák elvégeznek, azon belül maradva egyébként a közjegyző közelebb kerülhet-e, 
pontosabban az ügyfél közelebb kerülhet-e a közjegyzőhöz, vagy nem kerülhet 
közelebb, és kényszerítve van egy olyan közjegyzőhöz esetleg, akit nem akar 
választani. Tehát egyfajta szabad választást adunk az ügyfélnek ebben a javaslatban. 
Én nem látom, hogy ez miért lenne hátrányára az ügyfeleknek. Mondom, ha nem 
változnak az ügyvédi tevékenység és a közjegyzői tevékenység tartalmi kérdései, ez a 
javaslat az ügyfél számára választási lehetőséget ad. Nem a közjegyző számára ad 
lehetőséget, hanem az ügyfél számára ad lehetőséget - ez egy fontos dolog. 

 
ELNÖK: Staudt képviselő úr! 
 
DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik), a bizottság alelnöke: Köszönöm, erre szeretnék 

reagálni, és fontos, hogy ne darabolódjon föl a vita. Nagyon röviden. Ez jól hangzik, 
de a tény az, hogy a bank fog választani. Egyrészt most is a körzetben több közjegyző 
is van. Ha csak megyei szinten megnyitjuk, akkor már tud választani aliroda nélkül is. 
De a gyakorlat az, hogy a banknak adunk lehetőséget, mert egy százalék, hogy az 
ügyfél elkezd harcolni a bankkal - sokkal kisebb témákban is nagyon nehéz velük -, 
hogy te le vagy szerződve, kedves bank, azzal a közjegyzővel, de én a másikhoz akarok 
menni, és akkor jegyezze ellen ő. Én attól félek, hogy a bank, ha több közjegyzőből 
választhat, és van, mondjuk, egy olyan szerződési kikötése, ami, ha nagyon jó 
szándékú akarok lenni, akkor billeg az alkotmányosság határán, ha rosszabb 
szándékú, akkor jogszabálysértő, akkor több közjegyzőt tud megkeresni, hogy te 
aláírnád ezt, kedves közjegyző?, ha te nem, akkor elmegyek a következőhöz, hogy te 
ellenjegyeznéd, ha küldök heti ötöt? Számolgat a közjegyző, hát, végül is, lehet, hogy 
ez nem is törvénysértő, ellenjegyzem. Úgyhogy általában sajnos nem az ügyfél - az 
ügyfél itt a bank, és nem az, aki fölveszi a hitelt. Erre próbáltam rávilágítani. (Dr. 
Apáti István visszatér a terembe.)  

 
ELNÖK: Bárándy Gergely! 
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DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP): Köszönöm szépen. Én azt gondolom, sok 

mindenki hivatkozhat arra, hogy ez a jogszabály, ez a rendszer, és akkor ezen belül 
kell nekünk kitalálni valami olyat, ami működőképes és ügyfélbarát - kivéve az 
Országgyűlést. Ugyanis az Országgyűlés az egyetlen olyan entitás ma 
Magyarországon, amelyik módosíthatja a törvényeket. Tehát én azt gondolom, hogy 
ha azt látjuk, hogy valami rendszerszinten nem működik jól, és ez valóban az egyik 
leágazása, lecsapódása ennek a nem megfelelő helyzetnek, akkor nem egy jó 
hozzáállás szerintem az, hogy hát, ez van, ez a rendszer, akkor már próbáljunk egy 
kicsit így javítani rajta.  

Ha azt látjuk, hogy problémás, akkor próbáljuk meg rendbe tenni! Úgyhogy én 
azt mondom az előterjesztőknek is, hogy biztos, hogy nyitottak vagyunk abban, hogy 
az ügyvéd, közjegyző közötti munkamegosztást újranyissuk és újratárgyaljuk, és 
azokat a szolgáltatásokat, amelyek mondjuk, indokolják azt, hogy egy ilyen javaslat 
bejöjjön az Országgyűléshez, azokat akkor csoportosítsuk át.  

Én számtalanszor mondtam, és azt gondolom, hogy országgyűlési 
képviselőként talán érdemes lenne úgy gondolkodni, hogy elvi és kijegecesedett 
alkotmányi megoldásokat a praktikum nem írja fölül nálunk. Hát legalább nálunk ne! 
Ha azt mondjuk, hogy a közjegyzőt megtartjuk hatósági embernek, helyes, így helyes, 
akkor ha látjuk, hogy ilyen problémák vannak a mostani felállásból és rendszerből, 
akkor ne egy rossz rendszert kezdjünk el farigcsálni, hanem alakítsuk ezt a rendszert 
megfelelővé, olyanná, ami ügyfélbarát is, és egyébként az alkotmányos rendnek is 
megfelel. Tehát ne egy olyan hatósági személyt alkossunk, amelyiknek minél 
kiterjedtebb, egyébként piaci jogosultságai vannak, azért, hogy ügyfélérdekeket 
szolgáljunk! Hanem csoportosítsunk át hatáskört, ezzel kielégítjük az ügyféligényeket 
is, és egyébként megtartjuk az alkotmányos rendünket is - hogy nagy szavakat 
használjak.  

