
 

Ikt. sz.: IUB/47-8/2017. 

IUB-24/2017. sz. ülés 
(IUB-102/2014-2018. sz. ülés) 

J e g y z ő k ö n y v  

az Országgyűlés Igazságügyi bizottságának 
2017. november 21-én, kedden, 09 óra 05 perckor 

az Országház Nagy Imre termében 
(főemelet 61.) 

megtartott üléséről 



2 

Tartalomjegyzék  

 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a 
napirend elfogadása 8 

Ügyrendi vita időkeretes tárgyalásról 8 

Az elnök előterjesztése 8 

Hozzászólások 8 

Határozathozatal 10 

a) A Kúria elnökének B/16325. számú országgyűlési beszámolója a 
Kúria 2016. évi tevékenységéről a jogegység biztosítása és az 
önkormányzati normakontroll körében  
(Beszámoló megvitatása a HHSZ 83. § (1) bekezdése alapján)  
b) A Kúria elnökének a Kúria 2016. évi tevékenységéről a 
jogegység biztosítása és az önkormányzati normakontroll 
körében benyújtott H/… számú országgyűlési beszámolója 
elfogadásáról szóló országgyűlési határozati javaslat  
(Döntés bizottsági önálló indítvány benyújtásáról a HHSZ 84. § 
(2) bekezdése alapján) 10 

Dr. Darák Péter szóbeli kiegészítése 11 

Kérdések 14 

Dr. Darák Péter válaszai 17 

Vélemények 21 

Dr. Darák Péter reflexiója 24 

Határozathozatal 24 

a) Az ügyészség 2016. évi tevékenységéről szóló B/17351. számú 
beszámoló  
(Beszámoló megvitatása a HHSZ 83. § (1) bekezdése alapján)   
b) Az ügyészség 2016. évi tevékenységéről szóló beszámoló 
elfogadásáról szóló H/… számú országgyűlési határozati javaslat 
(Döntés bizottsági önálló indítvány benyújtásáról a HHSZ 84. § 
(2) bekezdése alapján) 24 

Dr. Polt Péter szóbeli kiegészítése 25 

Kérdések 28 

Dr. Polt Péter válaszai 32 

Vélemények 36 

Dr. Polt Péter reflexiói 41 

Határozathozatal 42 

a) Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 2016. évi B/17673. 
számú beszámolója  
(Beszámoló megvitatása a HHSZ 83. § (1) bekezdése alapján)   
b) Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 2016. évi beszámolója 
elfogadásáról szóló H/… számú országgyűlési határozati javaslat  



3 

(Döntés bizottsági önálló indítvány benyújtásáról a HHSZ 84. § 
(2) bekezdése alapján) 43 

Dr. Handó Tünde szóbeli kiegészítése 43 

Kérdések 49 

Dr. Handó Tünde válaszai 56 

Hozzászólások 60 

Dr. Handó Tünde reflexiói 62 

Határozathozatal 62 

Balog Zoltán emberi erőforrások miniszterének éves 
meghallgatása 
(Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXXVI. törvény 41. §-a 
alapján) 62 

Balog Zoltán szóbeli kiegészítése 62 

Kérdések 65 

Balog Zoltán válaszai 71 

Vélemények 76 

Balog Zoltán reflexiói 78 

Határozathozatal 78 

Az Európa Tanács nők elleni és a családon belüli erőszak 
megelőzéséről és felszámolásáról szóló Egyezménye kötelező 
hatályának elismeréséhez és kihirdetéséhez szükséges 
intézkedések megtételéről szóló H/17954. számú határozati 
javaslat  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 79 

Bangóné Borbély Ildikó szóbeli kiegészítése 79 

Hozzászólások 80 

Bangóné Borbély Ildikó reflexiói 83 

Határozathozatal 84 

A tizenkettedik életévüket be nem töltött gyermekek sérelmére 
elkövetett szexuális erőszakkal szembeni fokozottabb büntetőjogi 
védelemről szóló T/18275. számú törvényjavaslat   

(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján) 84 

A közigazgatási szabályszegések szankcióinak átmeneti 
szabályairól, valamint a közigazgatási eljárásjog reformjával 
összefüggésben egyes törvények módosításáról és egyes 
jogszabályok hatályon kívül helyezéséről szóló T/18298. számú 
törvényjavaslat   
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján) 86 

A váltójogi szabályokról szóló T/18310. számú törvényjavaslat  
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján) 86 

  



4 

A büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény hatálybalépésével 
összefüggő egyes törvények módosításáról szóló T/18316. számú 
törvényjavaslat  
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján) 87 

A közigazgatási bürokráciacsökkentéssel és az egyes hatósági 
eljárások egyszerűsítésével összefüggő törvények módosításáról 
szóló T/18320. számú törvényjavaslat  
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján) 88 

Egyebek 89 

Az ülés berekesztése 89 

 



5 

Napirendi javaslat 

1. a) A Kúria elnökének országgyűlési beszámolója a Kúria 2016. évi 
tevékenységéről a jogegység biztosítása és az önkormányzati normakontroll 
körében (B/16325. szám)  
(Beszámoló megvitatása a HHSZ 83. § (1) bekezdése alapján)  
(Beszámolót tárgyaló bizottság)  
 
b) A Kúria elnökének a Kúria 2016. évi tevékenységéről a jogegység biztosítása 
és az önkormányzati normakontroll körében benyújtott országgyűlési 
beszámolója elfogadásáról szóló országgyűlési határozati javaslat (H/… szám) 
(Döntés bizottsági önálló indítvány benyújtásáról a HHSZ 84. § (2) bekezdése 
alapján) 

2. a) Az ügyészség 2016. évi tevékenységéről szóló beszámoló (B/17351. szám) 
(Beszámoló megvitatása a HHSZ 83. § (1) bekezdése alapján)  
(Beszámolót tárgyaló bizottság)  
 
b) Az ügyészség 2016. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról szóló 
országgyűlési határozati javaslat (H/… szám)  
(Döntés bizottsági önálló indítvány benyújtásáról a HHSZ 84. § (2) bekezdése 
alapján) 

3. a) Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 2016. évi beszámolója (B/17673. 
szám)  
(Beszámoló megvitatása a HHSZ 83. § (1) bekezdése alapján)  
(Beszámolót tárgyaló bizottság)  
 
b) Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 2016. évi beszámolója elfogadásáról 
szóló országgyűlési határozati javaslat (H/… szám)  
(Döntés bizottsági önálló indítvány benyújtásáról a HHSZ 84. § (2) bekezdése 
alapján) 

4. Balog Zoltán, emberi erőforrások miniszterének éves meghallgatása  
(Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 41. §-a alapján) 

5. A tizenkettedik életévüket be nem töltött gyermekek sérelmére elkövetett 
szexuális erőszakkal szembeni fokozottabb büntetőjogi védelemről szóló 
törvényjavaslat (T/18275. szám)  
(Dr. Selmeczi Gabriella, dr. Répássy Róbert és Horváth László (Fidesz) 
képviselők önálló indítványa)  
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján)  
(Kijelölt bizottság) 

6. A közigazgatási szabályszegések szankcióinak átmeneti szabályairól, valamint 
a közigazgatási eljárásjog reformjával összefüggésben egyes törvények 
módosításáról és egyes jogszabályok hatályon kívül helyezéséről szóló 
törvényjavaslat (T/18298. szám)  
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján)  
(Kijelölt bizottság) 

7. A váltójogi szabályokról szóló törvényjavaslat (T/18310. szám)  
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján)  
(Kijelölt bizottság) 



6 

8. A büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény hatálybalépésével összefüggő 
egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat (T/18316. szám)  
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján)  
(Kijelölt bizottság) 

9. A közigazgatási bürokráciacsökkentéssel és az egyes hatósági eljárások 
egyszerűsítésével összefüggő törvények módosításáról szóló törvényjavaslat 
(T/18320. szám)  
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján)  
(Kijelölt bizottság) 

10. Az Európa Tanács nők elleni és a családon belüli erőszak megelőzéséről és 
felszámolásáról szóló Egyezménye kötelező hatályának elismeréséhez és 
kihirdetéséhez szükséges intézkedések megtételéről szóló határozati javaslat 
(H/17954. szám)  
(Dr. Tóth Bertalan és Bangóné Borbély Ildikó (MSZP) képviselők önálló 
indítványa)  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

11. Egyebek 



7 

Az ülés résztvevői  

A bizottság részéről  

Megjelent  

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

Helyettesítési megbízást adott 

Vigh László (Fidesz) dr. Vas Imrének (Fidesz)  
 

A bizottság titkársága részéről  

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

Meghívottak 

Hozzászólók 

Dr. Darák Péter, a Kúria elnöke  
Dr. Polt Péter legfőbb ügyész  
Dr. Handó Tünde, az Országos Bírósági Hivatal elnöke  
Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere  
Dr. Völner Pál államtitkár (Igazságügyi Minisztérium)  
Dr. Horváth Tamás főosztályvezető (Miniszterelnökség)  
Dr. Hadházy Ákos (LMP) országgyűlési képviselő  
Bangóné Borbély Ildikó (MSZP) országgyűlési képviselő  
 

Megjelentek 

Dr. Kónya István, a Kúria elnökhelyettese  
Dr. Vízkelety Mariann államtitkár (Igazságügyi Minisztérium)  
Dr. Szecskó József helyettes államtitkár (Igazságügyi Minisztérium) 
Dr. Belovics Ervin, a legfőbb ügyész helyettese  
Dr. Lajtár István, a legfőbb ügyész helyettese  
Dr. Rétvári Bence államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma) 
Soltész Miklós államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma)  
Langerné Victor Katalin helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások 
Minisztériuma) 



8 

(Az ülés kezdetének időpontja: 09 óra 05 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirend 
elfogadása 

DR. VEJKEY IMRE (KDNP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Tisztelt Meghívottak! Az Igazságügyi bizottság ülését 
ezennel megnyitom. Ismertetem a helyettesítés rendjét: Vas Imre alelnök úr 
helyettesíti Vigh László képviselőtársunkat; egyéb helyettesítést nem látok. 
Megállapítom, hogy a bizottság határozatképes.  