Én tehát azt gondolom, hogy ha az előterjesztők ilyen problémát látnak, akkor 
kezdeményezzenek egy akár, nem az ötpártit mondom, hanem egy társadalmi, 
szakmai vitát arról, hogy egyébként a közjegyzők és az ügyvédek között mi lenne a 
helyes munkamegosztás. És ha ez megvan, akkor hozzák be az Országgyűlés elé, és ne 
a rosszat faragják tovább. Ez lenne csak a javaslatom. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e még hozzászólás? (Nincs jelentkező.) Akkor 

megadom a szót az előterjesztőnek. 

Dr. Vas Imre reflexiói 

DR. VAS IMRE (Fidesz), a bizottság alelnöke, előterjesztő: Köszönöm szépen. 
A közjegyzők illetékességét az én értelmezésem szerint itt mind a két oldalról 
egyébként rosszul fogalmazták meg. A törvény jelen pillanatban azt szabályozza, hogy 
a közjegyző melyik területen járhat el; nem azt, hogy az ügyfél hova mehet. Ebből az 
következik, hogy a mai napon is, ha mondjuk, egy szerződést akarok kötni, akkor 
budapesti lakosként - ezt hozzáteszem - elmehetek a ráckevei, dabasi, dunakeszi, váci 
közjegyzőhöz. A törvény azt szabályozza, hogy a közjegyző melyik területen járhat el. 
Míg Budapesten, mondjuk, a józsefvárosi vagy ferencvárosi közjegyző elmehet a XI. 
kerületbe, addig most a dabasi közjegyző nem mehet el Vácra, hogy ott írják előtte alá 
a hitelszerződést, vagy ott tanúsítsa a másolat eredetivel való egyezőségét. Ez volt az 
egyik. 

A módosító javaslatot, ha megszületik, akkor az előterjesztők nyilván meg 
fogják fontolni, hogy érdemes-e ezt így kiterjeszteni avagy sem. Erről most még nem 
nyilatkoznék. 
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A harmadik, ami ugyan nem kapcsolódik közvetlenül ehhez, csak egy példa: 
Romániában az ügyvéd nem szerkeszthet szerződést; ott minden ingatlan-adásvételi, 
egyéb szerződéssel közjegyzőhöz mennek. És ez a francia jogot követő országok nagy 
részében egyébként így van, hogy az ügyvéd nem szerkeszthet szerződést. Úgyhogy 
pont az ellenkezőjét lehetne felvetni, de én ezt nem vetném fel, mert egyébként 
szerintem jó a munkamegosztás. Mert míg, mondjuk, jellemzően a nagy számban 
előforduló ingatlan-adásvételi szerződéseket döntő részt az ügyvédek szerkesztik, 
például a banki hitelszerződéseket pedig a közjegyző foglalja közokiratba; és a 
végrehajthatóság tekintetében a kétfajta, az ügyvéd által ellenjegyzett és a közjegyzői 
közokiratba foglalt okiratok között azért jelentős különbség van.  

Abban, hogy a közjegyzőknek gondosabban kellett volna eljárni ezeknek a 
hitelszerződéseknek a közokiratba foglalásánál, úgy gondolom, közöttünk nincs vita, 
mert számottevően gondosabban kellett volna eljárni, ezt én is így látom. Köszönöm 
szépen, és kérem, támogassák a tárgysorozatba vételt. 

Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönöm szépen, erről szavazunk. Ki támogatja a tárgysorozatba 
vételt? (Szavazás.) Ez 9 igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) Megállapítom, hogy 3 
nem szavazat mellett tárgysorozatba vettük. 

A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 
módosításáról a hivatalos és közmegbízatást betöltő személyek 
fokozott büntetőjogi felelősségének megteremtése érdekében 
címmel benyújtott T/15896. számú törvényjavaslat 

Áttérünk a következő napirendi pontunkra, az e) alpontra: a Büntető 
Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény módosításáról. Szilágyi György, dr. Apáti 
István, dr. Staudt Gábor és dr. Gyüre Csaba képviselők önálló indítványa. Megadom a 
szót az előterjesztőnek, Staudt Gábornak. 

Dr. Staudt Gábor szóbeli kiegészítése 

DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik), a bizottság alelnöke, előterjesztő: Köszönöm 
szépen, elnök úr. Egy nagyon fontos javaslat fekszik a bizottság asztalán, és úgy 
gondolom, a tárgysorozatba vételt mindenképpen támogatni kell, nehezen tagadható 
meg a tárgysorozatba vétel, lévén, hogy azt láthatjuk, hogy az igazságszolgáltatás 
rendszere, és ezt az elmúlt harminc évre értem - nyilván a kommunizmus évtizedeiről 
nem szeretnék beszélni, de közel harminc éve -, alkalmatlan arra, hogy főleg a 
politikai közszereplő felelősöket elszámoltassa vagy felelősségre vonja a közpénzek 
eltűnése okán, a közpénzek eltűnését pedig meggátolja, azzal is, hogy az elkövetőket 
megbünteti, illetve a jövőben kizárja, hogy hasonló bűncselekmények elkövetésre 
kerüljenek. Ha pedig így van, akkor a jogalkotónak feladata, sok feladata van, de 
feladata az is, hogy a büntető törvénykönyvet módosítsa, akár úgy, hogy az adott 
tényállásokat jobban körbebástyázza, és a bírói-ügyészi gyakorlatot így meghatározó 
módon tudja alakítani, akár úgy, hogy a különböző közszereplők közmegbízatása által 
elkövetett közpénzügyi bűncselekményekkel kapcsolatosan szigorítást vezet be. (Vigh 
László távozik az ülésről.) 

Az előttünk fekvő javaslat erre tesz indítványt. Hangsúlyozom, hogy a hivatali 
beosztásról, a közszereplőkről, illetve a közmegbízatásuknál fogva bűncselekményt 
elkövetőkről szólna a javaslat. Kétirányú, amit letettünk az asztalra. Egyrészt 
bizonyos esetekben a büntetési tételek szigorítását jelenti; más esetekben minősítő 
körülményként annak a meghatározása, ha hivatalos személyként vagy 
közmegbízatás felhasználásával követik el ezeket a bűncselekményeket. Ahol 
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önmagában már szerepel az elkövetői minőség, csak szigorításra van szükség, ez a 
hivatali vesztegetés, a vesztegetés elfogadása bírósági vagy hatósági eljárásban, a 
korrupciós bűncselekmény feljelentésének elmulasztása, a hivatali visszaélés, a 
hanyag kezelés, amelyek esetében a tételek szigorítását javasoljuk; és a lopás, 
sikkasztás, csalás, hűtlen kezelés, költségvetési csalás esetében minősítő 
körülményként szeretnénk, ha a Btk.-ba ez beemelésre kerülne. Az önmagában is 
furcsa lehet, hogy a közpénzek ily nagy arányú ellopása, elfolyása esetében a lopás, 
sikkasztás, csalás, hűtlen kezelés, költségvetési csalások esetében nincs az 
kellőképpen a Btk. által értékelve, hogy ha valaki hivatalos személyként követi el 
ezeket a cselekményeket. Úgy gondoljuk, hogy ez a minimum. Lehet rajta vitatkozni, 
hogy a büntetőjogi tételeket mi módon állapítsuk meg - mi erre tettünk javaslatot. Azt 
kérem, kerüljön az Országgyűlés elé, és így az Országgyűlés meg tudja tárgyalni, és 
egy olyan döntés születhet, ami hosszú távon Magyarországon meg tudja gátolni 
talán, hogy a közpénzek eltűnjenek. Köszönöm szépen.  

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

Hozzászólások 

DR. VAS IMRE (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen. Hát, 
jogászként nem egy komoly munka ez a törvényjavaslat. (Dr. Staudt Gábor: Először 
értse meg!) Mert azt az egy szempontot nem veszi figyelembe, hogy nem a büntetési 
tétel mértéke, hanem a büntetés elkerülhetetlensége az, aminek sokkal nagyobb a 
visszatartó ereje. Ráadásul a büntetési tételkereteket emeli, ami egyébként szerintem 
nagyjából most a helyén van, és bevezet ilyen fogalmat, hogy „közmegbízatás 
felhasználásával”, ugyanakkor nem definiálja például, hogy mi az a közmegbízatás. 
Vagy például a hanyag kezelésnél, amely gondatlan bűncselekmény, ott olyan 
mértékig emeli fel a büntetési tételkeretet, ami mondjuk, egy közúti baleset gondatlan 
okozásánál több ember életével ér fel. Márpedig szerintem az anyagi javak több 
ember életével sosem érhetnek fel. 

A másik pedig: mi nem a büntetési tételkeretben látjuk a megoldást (Dr. 
Staudt Gábor: Hanem a lopásban!), sokkal inkább abban, hogy az elévülési időt 
meghosszabbítsuk. Mert nagyon sokáig bizonyos korrupciós bűncselekmények azért 
nem tudnak a hatóság tudomására jutni, mert mind a két fél, tehát az adó és az 
elfogadó is egységben van, de azért ez az egység bizonyos idő után megbomolhat, 
társadalmi, egyéb személyes változások miatt. Úgyhogy ebből adódóan nem 
javasoljuk a törvényjavaslat tárgysorozatba vételét. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Bárándy Gergely jelentkezett következőként. 
 
DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP): Köszönöm szépen. Azon mosolyogtam 

magamban, hogy hány olyan interjúra emlékszem vissza, többek közt Répássy 
képviselő úrral és másokkal is a Fidesz köreiből, ahol én ezt a mondatot, amit most 
Vas Imre elmondott, elmondtam, hogy nem a tételkeret-emelés az, ami visszatartó 
erő, hanem a büntetés elkerülhetetlensége (Közbeszólások.), és akkor a fideszes 
képviselők olyan mértékben ellenezték ezt a mondatot, és oly mértékben nem értettek 
vele egyet, hogy de igenis, a szigorú büntetőpolitika… Na jó, szóval, csak azért 
mondom, hogy ezen most egy kicsit mosolyogtam magamban - hogy Vas Imre 
képviselő úr ezt a mondatot a Fidesz színeiben elmondja, sosem gondoltam volna! 

Egyébként azt mi is úgy látjuk, hogy nem ettől a javaslattól fog a korrupció 
megszűnni Magyarországon, mindazonáltal most már jó pár éve követjük azt a 
gyakorlatot, hogy amely javaslat a közélet tisztaságát célozza, azt mi támogatjuk, 
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legalábbis a tárgysorozatba vételét támogatjuk, annak a megtárgyalását. Még akkor is, 
ha bizonyos elemeivel nem értünk egyet, mert a megtárgyalása igenis indokolt, hiszen 
ez Magyarországon egy rendkívül komoly és jelentős probléma. Legfeljebb a 
parlamenti vitában majd módosító javaslatokkal élünk a javaslat kapcsán. 