Soron következik a mai ülés napirendjének megállapítása. Napirend-
módosításra vonatkozó javaslat nem érkezett. Kérdezem a bizottság tagjait, van-e 
valakinek a napirendi javaslattal kapcsolatban észrevétele. (Nincs ilyen jelzés.) 
Jelentkezőt nem látok, nincs. 

Akkor kérem, szavazzunk a napirend elfogadásáról! Kérdezem, ki támogatja a 
napirend elfogadását. (Szavazás.) Tíz igen, egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül elfogadtuk a napirendet. 

Ügyrendi vita időkeretes tárgyalásról 

Az elnök előterjesztése 

Mielőtt elkezdjük a napirendi pontjaink megvitatását, ügyrendi javaslatot 
teszek az 1-4. napirendi pontok tárgyalása vonatkozásában, a következők szerint. Az 
előttünk álló nagyszámú napirendi pont miatt, figyelemmel a bizottságban korábban 
is kialakult gyakorlatra, a házszabály 114. § (3) bekezdése alapján időkeretes 
tárgyalásra teszek javaslatot, az alábbiak szerint: képviselőcsoportonként 8 perc áll 
rendelkezésre, független képviselőknek 4 percet biztosítok a két körre. Ez egyébként 
egy perccel több, mint a korábbi, előző évi meghallgatás alkalmával megállapított 
időkeret volt. (Dr. Staudt Gábor: Nem volt ilyen.) Munkatársaim fogják az időt 
mérni. 

Megnyitom az ügyrendi javaslat vitáját, frakciónként egy felszólalásra van 
lehetőség. Kíván-e valaki hozzászólni? Staudt Gábor alelnök úr, tessék parancsolni! 

Hozzászólások 

DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen, elnök 
úr. Én ilyenre nem emlékszem az elmúlt évek gyakorlatából; és számomra most 
egyelőre nem volt egyértelmű, hogy a 8 perc a kérdésekre és a véleményre 
összességében vonatkozik-e vagy külön-külön. Én egyébként nem tartom jónak, hogy 
ennyire fontos témáknál, több száz oldalas beszámolóknál ilyen korlátok közé 
szorítsuk magunkat és főleg az ellenzéki vélemények elhangzását, különösen annak 
tekintetében, hogy bizonyos beszámolóknál komoly aggályok, jogi, alkotmányossági 
aggályok is felmerülhetnek, és ezek évről évre erősödnek. És ez a bizottság az, illetve 
az Országgyűlés, de nyilvánvalóan a bizottságban van helye egy részletesebb vitának, 
a plenáris ülés erre már nem annyira alkalmas - ott nyilvánvalóan inkább a 
vezérszónoki felszólalásokra, hozzászólásokra, majd a végén egy viszonválaszra van 
lehetőség -, úgyhogy én megdöbbenéssel hallom, hogy itt több száz oldalas 
beszámolókról 8 percben kellene úgy véleményt mondani, hogy jómagam egyébként 
igyekeztem felkészülni erre, és ennélfogva úgy érzem, ez jelentős jogcsorbítást jelent. 
És jelen bizottság tudja csak az igazságszolgáltatást valamilyen módon ellenőrizni és 
kérdéseket feltenni a bírósági vezetőknek vagy akár a legfőbb ügyésznek. Tehát 
gyakorlatilag az egész munkájuknak az értékelését jelen bizottságnak kell megtennie, 
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itt egy 8 perces időkeret több, mint a jogállamiság csorbítása. Én ezt így értékelem. 
Köszönöm. 

 
ELNÖK: Vas Imre alelnök úr! 
 
DR. VAS IMRE (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen. Egyrészt, ha 

Staudt képviselőtársam nem is emlékszik, szerintem az elmúlt hét és fél évben bőven 
volt erre példa. (Dr. Staudt Gábor: Mikor?) Másrészt az első három beszámoló 
egyébként az Országgyűlés elé is megy, tehát itt csak bizottsági vita van, illetve utána 
a bizottságnak azt az álláspontot kell megfogalmaznia, hogy milyen javaslatot tesz az 
Országgyűlésnek, magyarán milyen határozati javaslatot nyújt be, és erre egyébként, 
ha képviselőtársam jól felkészült, akkor a 8 percnek elegendőnek kell lenni. 
Köszönöm szépen. 

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

akkor mi más bizottságok ülésén vettünk részt, mert én 12 éve vagyok tagja az 
Igazságügyi bizottságnak és annak előtte a jogelődjének, az Alkotmányügyi és 
igazságügyi bizottságnak, de soha nem volt időkeretes a vita (Közbeszólások.), soha 
nem volt időkeretes. Minden alkalommal, amikor az igazságszolgáltatás vezetőit 
meghallgattuk, szabadon lehetett kérdezni, és szabadon lehetett a véleményt kifejteni. 

Én azt gondolom, hogy ez két okból problémás, és valóban, ahogy Staudt 
képviselőtársam mondta, bizony alkotmányossági problémák is vannak ezzel. Először 
is, én azt gondolom, hogy ha évente egyszer meghallgatjuk - mint a parlament az 
ellenőrzési jogkörében eljárva - az igazságszolgáltatás legfelsőbb vezetőit, akkor 
nevetségesen és méltatlanul kevés a 8 perc. Ez azt jelenti, hogy még az ellenzéki 
képviselőknek is azt jelenti, hogy fejenként 2 perc jut a kérdésre és 2 perc a 
véleményük megfogalmazására, a kormánypárti oldalon pedig ennél jóval kevesebb. 
Hogy önök kívánnak-e élni ezzel vagy nem, azt nem tudom, és nem is érdekel; engem 
az érdekel, hogy elvi szinten körülbelül egy perc jutna egy kormánypárti képviselőre.  

A másik probléma, azt gondolom, az, hogy megalázó helyzetbe hozzuk ezzel a 
meghallgatottakat. Az, hogy érdemi vitát nem tudunk folytatni - mert nyilván ennyi 
időben ezt nem lehet megtenni, hanem el lehet hadarni a legfontosabb problémákat 
vagy észrevételeinket, de több száz oldalas beszámolókról nyilvánvalóan nem lehet 
beszélni érdemben -, azt gondolom, hogy ez nemcsak a parlament tekintélyét sérti, 
hanem sérti azokat is, akiket most meghallgatunk. Joggal várják el az állampolgárok 
azt, hogy érdemi vitát folytathassunk a parlamentben, és ennek a legfőbb terepe, 
tisztelt elnök úr, a szakbizottság. A legfőbb terepe. Nem a plenáris ülés. A 
szakbizottság. Ez egyébként a házszabály alapján is így van. Amikor az új házszabályt 
és az országgyűlési törvényt önök elfogadták, akkor azt mondták, hogy nagyobb 
hangsúlyt kapnak majd a bizottságok és a bizottságokban fog lefolyni az érdemi vita. 
Ez az ügyrendi javaslat nem tud érdemi vitát eredményezni.  

Éppen ezért, tisztelt képviselőtársaim, azt indítványozom, hogy álljunk el ettől, 
kövessük a 27 éve az igazságügyi bizottságokban töretlen hagyományt. Lehet, hogy 
egyszer már megtörték ezt a gyakorlatot, amikor én nem voltam itt, ezt el tudom 
képzelni, de egyébként alapvetően 27 éve töretlen hagyományt kövessük és ne 
időkeretben folytassuk le ezt a vitát. Azt gondolom, hogy mindenkiben van annyi 
józanság, hogy feleslegesen nem fogja elhúzni ezt a vitát. De azt, hogy egyébként 
lehetőség legyen érdemi kérdésekre és válaszokra, elengedhetetlenül fontosnak 
tartom. Természetesen nem támogatjuk ezt a javaslatot. Köszönöm szépen. 
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Nagyon röviden reagálva: 2016-ban is így volt. 

Akkor 7 perc volt frakciónként. A jegyzőkönyvet, tisztelt képviselőtársaim, meg lehet 
tekinteni. (Dr. Staudt Gábor: Akkor is törvényellenes volt! – Dr. Hadházy Ákos 
bejön a terembe.) Mivel most ügyrendi kérdésről van szó és ezért frakciónként egy-
egy felszólalásra volt lehetőség, és mivel több jelentkezőt nem látok, kérdezem, ki 
fogadja el az általam előterjesztett ügyrendi indítványt azzal a pontosítással még 
egyszer, amit mondtam, hogy 8 perc képviselőcsoportonként a két körre összesen. Ki 
fogadja el? (Szavazás. – Dr. Staudt Gábor: Ez nevetséges, amit csináltok! Ez 
nevetséges! Szánalmas!) Hét igen szavazat. Ki nem fogadja el? (Szavazás.) Három 
nem szavazat. Ki tartózkodott? (Szavazás.) Megállapítom, hogy 7 igen szavazattal, 3 
nem szavazat mellett, tartózkodás nélkül az ügyrendi javaslatot elfogadta a bizottság. 

Bárándy Gergely képviselőtársunknak megadom a szót. Ügyrendi javaslata 
van. 

 
DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Ha már az 

időkeretet elfogadtuk, indítványozom, hogy legalább duplázzuk meg. Szeretném azt is 
megállapítani, hogy itt van előttem a 2006. évi (sic!) jegyzőkönyv, és nem volt szó 
időkeretről. Rubovszky elnök úrnak itt van a monológja, nincs szó benne időkeretről. 
Köszönöm. 