Ami még egy ellenérv elhangzott, arra pedig szeretnék szintén egy mondatot 
mondani, hogy hogyan lehet ezt összehasonlítani a személy elleni erőszakos 
bűncselekményekkel. Messzemenőkig osztom Vas képviselőtársam felvetését. Ezt 
mondtam el én is az új büntető törvénykönyv vitájában, hogy ha már hozzányúltunk 
és új kódexet alkot az Országgyűlés, akkor érdemes lett volna lényegesen jobban 
elválasztani a személy elleni erőszakos bűncselekményeket minden mástól, mert 
annak a mértéke egy modern, XXI. századi jogállamban, azt gondolom, kiemelt kell 
hogy legyen, azaz semmi máshoz nem hasonlítható. Akkor ezzel önök nem értettek 
egyet. Hogy miért, azt nem tudom; örülök, hogy most már osztják ezt a felfogást - 
akkor kellett volna ezt meglépni. Most egyébként nem ez az egyetlen hely, ahol össze 
lenne ez a kettő mosva, ugyanis ma például a kábítószerrel visszaélés egyes eseteiben 
többet lehet kapni, mint az emberölésnél. Tehát ezek nincsenek rendben. Vagy egy 
különösen jelentős kárt okozó vagyon elleni bűncselekménynél többet lehet kapni 
szintén, mint mondjuk, egy emberölésnél; például ennek a büntetési tételkerete 
fölötte van a halált okozó testi sértésnek. Igen, képviselőtársaim, valóban, ez így nincs 
rendben. Csakhogy önök fogadtak el egy olyan új büntető törvénykönyvet, ahol 
számos olyan elem szerepel, amelyik nem személy elleni erőszakos cselekmény, 
viszont a büntetési tételkerete fölötte van a személy elleni erőszakosnak is. 

Mindezzel csak azt szeretném mondani, hogy valakin, ellenzéki képviselőkön 
számonkérni azt, hogy ez így nincs összhangban, azért nem érdemes az önök részéről, 
mert önök teremtették meg ezt a helyzetet az új Btk.-val. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Apáti képviselő úr! 
 
DR. APÁTI ISTVÁN (Jobbik): Köszönöm szépen. Nem értem, mi baj lehet 

abból, hogyha megpróbálunk rendet tenni, méghozzá rögtön a legmagasabb szinten 
vagy szinteken. Ugyanis az egész ország e tekintetben igencsak szétesőfélben van vagy 
erkölcsileg atomizálódott is. (Dr. Vas Imre: A Jobbik megjelenése óta.) Kikérem 
magamnak ezt az egyébként nagyon-nagyon gyenge, színvonaltalan, még Vas Imréhez 
képest is rendkívül színvonaltalan megjegyzést! Az a helyzet, hogy ott tartunk, odáig 
süllyedtünk - Vas Imre, ezen inkább sírni kellene, zokogni, nem nevetgélni meg 
röhögcsélni! (Dr. Vas Imre: Kovács Béla!) -, soha nem gondoltam volna, hogy 
körülbelül harminc év alatt odáig jutunk, hogy Romániát fogjuk jó példaként 
emlegetni, vagy a délszláv államokat jó példaként kell emlegetni. Gondolok itt 
Horvátországra, ahol miniszterelnököt, vezető beosztású politikusokat, állami 
vezetőket vittek már el vezetőszáron, és hosszú időre élvezhették az ottani büntetés-
végrehajtás vendégszeretetét; Romániában úgyszintén. Mi ettől fényévekre vagyunk. 
És tudja, ez úgy csapódik le a legnehezebb helyzetben lévők szintjén, hogy ők ehhez 
képest, amit a vezető politikusok ellopnak, ők csak karalábétolvajok, és rögtön 
felmentik magukat, érzelmileg, mentálisan, erkölcsileg mindenfajta felelősség alól, 
hiszen ha vezető beosztású politikusnak szabad akár tízmilliárdokat is ellopni és 
strómanok nevén kitalicskázni, kiszivattyúzni az országból, akkor neki is lehet, hiszen 
a vezető beosztású politikusnak a nagypályára, neki a kispályás lopásra van meg a 
lehetősége. Ezért van az, hogy a közmunkás, ha tudja - nem minden közmunkás, mert 
a közmunkásoknak egy kis részéről beszélek, mielőtt még félremagyaráznák a 
szavaimat -, akkor ellopja azt a három liter benzint, most csak mondtam egy légből 
kapott példát, a fűnyíróból vagy a növényvédelemhez, településrendezéshez használt 
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gépekből, hiszen ő ahhoz fér hozzá, neki ott van lehetősége privatizálni egy kis 
közvagyont, vagy némi tőkét felszabadítani, hogy kreatív megfogalmazásokat tegyek. 
A politikusoknak pedig jóval nagyobb a lehetőségük, hiszen a kincstár kulcsa az övék. 
És tudják, ez lentről felfelé, fentről lefelé így vonul végig a társadalom tudatában, és 
mindenki felmenti magát, és kifejezetten fel vannak háborodva, ha végül lebuknak, 
mert hát a nagypályás gengszterek öltönyben járnak, és a nagypályás gengszterek 
gyakorlatilag állami védelmet élveznek. Őket nem védi meg senki, nekik ügyvédre 
sincs pénzük, és ha nincs szerencséjük vagy nem elég dörzsöltek, akkor ők elbuknak, 
és ők nem követtek el semmit ahhoz képest, amit itt a mindenkori kormányoktól 
látnak.  

Most nagyon leegyszerűsítve, körülbelül egy kisember konyhanyelvén 
fogalmaztam meg ezt, de higgyék el, hogy ez a néplélek. És még az adócsaló 
vállalkozók - ha van ilyen; nem állítom, hogy a vállalkozások többsége adócsaló, de 
azt állítom, hogy van köztük ilyen - ugyanezt mondják. Miért nem lehet meglovasítani 
egy-két millió forint áfát? Hát mennyit pukkasztanak meg a politikusok? Rajtuk 
leverik egyébként, a jelentéktelen jogszabálysértések következményeibe is olykor 
belepusztulnak, mert rajtuk csattan az ostor. Politikus már meg tudja magát védeni, 
vagy a bármilyen rendű-rangú hivatalos személy, közmegbízatást élvező nagyobb 
eséllyel ússza meg a felelősségre vonást. 

Az egy dolog, abban addig egyetértünk, hogy nyilván különleges eszközök 
szükségeltetnek ahhoz, hogy tényleg fel tudják tárni ezeket a bűncselekményeket. Ez 
nyilván nem úgy működik, hogy odamegy az NNI egyik tisztje vagy valamelyik 
titkosszolgálati tiszt, megkérdezi a polgármestertől, államtitkártól, képviselőtől, hogy 
te lenyúltad ezt a közvagyont?, nem; jaj, bocs, akkor békén hagylak - beismerő 
vallomás hiányában akkor véget is ért az eljárás. Ez ettől nyilván sokkal bonyolultabb 
és összetettebb, és nem is feltétlenül nekünk kell ennek a részleteivel tisztában lenni, 
bár kétségtelenül izgalmas terület. De egyrészt erre kellene nagyobb humán és 
technikai erőforrást fordítani.  

Másrészt pedig azt is elhihetik nekem, hogy az első néhány példának a 
bemutatásáig, a példastatuálásig lesz ez nehéz. Ez olyan, mint amikor, lehet, hogy 
rossz a példa, de ha Orbán Viktor észjárását, bár nem mindig könnyű, de próbáljuk 
követni, hogy futballhasonlatot mondjak megint, amikor az egyik futballcsapat 
nagyon nyom, nagyon sok gólhelyzetet kialakít, de csak nem akar összejönni az első 
találat, de amikor az összejön, akkor átszakad egy gát, és akkor utána minden bejön, 
akkor utána már sokkal könnyebb minden, mint annak előtte. Na, itt is a gát 
átszakítása lesz a probléma, amíg az első néhány hétpróbás imposztort vagy 
prémiumkategóriás gazembert nem fogják vezetőszáron megcibázni, meg nem fogják 
megkapni az első, reményeink szerint kétszámjegyű ítéletet. Onnantól kezdve 
mindenki el fog gondolkozni. Onnantól kezdve mindenki el fog gondolkozni azon, 
hogy megelégszik-e a legális, törvényes, adózott, tisztességes jövedelemmel, és akkor 
egyébként egy szép pályafutásnak nézhet elébe; vagy kevesli, mert feneketlen a bendő, 
mert mohó, nem tud ellenállni a csábításoknak, de akkor adott esetben élete jelentős 
részét fegyházban fogja eltölteni. És nyilván ezt kellően be kell mutatni a médiában 
annak érdekében, hogy lentről felfelé és fentről lefelé elkezdjenek gyógyulni ezek a 
folyamatok, meg elkezdjen helyreállni a rend. Hát önök szerint az tényleg normális, 
hogy akár a törvényesített lopással, akár politikai védelmet élvezve megúsznak több 
tíz- meg százmilliárdos közvagyon-kitalicskázásokat közismert vezető politikusok, 
akik nap mint nap feszítenek a tévé képernyőjén, és akkor jogkövető magatartást 
várunk el a magyar állampolgároktól Szamostatárfalvától Sopronig? Önök szerint ez 
normális? És kormányokon átívelően, színektől függetlenül, párthovatartozástól 
függetlenül ez történik ebben az országban harminc éve. Többek között ez elől is 
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menekül, a politika által teremtett hullabűz elől menekül több százezer honfitársunk, 
nemcsak az alacsony keresetek miatt - amiatt is, elsősorban. De teljesen élhetetlenné 
teszi a politika ezt az országot, és akkor ehhez még Vas Imre vigyorog is, meg még 
büszke is magára! Mondom, zokogni kellene! Zokogni az elmúlt 27 év „teljesítménye” 
kapcsán!  