Határozathozatal 

ELNÖK: Tisztelt Képviselőtársaim! Nem a 2006., hanem a 2016. évit 
mondtam. (Dr. Bárándy Gergely: Én is arról beszéltem!) Megtekintettük a 2016. évi 
jegyzőkönyvet, és abban volt, elfogadtuk ezt az ügyrendi javaslatot. Azonban Bárándy 
Gergely képviselőtársunknak volt egy javaslata, hogy legyen kétszeres ez az idő, azaz 
képviselőcsoportonként 16 perc a két körre. Kérdezem, ki támogatja ezt? (Szavazás.) 
Három igen szavazat. Ki nem támogatja? (Szavazás.) Öt nem szavazat. Ki 
tartózkodott? (Szavazás.) Megállapítom, hogy 3 igen, 6 nem szavazattal és 1 
tartózkodással elvetette a bizottság az ügyrendi javaslatot.  

a) A Kúria elnökének B/16325. számú országgyűlési beszámolója a 
Kúria 2016. évi tevékenységéről a jogegység biztosítása és az 
önkormányzati normakontroll körében  
(Beszámoló megvitatása a HHSZ 83. § (1) bekezdése alapján)  
b) A Kúria elnökének a Kúria 2016. évi tevékenységéről a jogegység 
biztosítása és az önkormányzati normakontroll körében benyújtott 
H/… számú országgyűlési beszámolója elfogadásáról szóló 
országgyűlési határozati javaslat  
(Döntés bizottsági önálló indítvány benyújtásáról a HHSZ 84. § (2) 
bekezdése alapján) 

Rátérünk első napirendi pontunkra, a Kúria elnökének országgyűlési 
beszámolójára. „Beszámoló a Kúria 2016. évi tevékenységéről a jogegység biztosítása 
és az önkormányzati normakontroll körében” címmel benyújtott beszámoló vitájának 
kijelölt bizottságként történő lefolytatása következik. Nagy tisztelettel köszöntöm 
Darák Péter elnök urat és munkatársait. Mielőtt megadom a szót elnök úrnak, 
tájékoztatom képviselőtársaimat, hogy ebben az esetben házelnök úr jelölte ki az 
Igazságügyi bizottságot a beszámoló megvitatására és a határozati javaslat 
benyújtására. Ezt a beszámolót és a bizottság határozatát is fogja tárgyalni a plenáris 
ülés. 
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Megadom a szót elnök úrnak, hogy amennyiben kívánja, akkor beszámolóját 
röviden ismertesse vagy egészítse ki. Tessék parancsolni! 

Dr. Darák Péter szóbeli kiegészítése 

DR. DARÁK PÉTER, a Kúria elnöke: Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Igazságügyi 
Bizottság! Kérem, hogy a tisztelt Igazságügyi bizottság fogadja el a 2016. évről szóló 
beszámolómat és támogassa annak parlamenti elfogadását is. 

Ennek indokául az írásban benyújtott beszámolómból szeretnék néhány 
lényeges pontot kiemelni. A Kúria számára kulcskérdés annak folyamatos vizsgálata, 
hogy miként járulhatunk hozzá a jogbiztonsághoz, a jog következetes és átlátható 
alkalmazásához. Ennek érdekében 2016-ban a lett, litván és spanyol legfelsőbb 
bírósággal közösen megvizsgáltuk azokat a sajátosságokat, amelyek az egyes 
legfelsőbb bíróságok működésében mutatkoznak. Nagyon tanulságos, hogy a közösen 
készült összefoglaló jelentés kiemelte a Kúria munkaszervezetéből a gyakornoki 
programot, a Főtanácsadói Kart, a joggyakorlat-elemzés eredményeit, az előzetes 
döntéshozatali eljárásra irányuló kezdeményezések rendszeres közzétételét, azt, hogy 
folyamatosan frissített belső szabályzatok rendezik a munka kérdéseit, belső 
ellenőrzési kézikönyvet fogadott el a Kúria, hírleveleket bocsátunk közre a bírói kar 
számára és a kiemelkedő jelentőséggel bíró döntések lényegét külön összefoglalja a 
Kúria eljáró tanácsának elnöke, amit a nyilvánosság elé tárunk a Kúria honlapján. A 
nemzetközi közvélemény tájékoztatása érdekében a legfontosabb döntésekről rövid 
angol nyelvű összefoglalók is készülnek. 

A vizsgálat az igazságszolgáltatás minőségét alapjaiban érintő tényezőnek 
tekintette az ügyek objektív és előre meghatározott kritériumok alapján történő 
kiosztását, megállapítva, hogy a legtöbb európai legfelsőbb bíróság kötelező érvényű 
előírások alapján osztja ki az ügyeket a bírák között. Ez alól a Kúria sem kivétel. A 
Kúria kollégiumai előre meghatározott ügyelosztási módszereket alkalmaznak. 2016-
ban jelentős joggyakorlat-elemzéseket vállalt a Kúria. Így vizsgáltuk a nagy 
sajtóvisszhangot keltett új polgári törvénykönyvi rendelkezésekkel összefüggésben a 
vezető tisztségviselők hitelezőkkel szembeni felelősségét, a társasházi jogvitákkal 
kapcsolatos ítélkezési gyakorlatot, az előzetes letartóztatás elrendelésének és 
fenntartásának gyakorlatát, az Alaptörvény követelményeinek érvényesülését, illetve 
a munkaügyi ítélkezésben az egyenlő bánásmódot és a joggal való visszaélést.  

2016-ban a Kúria 5 jogegységi határozatot hozott és 8 kollégiumi véleményt 
fogadott el. Az új polgári törvénykönyv alkalmazásának vizsgálatára felállított elnöki 
tanácsadó testület állásfoglalásokat alkotott az elévülés, a vezető tisztségviselők 
felelőssége, a közös tulajdon, a jogi személyekre vonatkozó szabályozás tárgykörében. 

Nagyon fontosnak tartom, hogy az Országos Bírósági Hivatal elnökével 
egyetértésben 2015-ben hívtuk életre azt a konzultációs testületet, amely a civil 
szervezetek nyilvántartásával kapcsolatos bírói gyakorlat egységesítése érdekében járt 
el. Ennek a testületnek a működése jelentősen járult hozzá 2016-ban ahhoz, hogy a 
civil szervezetek bejegyzésével, változásbejegyzésével kapcsolatos nagyszámú 
panaszok csökkentek, azokra a testület állásfoglalásai megoldást jelentettek. Hasonló 
formában működött testület az érvénytelenségi perekkel összefüggésben. A 
konzultatív testület állásfoglalásai, az üléseiről készült jegyzőkönyvek a Kúria 
honlapján elérhetők.  

Befejeződött a főtanácsadói rendszer kiépítése a Kúrián. A betöltött létszám 14 
fő; ifjú jogtudósok és jogászok segítik a Kúria tanácsainak munkáját. Szeretném 
kiemelni, hogy a Kúria teljes ülése 2016-ban is több alkalommal hallgatott meg 
tanácselnöki beszámolókat, amelyek hozzájárultak ahhoz, hogy a Kúria egyestanácsai 
a más tanácsban folyó munkák elvi tartalmáról közvetlen tudomást szerezhessenek.  
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Jelentős momentuma volt a 2016. évnek az új eljárási kódexek 
kodifikációjában való részvétel és az arra való felkészülés. Különösen a Polgári 
Kollégium jeleskedett ebben a kérdésben, több menetben tárgyalta az új Pp. 
tervezetét és tett javaslatokat a tervezet jobbítására.  

Tisztelt Bizottság! A Kúria 2016-ban jelentős jogegységi döntést fogadott el a 
devizaalapú fogyasztási és lakossági kölcsönszerződések tárgyának és 
törlesztőrészletének meghatározásával kapcsolatos elvi kérdésekről, illetve 
felülvizsgálta a végrendeleti tanúk aláírásával szemben támasztott követelményeket 
tartalmazó korábbi iránymutatását, és azt hatályon kívül helyezve egy korszerűbb 
álláspontot foglalt el a tanúk aláírásának érvényességével összefüggésben.  

Szeretnék kitérni arra is, hogy 2016-ot megelőzően a Kúria joggyakorlat-
elemzést folytatott a menekültügyi ítélkezés tárgyában. A 2016-ban bekövetkezett 
jogszabályi változásokra tekintettel azonban úgy döntött, hogy az e körben korábban 
alkotott, egyébként 2012-ből származó kollégiumi véleményét nem tartja fenn, és a 
megváltozott jogszabályi körülmények között lehetőséget ad szabadon a bírói 
gyakorlat kialakítására.  

Fontosnak tartom azt a közigazgatási és munkaügyi kollégiumi véleményt, 
amely végre határozott iránymutatást adott az általános forgalmi adóval való 
visszaélések elbírálásával összefüggésben, az adóigazgatási eljárásokban három jól 
elkülöníthető tényállást határozott meg. 

A joggyakorlat-elemzés kiemelkedő eredményének tartom az egyes alapjogokat 
sértő bűncselekmények bírói gyakorlatának vizsgálatát, amelynek alapján 
megállapításra került, hogy nemcsak a kisebbséghez, de a többséghez tartozó egyének 
is lehetnek gyűlölet motiválta támadások sértettjei; illetve megállapításra került, hogy 
egy szervezet tagjai csak akkor élvezhetnek kiemelt büntetőjogi védelmet, ha a 
törvényes keretek között fejtik ki a tevékenységüket.  

Nagyon fontosnak tartom annak vizsgálatát, hogy az Alaptörvény 
követelményei mennyiben érvényesülnek a bírói ítélkezésben, különös tekintettel arra 
is, hogy a valódi alkotmányjogi panasz folytán az Alkotmánybíróság rendszeresen és 
folyamatosan vizsgálja az alkotmányos elveknek megfelelő bírói ítélkezést. Az 
elemzőcsoport 500 határozatot vizsgált meg, és úgy találta, hogy azok 35 
százalékában az Alaptörvényre történő hivatkozáson túl azok tartalmát is elemzik a 
bírói tanácsok az indokolás részeként. A jelentés részletesen tartalmazza - erre most 
nem szeretnék kitérni -, hogy milyen változatos képet mutat az Alaptörvény 
rendelkezéseire való hivatkozás a bírósági ítéletekben.  

Engedjék meg, tisztelt képviselők, tisztelt elnök úr, hogy a szóbeli 
ismertetésem záró részeként néhány szóban szóljak az önkormányzati normakontroll-
gyakorlatunkról.  