És akkor itt van egy javaslat; nem állítjuk, hogy ez az egyetlen; nem állítjuk, 
hogy ettől önmagával rögtön minden megjavul, de hogy sokat hozzátenne, abban 
teljesen biztos vagyok. Higgyék el nekem, mindenki összekapná magát, fentről lefelé 
és lentről felfelé, ha az első kemény, végrehajtandó szabadságvesztést kiszabó ítéletek 
megszületnének már végre! Csak ezt az első gólt nagyon nehéz begurítani. Ha jól 
emlékszem, talán egy kisgazda államtitkárt sikerült egyszer rajtakapni… (Varga 
József közbeszólására:) - köszönöm szépen, hirtelen nem jutott eszembe; itt volt a 
nyelvemen, csak nem jutott eszembe a neve -, igen, amikor 20 millió forint kenőpénzt 
átvett egy gépjárműben. (Közbeszólások: Az nem ő volt. - Nem államtitkár volt.) 
Nem… Jó, hát akkor rendben - de kisgazda volt. Akkor úgy félig sikerült 
visszaemlékeznem; közel húszéves történet, úgyhogy bocsássák meg, ha kicsit 
pontatlanul idézem vissza a múltat. De ezen kívül én nagy csapásra nem emlékszem.  

Szeretném az önök figyelmébe ajánlani azt, amit egyszer Polt Péter legfőbb 
ügyész úr egy elejtett megjegyzése során mondott, hogy több titkos információgyűjtés 
és nyomozás megindul, és amikor csapásméréshez közel jutnának, vagy 
szakzsargonnal élve: az ütőparancs közelébe jutnának, amikor el lehetne vinni a 
zsiványokat, akkor ezek a nyomozások hirtelen furcsa véget érnek, megszűnnek ezek 
az eljárások, és nem történik utána már semmi, és igazából ez benne is felvet 
kérdéseket. Nem szó szerint, hanem tartalmilag idéztem a legfőbb ügyész urat egy 
korábbi beszámolója kapcsán. Megmondom őszintén, engem is meglepett, hogy 
ennyire nyíltan és igazmondóan fogalmazott. Tehát itt van egy ilyen javaslat, 
amelyikkel igazából, azt mondom, akinek nincs félnivalója, akit nem terhel 
semmilyen felelősség, teljesen mindegy, milyen büntetési tétellel fenyegetjük, úgysem 
fog börtönbe kerülni, mert nem követ el olyat, ami alapján őt börtönbüntetésre vagy 
szabadságvesztésre ítélnék. Miért baj az, hogyha esetleg a meglévők egy részénél a 
hivatalos személy minőség minősítő körülmény, de szigorítjuk a büntetési tételeket, a 
többi részénél pedig erre való tekintettel, hogy valaki hivatalos személyként vagy 
közmegbízatást ellátva követ el cselekményt, ezt minősítő körülménnyé tesszük? Nem 
látok ebben semmilyen kockázatot - hacsak nem arra gondolnak, hogy előbb-utóbb 
csak vége lesz ennek az időszaknak, és amikor jön a nehezebbik fele, a felelősségre 
vonás, akkor azért még az sem mindegy, hogy valaki egyszámjegyű vagy kétszámjegyű 
ítéletet fog kapni.  

Addig a társadalom igazságérzetét nem lehet helyreállítani, és addig igazán 
mélyen és erős erkölcsi talapzaton állva nem lehet jogkövető magatartást elvárni - 
illetve lehet, csak gyakorlatilag mindenfajta erkölcsi alap nélkül -, amíg itt nem 
teszünk rendet! És utána majd a közmunkástól is el lehet várni azt, vagy attól a 
közmunkástól - mert így fogalmazok, nehogy aztán kicsavargassák, hogy itt kollektíve 
bűnösnek minősítek egy adott közösséget -, hogy a három liter benzint ne nyúlja le; 
akkor majd a vállalkozótól is el lehet várni, hogy ne csaljon adót, és így tovább, és így 
tovább. Addig viszont nem. Úgyhogy egyre mélyebbre ássuk ezt a pöcegödröt, 
ahelyett, hogy kiszivattyúznánk belőle a szennyet, és aztán valahogy próbálnánk 
normális közállapotokat kialakítani. Amíg önök ezt így csinálják, akár cinizmusból, 
akár azért, mert úgy gondolják, hogy mert most még megtehetjük, mert mi vagyunk 
többen - ilyen egyszerű lakótelepi logikával: ha mi vagyunk többen, akkor biztos mi 
vagyunk az erősebbek -, addig itt nem lesz rend, és nemhogy használnak, lehet, hogy 
használnak azoknak, akiknek ezáltal a felelősségre vonását, mondjuk, meg lehet 
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akadályozni vagy lehet enyhíteni a helyzetüket, de igazából mélységesen elítélendő az 
a hozzáállás, hogyha valaki védi a védhetetlent, és próbálja magyarázni a 
magyarázhatatlant. Az elmúlt 27 évet ebben az országban. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Van-e még hozzászóló? Vas Imre! 
 
DR. VAS IMRE (Fidesz), a bizottság alelnöke: Apáti képviselő úr, én nem 

menteném fel azt sem, aki három liter benzint visz el, meg azt sem, aki tízmilliárd 
forintot. Mind a kettő bűnös, és mind a kettő ellen fel kell lépni. Voltak egyébként 
politikusok ellen és vannak is büntetőeljárások; tudnék is neveket mondani, 
alapvetően egyébként az MSZP-hez kötőtő politikusokról volt szó. (Dr. Bárándy 
Gergely: Mert azokat ugyanazért elviszik, amiért a fideszeseket nem! Farkas 
Sándor? Mi van vele?) Nyilván a nyomozó hatóságok őellenük vagy velük 
kapcsolatban látta a megalapozott gyanút (Dr. Bárándy Gergely: Aha.), és utána 
nyilván folyt az eljárás. Volt olyan is egyébként, akinek kiadtuk a mentelmi jogát, és 
az ügyészség megszüntette az eljárást, mert vádemeléshez már nem látott elég 
bizonyítékot. De mindenki, aki bűncselekményt követ el, az ellen a hatóságoknak el 
kell járniuk. (Dr. Bárándy Gergely: Farkas Sándor miben különbözik Simon 
Gábortól? Csak vezesd le! Próbált meg!) Úgyhogy szerintem egészen egyértelmű, 
senkit nem kell itt felmenteni. (Dr. Apáti István: A Farkasokkal nincs szerencsétek!) 
Az, hogy képviselő úr szerint más ellen kellett volna eljárni, mondjuk, jogalkotóként 
erről persze lehet véleménye, de az igazságszolgáltatás a törvényhozástól elválasztva 
működik ma Magyarországon. Tehát nem az a döntő, hogy Apáti képviselő úr kiről 
gondolja, hogy bűnös, hanem aki ellen az ügyész vádat emel, és aztán a bíróság 
jogerősen elítéli. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Ha nincs több hozzászólás, megadom az előterjesztőnek a szót. 

Dr. Staudt Gábor reflexiói 

DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik), a bizottság alelnöke, előterjesztő: Köszönöm 
szépen. Azt nem tudom, melyik a rosszabb: ha Vas Imre elhiszi azt, amit mond, vagy 
ha tudja, hogy nem igaz, amit mond. Ez komoly jogi és erkölcsi dilemma, de talán a 
történelem ezt majd nyilván megválaszolja.  

Szépen végigmennék azokon az érveken, amit én itt szakmai érvként 
megpróbáltam kihallani. (Dr. Vas Imre: Ebben egyébként semmi szakmaiság nincs.) 
Ezt én tudom, Vas Imre (Derültség.), hogy az ön nyilatkozatában semmi szakmaiság 
nincs. Tehát a jegyzőkönyv kedvéért: elhangzott Vas Imrétől, hogy ebben nincs 
semmi szakmaiság. (Dr. Vas Imre: A tiedben! A törvényjavaslatodban!) Igen, pont 
erre szeretnék hivatkozni, hogy Vas Imre nyilatkozatában miért nincs semmi 
szakmaiság. El is mondom, hogy miért. Egyébként én sajnálom, hogy az Igazságügyi 
bizottság üléseit ilyen Dömötör Csaba-i mélységekbe, ilyen propagandaminisztériumi 
mélységekbe kell lerántani; itt szakmai érvek is elhangozhatnának. Persze ha 
nincsenek szakmai érvek… 

 
ELNÖK: Akkor nincs szakmai válasz sem. 
 
DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik), a bizottság alelnöke, előterjesztő: …akkor ez 

megérthető. De most így végigmennék, hogy mik hangzottak el. 
Az valóban egy nagyon szép dolog, amikor korábban pont a Fidesz érvelt a 

tételkeretek növelése mellett, és erről Bárándy Gergely nagyon helyesen lerántotta a 
leplet. Mi egyébként akkor is egyetértettünk a tételkeretek növelésével, amikor a 
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Fidesz ezt mondta. Nyilvánvalóan az MSZP-vel ebben nem értettünk soha egyet, 
viszont mi nem változtattunk az álláspontunkon. 

Vas Imre, én nagyon sokat gondolkodtam azon - illetve mondom ezt a többi 
fideszesnek is -, hogy mi változott akkor. Egy dolog változott: hogy most a Fidesz lop, 
és nem az MSZP. Ez változott azóta. Úgyhogy most hirtelen a tételkeret-növelés nem 
jelent megoldást.  

Elhangzott az is, hogy jogászként tudhatnánk, hogy a tételkeret-növelés nem 
megoldás. Egyébként én ebbe a jogi vitába nem mennék bele; itt elhangzott, hogy a 
közmegbízatás felhasználásával való elkövetés új fogalomként kerülne bevezetésre. 
Hát, Vas képviselőtársam, nem kell jogásznak lenni ahhoz, hogy a Btk.-t megnyissa a 
laptopján, és egy Ctrl+f keresőfunkcióba beírja a „közmegbízatás felhasználásával” 
kifejezést, és így - ezt egyébként egy asszisztensének is kiadhatja - megláthatja, hogy 
szerepel a Btk.-ban már több tényállásnál. Ezért mondom, hogy ehhez nemcsak hogy 
jogásznak nem kell lenni, azt hiszem, nyolc általánossal és egy okostelefon 
használatával elvégezhető ez a dolog. Ezért nem szerepel a javaslatban a 
meghatározása, de egyébként bele lehet venni. Tehát ha erről szól, akkor vegyük bele!  