Érintette egy jogszabályváltozás a Kúria önkormányzati tanácsának gyakorlatát 
annyiban, hogy az adó mértékére vonatkozó jogszabályi követelmény módosult, ezért 
az összefoglalóban jeleztük, hogy a Kúriának a 2017-es adóévet érintő helyi 
rendeletek vizsgálata során kell majd döntenie arról, hogy korábbi gyakorlata 
fenntartható-e a helyi adó mértéke vonatkozásában, vagy azt felül kell vizsgálni. 
Jelzem, hogy nem került mind a mai napig a Kúria elé olyan 2017-es adóévet érintő 
ügy, amelyben ezt a felülvizsgálatot el tudtuk volna végezni, ez tehát a következő évre 
marad. 

Szeretném kiemelni az önkormányzati normakontroll tanács gyakorlatából azt 
a döntést, amely kimondja, hogy az önkormányzat mozgástere kiterjed a törvényes 
adómaximum alatti telekadó meghatározásának módjára. Tehát a Kúria tiszteletben 
tartja és nem tekinti szankciószerű adóztatásnak a törvényes adómaximum alatti 
adómérték-meghatározást. Ugyanakkor a Kúria kimondta, hogy a telekadó konfiskáló 
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jellegének eldöntése során tekintettel kell lenni a több évet átfogó adóztatási 
gyakorlatra is.  

A Kúria vizsgálta, hogy mennyiben teljesül a bizalomvédelem elve az 
önkormányzati rendeletalkotás során, és megállapította, hogy eredetileg adómentes 
időszakra történő utólagos adókivetés a jogszabály alkalmazására történő 
felkészüléshez kellő idő sérelmét is megvalósítja. Ahogy a korábbi években, 2016-ban 
is volt olyan ügyünk, ahol az önkormányzati rendelet látszólag normatív módon 
határozta meg az adóalanyok körét, azonban valójában csak egy adózót érintett 
hátrányosan; ezt a fajta rendeleti előírást törvénysértőnek találtuk. Kiemeltük azt is, 
hogy a telekadó alóli mentesség szempontja nem lehet az, hogy az adóalany az adott 
településen életvitelszerűen lakik-e vagy sem, tehát az önkormányzat az 
adókötelezettség fennállását vagy fenn nem állását a lakcímnyilvántartás adataitól 
nem teheti függővé.  

A Kúria úgy látta, hogy ha egy tulajdonos, egy ingatlan tulajdonosa egyben 
vállalkozási tevékenységet is folytat, úgy tevékenysége kizárja, hogy alanya legyen a 
települési adónak. És arra is felhívtuk a figyelmet, hogy a helyi adókról szóló 
törvényben szereplő tipizált adókat lényegében megismételt formában, települési adó 
néven nem lehet szabályozni.  

Jelentősnek tartom a normakontroll tanács ítélkezését az önkormányzatoknak 
a települések rendjét fenntartó jogköre gyakorlása vonatkozásában. Két döntésünk is 
érintette ezt a problémakört. Az egyik az üzletek éjszakai nyilvántartásának 
szabályozására vonatkozott, ahol a Kúria kimondta, hogy ennek során a helyi 
önkormányzatok igenis figyelembe vehetik az ott lakók pihenéshez, egészséges 
környezethez való jogát. Egy másik ügyben pedig azt állapítottuk meg, hogy a helyi 
önkormányzatok rendelkeznek felhatalmazással a környezetvédelmi törvény alapján 
arra, hogy alkalmi rendezvényeket is érintő helyi zajvédelmi szabályokat 
határozzanak meg.  

Végül pedig szeretném kiemelni azt a döntést, amely szerint visszamenőleges 
hatályú jogalkotás tilalmába ütközik az olyan hatályba léptetése az önkormányzati 
rendeletnek, amely a folyamatban levő ügyekre is kiterjedően alkalmazni rendeli a 
szabályokat.  

A 2017. évi szakmai célkitűzések megfogalmazása során tekintettel voltunk 
arra, hogy vizsgáljunk új jogintézményeket, mint a reintegrációs őrizetet; tekintsük át 
a választásokat megelőzően a választási és népszavazási eljárásokkal kapcsolatos 
gyakorlatot; illetve elemezzük azokat az új jogintézményeket, amelyek problémákat 
okoznak a joggyakorlatban, így a jegyző birtokvédelmi eljárásának bírói kontrollját. 

Tisztelt Igazságügyi Bizottság! A 2017. évben kiemelkedő új feladatunk volt az 
immár elfogadott polgári eljárásjogi kódex és közigazgatási perrendtartás 
alkalmazására történő felkészülés is. 

Összegzésként annyit tudok elmondani, hogy 2016-ban a korábbi évektől 
eltérően vagy ahhoz hozzáadhatóan új jelenség volt a konzultációs testületek 
felállítása. Ezek a konzultációs testületek a Kúria értékelése szerint eredményesen 
végezték a munkájukat, jelentősen tudtak hozzájárulni ahhoz, hogy a vitatott jogi 
kérdések megnyugtatóan rendeződhessenek. Ahogy az elmúlt év tapasztalatai is 
igazolták, a jogrendszer folyamatos és jelentős mértékű változásai közepette a Kúria 
továbbra sem elégedhet meg a hagyományos, törvény által biztosított jogegységesítő 
aktusok bizonyos időközönkénti kibocsátásával, hanem aktív és kezdeményező 
szerepet kellett vállalnia olyan kötetlen fórumok kialakításában, amelyek keretében 
megismerhetővé válnak az ország különböző pontjain ítélkező bírák problémái és 
végső soron az állampolgárokat foglalkoztató gyakorlati problémák. Köszönöm 
megtisztelő figyelmüket. 
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Kérdések 

ELNÖK: Köszönöm, elnök úr. Megnyitom a kérdéskört. Kérdezem, ki kíván 
kérdéseket feltenni elnök úrnak. (Dr. Bárándy Gergely jelentkezik.) Bárándy 
Gergely! 

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

köszöntöm elnök urat, elnökhelyettes urat, államtitkár asszonyt, államtitkár urat. A 
rendelkezésre álló rendkívül rövid időben akkor néhány kérdés. 

Az egyik, tisztelt elnök úr, hogy pozitívan értékeljük azt, hogy a vizsgálandó 
témák között 2017-ben szerepel a választási és népszavazási eljárásokkal kapcsolatos 
jogorvoslatok vizsgálata is. Szeretném megkérdezni elnök úrtól, hogy miért most és 
miért nem korábban került sor erre. Azt gondolom, hogy volt a népszavazásokkal 
kapcsolatban annyi probléma már az elmúlt időszakban, hogy erre sort lehetett volna 
keríteni. Persze jobb későn, mint soha, de a kérdésem e tekintetben ez lenne. 
Egyébként a dolgot pozitívan értékeljük. 

A másik, amire szeretnék kitérni, hogy a beszámolójában is szerepel elnök 
úrnak a 2/2016-os jogegységi határozat, amit az Alkotmánybíróság hatályon kívül 
helyezett. Ez azért érdekes számunkra a parlamentben, mert a tizenkettedik 
életévüket be nem töltött személyek elleni szexuális erőszak minősített eseteinek 
értelmezéséről szólt ez a határozatuk. Az Alkotmánybíróság azt állapította meg, hogy 
a törvényalkotónak van ebben dolga, mert túlterjeszkedett az értelmezési kereteken a 
határozat. Erről nyilván van véleményem nekem is, de ez most mellékes. Az elnök úr 
számára megküldtem az én javaslatomat, de gondolom, ismeri a többit is a Kúria. 
Erre választ, véleményt nem kaptunk. Mivel a bizottság ma tárgyalja ezt a 
törvényjavaslatot, itt szeretném megkérdezni elnök urat arról, hogy mi az 
álláspontjuk az előterjesztett módosító javaslatokról.  

Szeretném mondani, hogy politikai konszenzus látszik kirajzolódni ebben a 
parlamenti pártok között, ami gyakorlatilag arról szól, hogy a szigorúbb minősített 
esetet támogatnánk mind a kormánypárti, mind az ellenzéki oldalon. Egyetért-e ezzel 
a Kúria, vagy esetleg más álláspontja van? Illetve tisztelettel kérném elnök urat arra - 
és ez nem a konkrét esettel kapcsolatos kritika elsősorban, bár ahhoz is köthető -, 
hogy ilyen esetekben a Kúria ne csak a kormánnyal, hanem a törvényalkotóval is 
konzultáljon. Én nagyon örülnék ennek. Főleg, ha van erre indítvány, vagy van erre 
megkeresés önök felé. Ezt már többször kértem, mivel valójában mi fogadjuk el a 
törvényeket és nem a kormány, és a kormány néha tájékoztat minket ezekről, néha 
pedig nem. Most az utóbbi történt. Az OBH elnöke megküldte például a javaslatát a 
kormánynak, de hiába kértem Völner államtitkár urat arra, hogy erről tájékoztasson 
minket, nem tette. Azt sem tudom, hogy esetleg önöknek volt-e véleménye a kormány 
felé ebben az ügyben. 

Tehát összefoglalva még egyszer: az lenne a kérésem, elnök úr, hogy erről a 
bizottságban mondjon valami álláspontot. Az összes többi kérdést és majd a 
véleményt, hosszabban annál, mint ahogy most fogjuk tenni, majd a plenáris ülésen 
mondjuk el, merthogy itt nincs rá idő. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Mielőtt megadnám a szót Vas Imre alelnök úrnak, tájékoztatnom kell 

képviselőtársaimat, hogy jelen pillanatban a napirendi pontunk a Kúria 2016. évi 
tevékenységének beszámolója. (Dr. Bárándy Gergely: Ez van benne!) Ezért olyan 
kérdéseket ne tegyenek fel a Kúria elnökének, amely aktuálpolitikai kérdés és teljesen 
aktuális jogi kérdés, amit ma fog tárgyalni például a bizottságunk. (Dr. Staudt Gábor: 
De a döntés korábbi!) Nyilvánvalóan az a levél is, amit Bárándy képviselőtársunk 
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küldött a Kúria elnökének, 2017 évi téma és nem a 2016. évi beszámolóhoz 
kapcsolódik. Elnök úrnak is mondom, hogy akkor a 2016. évi tevékenységről kell 
számot adnia a bizottságunk előtt.  

Megadom a szót Vas Imre alelnök úrnak. 
 
DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP): Elnök úr, benne van a beszámolóban. 

2/2016-os jogegységi határozat és ehhez kapcsolódik a törvénymódosítás. Abszolút 
témába vág, már bocsánat! Köszönöm. 

 
ELNÖK: Vas Imre képviselő úr. 
 
DR. VAS IMRE (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen. A Kúria 

elnökének beszámolási kötelezettsége az én értelmezésem szerint a jogegység 
biztosítása, illetve az önkormányzati normakontrollra terjed ki. Ezzel kapcsolatban 
szeretnék feltenni kérdést. 

Elnök úr már a joggyakorlat-elemző csoportot említette. Azt kérdezném, hogy 
milyen elvek alapján alakította ki a Kúria ezt a joggyakorlat-elemző csoportot, hány 
ilyen van, melyik milyen főbb témákkal foglalkozik. 

A másik kérdésem az, hogy hogyan történik a Kúrián az ügyek elosztása, 
milyen elvek szerint állítják össze az ötfős tanácsokat. 

Nagy felháborodást váltott ki az utóbbi időben jó néhány ügy. Például 2016-
ban a Portik-, illetve a Biszku-ügyben a másodfokú bíróság új eljárásra utasította az 
elsőfokú bíróságot. De ha 2017-es ügyet mondhatok, akkor Ahmed H. ügyében is 
ugyanez történt. A Kúria hogy kíván ez ellen fellépni? Mert alapvetően ez az eljárások 
elhúzódását eredményezi gyakorlatilag minden esetben, pedig büntetőeljárás-jogi és 
büntetőjogi alapelv, hogy minél előbb szülessen bárkinek is az ügyében végleges 
döntés.  

A negyedik kérdés az önkormányzatokra vonatkozik. Az elnök úr említette, 
hogy milyen témákban hogyan döntött a Kúria az önkormányzati szabályozás 
területén. Mennyire hagyja meg az önkormányzatok mozgásterét a kúriai 
normakontroll, ha ezekben a Kúria dönt? Tehát mennyire marad meg az 
önkormányzatok szabadsága, szabályozási lehetősége? Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Staudt Gábor alelnök úr. Tessék parancsolni! 
 
DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen, elnök 

úr. Igyekszem én is mérni az időt, ha már ilyen kellemetlen és megalázó helyzetbe 
hozott a tisztelt bizottság. Egyébként hozzáteszem, az is megalázó, hogy év végén 
tárgyalunk olyan beszámolókat, amelyeket már nyáron benyújtottak az illetékes 
bírósági és ügyészségi vezetők. De ez csak egy felvezető gondolat volt. 

Elnök úrhoz néhány konkrét kérdést szeretnék feltenni, és a véleményrovatban 
kifejtem a további álláspontunkat. Először is: 2016-ban közelebb jutottak-e a Kúrián 
a jogegységet szolgáló és csak másodlagosan felülvizsgálati bírósági koncepció 
megvalósításához. Talán erről volt korábban is szó. Hogy áll ez a folyamat? A kellő 
források és a létszám rendelkezésre áll-e ennek a megvalósításához? 

Van-e már olyan konkrét rendelkezésük, amely egyértelművé teszi, hogy a 
Kúria honlapján milyen friss ítéleteket jelenítenek meg? Van-e erre egy kidolgozott 
szabályrendszer? Ez különösen fontos a korábbi esetek fényében, gondolok itt a 2014-
es esetre, a Bankszövetségre és Welmann bíró úrra, illetve a Harter Mária 
tanácselnök devizaadósok számára kedvező ítéletének a honlapról való levételére. 
Tehát ez már könnyebben nyomon követhető-e és jobban szabályozott-e? 
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Sokat beszéltünk arról a problémáról, és jelen bizottság előtt van a legjobb 
helyen, hogy ezt újra felhozzuk, hogy a jogfejlesztő jogegységi határozatok funkciói 
elmosódnak és már inkább a törvényalkotás irányába hatnak, amikor nem arról van 
szó, hogy alsóbb bíróságok különböző döntéseit helyrerakja a Kúria, hanem, ahogy a 
nevében is benne van, egy jogfejlesztő funkcióval szeretné előrevinni az ügyeket. Ez 
néha lehet problémás, és ezt megint csak a devizaadós ügyekben láthattuk, hiszen 
különböző alsóbb szintű döntések ellenére kijelöli a Kúria az irányvonalat. 

Ebben az esetben, nyilván erről már sokat beszéltünk, hogy volt itt azért 
jelentős kormányzati nyomás is a háttérben, és emberileg azért ez egy nehéz szituáció 
volt a Kúriának is, de hát a legfőbb bírói testületről beszélünk, akiknek a magyar 
jogállamiságot is képviselniük és végrehajtaniuk kell. Ennek okán kérdezem elnök úr 
véleményét, hogy ezeknek a jogfejlesztő jogegységi határozatoknak a fenntartásával 
egyetért-e, vagy ön szerint nem indokolt-e törvényalkotói felülvizsgálata ennek. 

Még egy konkrét kérdésem lenne: szerveztek-e a devizahiteles előzetes 
döntéshozatali eljárásokkal kapcsolatosan konferenciát? Ugye, tudjuk, hogy nagyon 
sok ügy volt, illetve talán még folyamatban is van az európai bírósági fórum előtt. 
Ezzel kapcsolatosan a Kúria mennyire követte nyomon - gondolom, nyomon követte, 
de hogy konferenciajelleggel mennyire próbálták elemezni - ezeket az eseményeket? S 
ha jutottak valamire, akkor ennek az anyaga vagy magának a konferenciának - ha volt 
ilyen - az anyaga az alsóbb bíróságokhoz eljutott-e, hogy ők is naprakészek legyenek 
ebben? Ezek lennének a konkrét kérdéseim. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Répássy Róbert képviselőtársunknak adom meg a 

szót. 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt 

Bizottság! Tisztelt Kúriai Elnök Úr! Kérem, elnök úr, mutassa be nekünk a Kúria 
ügyelosztási rendjét. Ez egy állandó vita a közvélemény előtt, hogy miért ide vagy oda, 
miért egyik vagy másik tanácshoz kerülnek az ügyek. Kérem, mutassa be, hogyan 
működik ez a Kúrián. 

 
ELNÖK: Teleki László képviselőtársunk, tessék parancsolni! 
 
TELEKI LÁSZLÓ (MSZP): Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök úr. Tisztelt 

Darák Elnök Úr! Nagyon röviden egy kérdésem lenne csak. A 27-28. oldalon 
foglalkozik a beszámoló a gyűlölet-bűncselekmények közül a gyűlöletbeszéddel és a 
gyűlölet-bűncselekményekkel, és ön is említette a szóbeli kiegészítésében. Azt 
kérdezem, kinek mi lenne a feladata, hogy tisztán és világosan lehessen látni, még 
jobban lehessen látni, mint eddig, hogy ezt a helyzetet hogyan lehet jobban kezelni a 
bíróságokon, hogy lehessen behatárolni, hogy ki, mikor, milyen bűncselekményt 
követ el, és az ítéleteket is meghozni. Mert le is írja azt, hogy nagyon sok esetben nem 
tudnak igazán érvényt szerezni a bíróságok, azért, mert nem tudják behatárolni, hogy 
valóban az történt-e, amit nagyon sokszor sérelmeznek, főleg a kisebbséghez tartozók. 
Ezért tehát az lenne a kérdésem, hogy kinek lenne a feladata ebben a kérdéskörben, 
hogy a bíróságok céldöntéseket tudjanak meghozni. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdésekre további jelentkezőt nem látok. 

Megadom a szót elnök úrnak, hogy válaszoljon az elhangzott kérdésekre. Tessék 
parancsolni! 
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Dr. Darák Péter válaszai 

DR. DARÁK PÉTER, a Kúria elnöke: Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! 
Tisztelt Képviselő Urak! Köszönöm szépen a hozzáértő kérdéseket, amelyek 
összességében rátapintanak a Kúria működésének a lényegére.  

A megszólalások, kérdésfeltevések sorrendjében haladva, szeretném 
elmondani, hogy a joggyakorlat-elemzés témáját egy összetett folyamat 
eredményeként határozzuk meg minden évben. Ez azzal kezdődik, hogy az ősz elején 
küldök egy levelet körülbelül 150-200 intézménynek, egyetemnek, a magyar 
jogrendszerben tevékenyen működő és dolgozó szervezetnek annak érdekében, hogy 
vessenek fel olyan jogterületeket, amelyek problémásnak tűnnek a bírói joggyakorlat 
szempontjából. Ezek a felvetések az utóbbi években 150-250 között mozogtak, 
minden jogterületet beleértve, ezért a világos indokok megismerése érdekében 
összehívok mindig egy tanácskozást is, amelyre az érdemi javaslattevőket mindig 
meghívom. A javaslattevők itt szóban is elmondhatják és indokolhatják, hogy miért 
tartják fontosnak az adott joggyakorlat-elemzés elvégzését a Kúria részéről.  

Világosan kell látni, hogy a Kúria személyi állománya évente 8-10 joggyakorlat-
elemző csoport felállítását teszi lehetővé, ennyire van kapacitása az intézménynek, 
még akkor is, ha a joggyakorlat-elemző csoportokban professzorok, ügyvédek és 
közjegyzők, akár ügyvédek, kormányzati résztvevők is szakértőként szerepelnek. 
Tehát egy nagyon erős szelekció történik a javasolt témákban, ezt a szelekciót pedig 
alapvetően a Kúria kollégiumai végzik el; a Kúria kollégiumai gondolják át, hogy a 
megtett javaslatok közül melyek azok, amelyek érdemben és a pozitív eredmény 
kilátásával vizsgálhatók az adott évben. Ezért a kollégiumvezetők javaslatait követően 
tulajdonképpen a Kúria vezetői értekezlete dönti el azt, hogy mely témákban kerül sor 
joggyakorlat-elemzésre. 