Aztán: hanyag kezelés. (Dr. Vas Imre: Fércmunka!) Igen… Hát, ha hanyag 
kezelésnél közpénz tűnik el, akkor vállalni kell a felelősséget. És jelen pillanatban az 
van, hogy a hűtlen kezelést az ügyészség azzal dobja vissza, hogy nem tudják 
megállapítani, hogy szándékosan kerül sor a károkozásra. Ebben az esetben a hanyag 
kezelésnél, úgy gondolom, ha valaki egy olyan vállalatot vezet, amely közpénzzel 
gazdálkodik, ami a nemzeti vagyon része, vagy olyan politikai, állami vezetői 
funkcióban van, hogy közpénzekhez hozzáfér, akkor vállalja a kiemelt felelősséget a 
hanyag kezelésért is. Tehát ha úgy tűnik el a közpénz, hogy ő nem megfelelőképpen 
látta el a feladatát, akkor igenis a felelősséget vállalni kell. Azért is rossz a példa, amit 
hallhattunk, mert sok helyen, olyan társadalmakban, ahol a korrupció lényegében 
szinte alig létezik (Dr. Vas Imre: Kovács Béla!), például Szingapúrban… Hogy a 
Kovács Béla miért korrupció, azt nem tudom egyébként, amikor kémkedéssel 
próbálták megvádolni… Úgyhogy, Vas Imre, ne ássa lejjebb a saját szakmai hitelét! 
Tudom, hogy nehéz lejjebb ásni, de ne, könyörgök, ne! Ez már tényleg olyan labda, 
amit már nem is esik jól leütni, már olyanokat dobál be. Meg nem kellene 
beszólogatni, és hülyeségeket meg végképp nem. 

Tehát, vannak olyan társadalmak, ahol a korrupció kevésbé létezik, ahol úgy 
gondolják, hogy a közpénz ellopása legalább olyan, ha nem súlyosabban minősül a 
köz szempontjából, mint akár egy emberölés, hiszen abban az esetben meg kell 
büntetni, egy emberölés esetén vagy egy erőszakos bűncselekmény esetén az 
elkövetőt, és a családnak, a környezetének az egy reparálhatatlan kár; viszont ha 
közpénzek tűnnek el, és amennyi közpénz Magyarországon eltűnt a rendszerváltás óta 
- előtte is, de itt most beszéljünk az úgymond demokratikus rendszerről -, ez a 
mennyiség a magyar nemzet szempontjából, azt kell mondjuk, hogy egy gyilkossággal 
ér fel, lévén, hogy ennyi pénz kivonását nem lehet egyéb módon megítélni, mint hogy 
ez a demográfiai helyzet romlásával és a magyar emberek életkilátásainak a 
romlásával jár, és ez egy megbocsáthatatlan bűn.  

A végén azt is el kell mondjam, hogy egy dologban Vas Imre örülhet, mert most 
egy félórája, órája benyújtottuk azt a javaslatot, ami esetében a korrupciós 
bűncselekményeknek az elévülését a jövőben legalább 12 évre emelnénk. Ide fog jönni 
az a javaslat is a bizottság elé, és akkor önnek lehetősége lesz arra, hogy a 
szavahihetőségét bizonyítsa, és támogassa ezt a javaslatot, mert nagyon reméljük, 
hogy legalább, ha már ezt nem fogadnák el, akkor az elévülés kitolását 12 évre 
elfogadják. Illetve én várom egyébként a Fidesztől is azokat a javaslatokat, amivel a 
közpénzek ellopását meg lehet gátolni, de úgy tűnik a hozzászólásokból, számomra az 
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sem egyértelmű, lehet, hogy abban is vita van köztünk, hogy eltűnnek-e a közpénzek 
Magyarországon. Mert ha ebben is vita van, tehát ha önök szerint nem tűnnek el a 
közpénzek, és nincs korrupció Magyarországon, és nem kell semmit tenni, akkor azt 
hiszem, arra a kérdésre, amit az elején föltettem, inkább afelé hajlik a válasz, hogy 
tudják, hogy nem mondanak igazat, csak nem szeretnének semmit tenni, hogy ezt a 
folyamatot meggátolják. De előbb-utóbb szembe kell nézni a következményekkel! 
Köszönöm. 

Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönöm szépen. A vitát lezárom, határozathozatal következik. 
Kérdezem, ki szavaz Szilágyi György, Apáti István, Staudt Gábor és Gyüre Csaba 
képviselők önálló indítványának tárgysorozatba vétele mellett. Kérem, szavazzanak! 
(Szavazás.) Ez 5 igen. Ki nem? (Szavazás.) Ez 6 nem. Megállapítom, hogy a bizottság 
nem vette tárgysorozatba.  

Egyebek 

Egyebekben a következőt szeretném mondani. A jövő héten lesz ülésünk; 
időpont még nincs, de ülést kell tartanunk hétfőn, kedden vagy szerdán. Az időpontot 
egyelőre még függőben hagyjuk. 

A következő: 28-án, csütörtökön jön egy vietnámi delegáció, és 11 órától 
megbeszélés lesz az Országgyűlés Igazságügyi bizottságának tagjaival, majd ebédet ad 
a bizottság a delegáció tiszteletére. Nem tudom, van-e erre önként jelentkező. (A 
jelenlévők egymás között egyeztetnek. - Dr. Staudt Gábor jelentkezik.) Eddig van két 
jelentkező. Aki esetleg még el akar jönni, kérem, a bizottság titkárságánál 
jelentkezzen.  

Az ülés berekesztése 

Köszönöm a részvételt. További jó munkát kívánok! A viszontlátásra! 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 24 perc)  

Dr. Vas Imre 
a bizottság alelnöke 

 

Dr. Vitányi István 
a bizottság alelnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Prin Andrea 

 