Arra a kérdésre tehát, hogy miért éppen 2017-ben vizsgáltuk a választási és 
népszavazási joggyakorlatot, a válasz az, hogy a kollégium tagjai, a Kúria 
Közigazgatási és Munkaügyi Kollégiumának bírái úgy látták, hogy 2017-ben érkezett 
el az idő arra, hogy egy nagyobb volumenű áttekintését végezzük el a választási 
jogorvoslatoknak.  

A következő kérdés a 2/2016-os büntető jogegységi határozatot érintette. 
Ahogy arra Vejkey elnök úr is utalt, nyilvánvalóan a beszámoló keretében én nem 
nyilváníthatok véleményt egy folyamatban levő kodifikációs javaslatról. Egyébként 
azt gondoltam, képviselő úr megkapta már a válaszlevelemet arra a kérdésre (Dr. 
Bárándy Gergely: Nem.), amelyet hozzám intézett. A válaszlevél azt tartalmazza, 
hogy jelenleg a Kúria intézményesen a hozzá hivatalosan, közigazgatási egyeztetés 
keretében érkezett törvényjavaslatokra mondhat véleményt. Tehát ezért képviselő úr 
javaslatára érdemi álláspontot nem tudtam adni. 

Azonban felvetem a beszámoló keretében, hogy a törvényhozó fontolja meg, 
tárgyalja, hogy vajon szükséges-e kialakítani olyan kereteket, amely a Kúria 
törvényhozási javaslatok vonatkozásában szélesebb hatáskörét alapozná meg. Ez a 
magyar parlament feladata, hogy ezt a kérdést eldöntse. A jelenleg hatályos szabályok 
szerint erre nincs lehetőség. 

Vas Imre képviselő úr felvetéseivel összefüggésben: ahogy jeleztem, a 
joggyakorlat-elemző csoportokat széles körű társadalmi véleménynyilvánítás alapján 
alakítjuk meg. A kollégiumok tesznek javaslatot a joggyakorlat-elemző csoport 
vezetőjére is, mégpedig annak a szempontnak az alapulvételével, hogy a Kúria melyik 
tanácsa, annak melyik tagja mutatja a legnagyobb szakértelmet az adott kérdésben. 
Tehát azok a kúriai bírák vezetik a joggyakorlat-elemző csoportokat, amelyek az adott 
témához a leginkább értenek, vagyis kizárólag szakmai szempontok játszanak 
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szerepet abban, hogy melyik joggyakorlat-elemző csoportba melyik bíró kerül a 
Kúriáról és vezeti azt.  

Az ügyelosztási rend vonatkozásában a beszámolóm elején is utaltam arra, 
hogy az európai legfelsőbb bíróságok szinte mindegyikében egyfajta automatikus 
ügyelosztási rend működik. Ez felel meg az Alaptörvény szellemének, 
szellemiségének, ez felel meg az Alaptörvényből kibontható, törvényes bíróhoz való 
jog elvének. Ugyanis nyilvánvaló, hogy az állampolgárokat megilleti az a jogosultság, 
hogy előre meghatározott rend szerint az ügyükre kijelölt bíró tárgyalja az ügyüket. 
Ezt teljesíti a Kúria több elnöki utasítása is, nevezetesen az ügyelosztási rend, illetve 
az öttagú tanácsok felállításának rendjéről szóló 4/2017-es elnöki utasítás is.  

Az ügyelosztási rendből egyértelműen látszik, hogy minden kollégium 
vonatkozásában egyfajta objektív elosztási rend érvényesül. Az objektív elosztási rend 
azonban több módszerrel teljesülhet; mondok konkrét példákat a 2017. november 1-
jétől hatályos kúriai ügyelosztási rendből.  

A Büntető Kollégiumban az ügyek érkezésük szerint emelkedő 
számsorrendben kerülnek kiszignálásra a három működő büntetőtanácsra. Ez 
abszolút automatikus tehát, ahogy az irodára beérkezik az akta, attól függően, hogy 
milyen számsorrend alakul ki, kerül az 1., 2. vagy 3. tanácshoz a büntetőügy. 
Korrekciós tényező, hogy a katonai büntetőeljárás hatálya alá tartozó ügyet a B1, a 
közlekedési bűncselekményt tartalmazó ügyet pedig a B2 tanács bírálja el. Tehát az 
érkezés szerinti ügyelosztás érvényesül minden más ügycsoportban, e két 
vonatkozásban pedig specializálódtak, szakosodtak a Kúria büntetőtanácsai.  

A Polgári Kollégium esetében az ügyek elosztása az ügy tárgya szerinti 
szakosodás alapján történik, ezt mondja ki a Kúria ügyelosztási rendje és a 
szakosodást az ügyelosztási rend alapján az egyes tanácsoknál pontosan lehet látni. A 
P1 tanács például a tulajdoni pereket tárgyalja, a P2 tanács a családjogi pereket, a P3 
a különböző szerződésen kívüli és szerződésszegéssel okozott károk megtérítése iránti 
pereket, a P4 tanács személyiségi jogi pereket, adatvédelemmel kapcsolatos pereket, 
illetve civil szervezetek nyilvántartási ügyeit. A P5 tanács a vegyes kötelmi ügyek 
mellett az önkormányzatok kötelmi jogi pereivel, a környezetvédelemmel kapcsolatos 
perekkel és az eljáró bíróság kijelölésével foglalkozik. A P6 tanács foglalkozik például 
a vadászatra jogosult kártérítési felelősségével. A gazdasági szakági tanács, a G7 
tanács a hitel, kölcsön- és pénzügyi lízingszerződésekkel kapcsolatos perekkel, 
fuvarozással, szállítmányozással, értékpapírokkal, közraktárral kapcsolatos perekkel, 
koncessziós szerződésen alapuló ügyekkel, közbeszerzési törvényen alapuló polgári 
ügyekkel, tisztességtelen piaci magatartás tilalmával és egészségügyi finanszírozással, 
valamint a társasági jogi jogvitákkal, csődjoggal és felszámolással. 

A közigazgatási szakágban az ügyek elosztásának módja automatikus. Az ügyek 
tanácshoz való kiosztását az iktatás szerinti ügyszámvégződés határozza meg. Tehát 
például a K1 tanács, amely az adó, vám, jövedék és illetékügyeket, valamint pénzügyi 
felügyeleti ügyeket, a 0., 2-es, 4-es és 6-os számra végződő pénzügyi pereket tárgyalja. 
Az összes többit a két másik pénzügyi tanács hasonlóan a végződő szám 
meghatározásával tárgyalja. Ugyanakkor az általános közigazgatási ügyek sorszámra 
végződő ügyek szerint kerülnek kiosztásra. Például a K2 tanács a 0., 4-es, a 7-es és a 
9-es sorszámra végződő ügyeket tárgyalja. Speciális a Közigazgatási Kollégiumban az 
önkormányzati tanács ügyelosztása, hiszen ide egy meghatározott szakterület ügyei 
érkeznek, a népszavazásra feltett kérdés hitelesítésével kapcsolatos ügyek és az 
önkormányzati ügyek. A választási ügyeket a Közigazgatási Kollégium minden 
tanácsa meghatározott sorszám szerint egymást követően tárgyal, azért mert egy-egy 
országgyűlési választás alkalmával 200-300 ügy is érkezik a Kúriára, tehát nem lenne 
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képes ennél kevesebb tanács ezeket az ügyeket a törvény által biztosított nagyon rövid 
határidőn belül megfelelő színvonalon elintézni.  

A munkaügyi szakág ügyelosztása szintén automatikus és az ügy tárgya 
határozza meg, hogy a három munkaügyi tanács közül melyikhez kerülnek az egyes 
ügyek. Az M1 tanács például a munkaszerződés megkötésével, munkaviszony 
módosításával, megszűntetésével, munkáltató kártérítési felelősségével kapcsolatos 
ügyeket tárgyalja. Az M2 tanács munkavégzéssel, munkaidővel, pihenőidővel, 
munkabérrel és juttatásokkal kapcsolatos ügyeket tárgyalja, az M3 tanács pedig a 
társadalombiztosítási határozatok felülvizsgálatait. 

Összességében tehát el kell mondanom, hogy a Kúria ügyelosztási rendje, 
amely a Kúria honlapján mindig épp az aktuális formában, de visszamenőleg évekre 
is elérhető, pontosan meghatározza, hogy még mielőtt egy ügy a Kúriára érkezett 
volna, az ügy tárgya, illetve az iktatás időpontjában kapott szám alapján melyik 
tanácshoz kerülhet. Ebben csak kivételesen fontos és objektív szempontok alapján 
nyúlhat bele a kollégiumvezető. Ha például egy tanács ügyérkezése rendkívüli módon 
megemelkedik, ez történt például a G7 tanáccsal a devizahiteles ügyek kapcsán, akkor 
a kollégiumvezető meghatározott ügykontingenst szám szerint átadhat másik 
tanácsnak. Azonban az ügyelosztási rendről szóló kúriai utasítás pontosan 
tartalmazza, hogy amennyiben egy ügy átosztásra kerül az automatikus rendtől 
eltérően egy másik tanácsra, ennek okát visszamenőleg kereshetővé és 
megtalálhatóvá kell tenni, tehát arról vezetői feljegyzés készül. Úgy a Kúrián ügy 
egyik tanácsról a másikra nem kerülhet át, hogy annak okát utólag ne lehessen 
tisztázni. Ennyit tehát az ügyelosztási rendről. 

Térjünk vissza az ötfős tanácsokra. A törvényes bíróhoz való jog azt is 
megkívánja, hogy előre átlátható rendben történjen meg a bonyolultabb jogi 
kérdéseket felvető ügyekben a háromfős, törvény által rendelt bírói tanácsról az ötfős 
tanácsra való eltérés, amely biztosítja adott esetben, hogy egy adóügyben egy 
társasági jogász, a Polgári Kollégium tagja, vagy egy büntetőügyben egy adójogász is 
részt vehessen az ítélkezésben. Az ötfős tanács kialakításának rendjéről elnöki 
utasítás rendelkezik. Utal arra, hogy az irányadó törvényi eljárásjogi rendelkezések 
alapján kerülhet sor erre a tanácsváltozásra, és hogy erről mindig végzést kell hozni, 
amely a felek által megismerhető, arról a feleket tájékoztatni kell. 

Formalizált a két további bíró kijelölésének módja. Automatikus rend szerint 
az adott szakterület által érintett tanácsból kerülnek kijelölésre az említett bírák. 
Tehát előre meghatározott rend szerint alakul ki az az ötfős tanács is, amely a 
magasabb szintű szakértelmet biztosítja egy-egy bonyolultabb ügy elbírálásához. 

Tisztelt Bizottság! Szeretném elmondani, hogy a 2016-ban is jelentős 
közérdeklődést kiváltó, a hatályon kívül helyezési gyakorlatot érintő kúriai 
közreműködés nem egy év jelensége. Gyakorlatilag az utóbbi 3-4 évben folyamatosan 
foglalkozunk a problémával, mert úgy láttuk, hogy a fellebbezési bíróságok időnként 
az általuk is elvégezhető kiegészítő bizonyítás helyett helyeznek hatályon kívül alsóbb 
rendű bírósági döntéseket. Ez, ahogy arra a képviselő úr is utalt, azzal a negatív 
hatással jár, hogy az ügyek elhúzódhatnak. Ezért a Kúria több, jelentős eseti 
döntésében állapította meg, hogy a hatályon kívül helyezés indokolatlan volt, a 
szükséges kiegészítéseket az adott fellebbezési bíróság elvégezhette volna. (Dr. 
Vitányi István kimegy a teremből.) A hatályon kívül helyezési gyakorlatot a Kúria 
minden ügyszakban megvizsgálta, tehát mind a büntető-, mind a polgári, mind a 
közigazgatási ügyszak foglalkozott a sajátos hatályon kívüli helyezési okokkal. Ezzel 
összefüggésben szeretnék arra is rámutatni, hogy a Kúria közvetlen szakmai 
segítséget is nyújtott a hatályon kívül helyezési gyakorlat jobbítása érdekében. 
Ugyanis az Országos Bírósági Hivatallal együttműködve a Kúria a Fővárosi Ítélőtábla 
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büntető kollégiumának vezetésére átengedte dr. Márki Zoltán tanácselnök urat 
hosszabb időszakra és Márki Zoltán tanácselnök úr ítélőtáblai megbízott 
kollégiumvezetői működése során az ítélőtábla hatályon kívüli helyezési aránya egy év 
alatt 13 százalékról 7 százalékra esett vissza. Tehát a közvetlen szakmai segítség és 
iránymutatás ebben is jelentős eredményeket mutatott.  

Az önkormányzati normakontroll és az önkormányzatok lehetséges mozgástere 
vonatkozásában szeretném megemlíteni, hogy a Kúria különös figyelmet fordít arra, 
hogy a törvényi követelmények érvényesítése során mindig fenntartsa az 
önkormányzatok szabad mozgásterét és szabályozási lehetőségét, hiszen a helyi 
közügyeket az önkormányzatok ismerik a legjobban. A Kúria kizárólag törvényességi 
kontrollt gyakorol, ennek során sem indoka, sem magyarázata nem lehet annak, ha a 
Kúria szűkítő értelmezést fogad el e vonatkozásban. 

Staudt Gábor képviselő úr kérdéseivel kapcsolatban én úgy látom, hogy a 
jogegységet szolgáló szervezeti átalakulás folyamatos, jelentős eredményeket mutat 
fel. Ennek financiális háttere biztosított. Az Országos Bírósági Hivatal, mint 
költségvetési fejezet a Kúria rendelkezésére bocsátja azokat a forrásokat, a 
költségvetési törvényben a Kúriánál, mint költségvetési címnél található forrásokon 
túlmenően is, amelyek a kiegyensúlyozott működést megfelelően biztosítják. 

Legutóbb a közigazgatási bíráskodás kialakításával kapcsolatos pénzügyi 
források kapcsán tettem arra javaslatot, hogy a költségvetési év végén visszamaradó 
forrásokból váljon lehetségessé némi erőforrás biztosítása arra, hogy a főtanácsadói 
hálózatot a közigazgatási ügyszakban megerősítsük, hogy a 2017. január 1-jétől induló 
befogadhatósági eljárás megfelelő szakmai támogatással a Közigazgatási Kollégiumon 
belül megvalósulhasson.  

Hogy milyen friss ítéletek jelenjenek meg a Kúria honlapján, ez korábban is és 
most is a Kúria eljáró tanácsának a döntése, tehát a Kúria eljáró tanácsa saját 
hatáskörben rendelkezhet úgy, hogy az általa fontosnak tartott ügy a Kúria honlapjára 
rövid közlemény formájában felkerüljön. Ez 2016-ban sem volt másként. Tehát a 
rendje megfelelően szabályozott, az ettől való eltérést a Kúria nem tolerálja. 

Szükséges-e a jogfejlesztő jellegű iránymutatások valamilyen korlátok közé 
szorítása? Én azt gondolom, hogy annak elvi lehetősége, hogy a Kúria jogfejlesztő 
jellegű jogegységi döntéseket hozhat, nem jár semmilyen veszéllyel abban az esetben, 
ha a Kúria tartja magát ahhoz az önkorlátozáshoz, amelyet a korábbi évek során 
kialakított: tehát konkrét ítéletek nélkül jogfejlesztést nem végzünk, mert egyetértve 
képviselő úrral, én is úgy gondolom, hogy ez tiszta törvényalkotás lenne; ezt a Kúria 
nem vállalhatja magára. Tehát a jogfejlesztő döntéseink mindig ítélkezési problémán, 
ítélkezési gyakorlat elemzésén alapulnak, és inkább csak formálisan minősíthetők 
jogfejlesztőnek, gyakorlatilag a bírák, az alsó fokú bírák által kimunkált elvek 
rendszerbe szervezését végzik el a jogegységi határozataink. Az, hogy egyes alsó fokú 
bírói döntések ellenére jelöli ki a Kúria az irányt, azt gondolom, természetes, és 
alkotmányos feladata a Kúriának. Káoszhoz vezetne az ítélkezésben és a mindennapi 
joggyakorlatban, ha a Kúria nem azzal az igénnyel fordulna az alsóbb fokú ítélkező 
fórumok felé, hogy azok gyakorlatát valamilyen módon egységesítse. Természetesen 
ez azzal a következménnyel jár, hogy néhány alsó fokú bíró által kidolgozott megoldás 
nem kap visszhangot, nem kerül elfogadásra a Kúria jogegységi fórumai által. Ez 
azonban az ítélkezés természetes velejárója. Azt gondolom, az alsó fokú bíráknak nem 
szabad kudarcként megélnie azt, hogy az általuk választott megoldás utóbb egy 
felsőbíróságon több ügy ismeretében nem állja meg a helyét. Mert az alternatív 
lehetőségek kipróbálása, megismerése nélkül megalapozott végeredményre mi sem 
juthatnánk. 
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A Kúria nem tartott konferenciát a devizahitelekről. Konzultatív fórum 
működik bírák részvételével a 2016. évtől is már az érvénytelenségi perekben 
felvetődő joggyakorlati problémák tisztázására. Ez a konzultációs testület az üléseiről 
emlékeztetőt készít, és ezek az emlékeztetők a Kúria honlapján a „konzultációs 
testületek” címszó alatt mindenki számára elérhető. 

Köszönöm Répássy képviselő úrnak ezt a határozott kérését és felvetését, hogy 
az ügyelosztási rendet ismertessem. Ezt az előző kérdésekre válaszolva megtettem. 
Fontosnak tartom ezt a kérdést, és fontosnak tartom, hogy a közvélemény is 
megismerje azt, hogy milyen módon történik az ügyek elosztása a magyar bírósági 
rendszerben. Én azt hiszem, ez a megoldás, amelyet ismertettem, minden 
szempontból megfelel a törvényes bíróhoz való alkotmányos jognak.  

Teleki képviselő úr, miután nem vagyok büntetőbíró, nagyon nehéz kérdést 
tette fel nekem azzal, hogy vajon hogyan tisztázható, hogyan pontosítható a gyűlölet-
bűncselekményekkel kapcsolatos bírói gyakorlat. Én azt gondolom, a Kúria 
joggyakorlat-elemző csoportjának jelentésénél többet és jobbat nem tudok mondani. 
Ebben a jelentésben számos javaslat és problémafelvetés fogalmazódott meg, jelzi 
azokat a nehézségeket, amelyeket képviselő úr is érzékeltetett a hozzászólásában 
ezeknek a bűncselekményeknek a megállapíthatóságával összefüggésben. A 
figyelemfelhívásra tekintettel azonban ki fogom kérni a Büntető Kollégium-vezető 
véleményét, hogy lehet-e ebben a kérdésben előrelépni.  

Köszönöm a kérdéseiket. 
 
ELNÖK: Köszönjük szépen elnök úr válaszait a vitában elhangzott kérdésekre. 

Megnyitom a véleménykört. Kérdezem, kíván-e valaki hozzászólni. Vas Imre alelnök 
úrnak megadom a szót. 

Vélemények 

DR. VAS IMRE (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen a szót. A 
Fidesz-frakció mind az írásos beszámolót, mind a szóbeli kiegészítést, mind pedig a 
kérdésekre adott válaszokat megfelelőnek, jónak tartja. Ezért azt javasoljuk, hogy az 
Igazságügyi bizottság olyan tartalmú határozati javaslatot nyújtson be az 
Országgyűlésnek, miszerint a Kúria 2016. évi tevékenységéről a jogegység biztosítása 
és az önkormányzati normakontroll körében benyújtott beszámolót fogadja el, tehát 
ez legyen a határozati javaslat tartalma, és természetesen az Országgyűlésben is 
támogatjuk a beszámoló elfogadását. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Bárándy Gergely képviselőtársunk, tessék parancsolni! 
 
DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Elnök 

Úr! Van olyan a válaszában, ami tökéletesen elfogadható, de van olyan is, ami nem. 
Ettől függetlenül támogatni fogjuk a beszámolóját, annak ellenére, hogy picit ebben 
meginogtam, amikor például az írásbeli kérdésemre adott válasznak a hiányáról 
beszélt. Megmondom azt is, hogy miért. Azért, tisztelt elnök úr, merthogy először is 
nem kaptam meg a válaszát, ezt tényszerűen mondom; másrészt az Országgyűlésről 
szóló törvény 98. §-a alapján én úgy ítélem meg, hogy ön köteles lett volna érdemben 
válaszolni nekem. Ugyanis ez azt írja elő, hogy az állami szervek kötelesek a 
képviselőket megbízatásuk ellátásában támogatni és részükre a munkájukhoz 
szükséges felvilágosítást megadni. Sőt, mi több, ennek a szakasznak a folytatása 
szerint, amely, azt gondolom, kifejezetten idetartozik, és úgy szól, nagyon röviden, 
hogy ha a képviselő az Országgyűlés előtt beszámolásra kötelezett személytől a 
feladatkörébe tartozó olyan kérdéssel kapcsolatban kér írásban tájékoztatást, 
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amelyről a beszámolásra kötelezett személy a törvény alapján az Országgyűlésnek 
beszámolni köteles, az Országgyűlés előtt beszámolásra köteles személy a 
tájékoztatást a kézhezvételt követő 15 napon belül írásban adja meg. Márpedig én azt 
gondolom, hogy mivel ez az önök 2/16. számú jogegységi határozatával összefüggő 
kérdés volt, amiben ön beszámolásra kötelezett, ezért köteles lett volna nekem ebben 
érdemi választ adni. Tehát én azt nem tudom elfogadni, hogy ön szerint csak a 
kormánnyal van dolguk; nem, önöknek az országgyűlési képviselőkkel is dolguk van. 
És hogy mi egy párthoz tartozunk, ez tény; ahogy mondjuk, az igazságügyi államtitkár 
is egy párthoz tartozik, de nem ilyen minőségben kérdezzük, és nem is ilyen 
minőségben kell hogy választ adjanak. 

S még egy felvetés. Elnök úr nyilvánvalóan - és ez látszott - számított arra a 
kérdésre, amit az ügyelosztási renddel kapcsolatban a Fidesz föltett. Ez nem véletlen, 
ugyanis a Fidesz gyakorlatilag egy nyilvánvalóan aktuálpolitikai problémáját akarta 
elbújtatni e mögé az általános kérdés mögé. Ugyanis Lázár János egy kormányinfón 
nemrég azt kritizálta, hogy Baka András milyen konkrét döntést hozott egy ügyben, és 
ezt annak tulajdonította, hogy biztos azért, mert önök kirúgták a hivatalából idő előtt, 
és ezért dühös Magyarországra meg a kormányra. Én azt gondolom, ez egy beszámoló 
vitájában több mint nem elegáns. Hogyha az önök egyik miniszterének a felvetése 
alapján kérdeznek valamit, akkor legalább tegyék egyértelművé, hogy ezért teszik, és 
ne bújtassák el egy általános kérdés mögé! De jól látható, hogy elnök úr számított erre 
a kérdésre; ez önmagában is, azt gondolom, sokatmondó önök felé, tisztelt 
kormánypárti képviselőtársaim.  

Egyébként a többi válaszát elnök úrnak tisztelettel elfogadjuk és támogatjuk. 
Azt szeretném még leszögezni, hogy a Kúria magas színvonalon és kifejezetten jól 
végzi a munkáját a mi meglátásunk szerint, még ha van is egy kollégiuma, ahol a 
korábbi, azt mondom, hogy példás egységhez képest kicsit - vagy nem is kicsit, de - 
visszalépés figyelhető meg, már ami az összetartást és az együttgondolkodást illeti. 
Nyilván elnök úr tudja, mire gondolok. Ettől függetlenül a Kúria egésze a munkáját 
valóban így végzi. Szeretnénk megköszönni a Kúria minden bírájának és minden 
igazságügyi alkalmazottjának azt a munkát, amelyet az elmúlt évben, a beszámoló 
évében elvégzett. (Dr. Vitányi István visszatér a terembe.) És szeretnénk azt is 
mondani, hogy a bíróságokat tartjuk mi még mindig annak az utolsó bástyának, ami a 
jogállamiság maradékát tudja biztosítani Magyarországon. Az integritását megőrizte, 
és őszintén reméljük, hogy a továbbiakban is meg tudja őrizni. 

Úgyhogy, elnök úr, önnek és munkatársainak még egyszer köszönjük a 
munkáját, és ezért a határozati javaslatot, amelyet Vas Imre megfogalmazni javasolt, 
támogatni fogjuk mi is. Köszönöm. 

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

úr. Az ügyelosztási renddel kapcsolatosan egyetértek Bárándy Gergellyel. Egyébként 
az OBH-nál vissza fog ez jönni sokkal kellemetlenebb szempontból, majd meg fogják 
látni, akkor is, remélem, a Fidesz megtartja az érdeklődését az ügyelosztási rend 
iránt.  

Nagyon gyorsan, mert az idő rövid, kiemelnék a beszámolóból egy-két dolgot. 
Volt a 18. oldalon a 2016/1. számú devizahitelügyben hozott jogegységi határozat. Ez 
a korábbi határozatoknak a továbbvitele, de nyilvánvalóan a Kúria itt tovább bővítette 
a lehetőségeit annak, ami alapján kevésbé könnyűszerrel lehet érvénytelenné 
nyilvánítani egy szerződést. Bár ez következett az előző évek tapasztalatából, de azért 



23 

ezzel továbbra sem voltunk elégedettek és nyilvánvalóan a devizaadósok sem. Ezt 
mindenképpen szerettem volna elmondani. 

A 22. oldalon az 5/2016. KMK-vélemény viszont pozitív, hiszen az adóhatóság 
irányába a bizonyítási terhet egyértelművé teszi. Bizonyítani kell, ha valakinek a 
csalárd adó-visszaigénylésére vagy gazdasági tranzakcióra hivatkoznak. 
Nyilvánvalóan alapvető fontosságú, hogy ez elhangozzék. 

A 27. oldalon volt szó arról, hogy a betiltott szervezetekben való tagság 
mennyiben lehet védelem alapja. Az a gond, hogy az itt említett szervezet, az Új 
Magyar Gárda Mozgalom nem került soha betiltásra, csak mozgalomként működött 
egyébként is és az egyesület feloszlatása után jött létre. Ez egy elég érdekes kérdést vet 
fel. Van egy szervezet, amelyről valaki azt állítja, hogy jogutódja, más azt, hogy nem 
jogutódja egy korábbi szervezetnek, és egyébként sem a szervezetet, hanem egy 
egyesületet oszlattak fel. Ha valaki esetleg rámutat a falujában valakire és azt mondja, 
hogy ő a tagja egy nem létező vagy mozgalomként létező szervezetnek, aminek semmi 
köze nem volt a korábbihoz, és ezek alapján, mondjuk, bántalmazza, akkor nekem 
komoly kérdéseim, komoly fenntartásaim vannak a vonatkozásban, hogy jogosan 
megtagadható-e a védelem tőle. Itt érzek tehát egy kis bizonytalanságot. 

A 32. oldalon szerepel a gyülekezési jog, 48 órás elbírálási kötelezettség a 
rendőrség által. Ezzel maximálisan egyetértek, lévén, hogy a rendőrség vagy 
jóváhagyja, vagy megtiltja a rendezvényt, de ha nem nyilatkozik határidőn belül, 
akkor azt nyilván jóváhagyottnak kell tekinteni.  

Az idő rövidsége okán még el szeretném mondani, hogy most, ezen évi 
beszámoló alapján is arra jutottam és megdöbbentem, hogy miként lehet ekkora 
szakmai különbség a büntetőjogi és polgári jogi szakág között, megmondom őszintén, 
a büntető javára. Kónya István elnökhelyettes úr itt van, ezért mondom, hogy most is 
olyan ítéleteket és kúriai állásfoglalásokat olvashattam, amelyek abszolút 
előremutatóak. Nemcsak az Alaptörvény betűjét, hanem a társadalmi igazságosságot 
is közelebb hozzák a joghoz, tehát az elnökhelyettes úrnak, kollégiumvezető úrnak 
nagyon köszönjük. Kettőt ki is emelnék. Egyrészt volt a tolvajüldöző hölgy esete, 
amely a sajtóban is megjelent. Ez is elhúzódó ügy volt. Kimondásra került, hogy nem 
megengedhető, hogy egy útonálló támadásának sértettje kerüljön több éves 
büntetőeljárás alá úgy, hogy őt hurcolják meg. Itt a Kúriának sikerült helyreraknia ezt 
a kérdést. Ez szerintem nagyon megnyugtató és jogilag nagyon szépen alátámasztva 
történt meg.  

Ilyen volt egyébként a jogos védelem esete is, amely esetében egy korábbi 
jogegységi határozatban, amit már méltattam korábban, lefektetésre kerültek az 
elvek, de ezt nem alkalmazták az alsóbb szintű bíróságok. Volt egy konkrét ügy, egy 
konkrét támadás, lehet, hogy volt több is, de én ezt olvashattam a médiában, amely 
kapcsán a Kúria szintén helyrerakta a bizonytalanságot, azt, hogy a törvényt és a 
korábbi jogegységi határozatot nem alkalmazták az alsóbb szintű bíróságok.  

Úgyhogy a beszámolóról nagyon nehéz szavazni így, hogy van egy szakág, 
amelyben maximálisan előremutató, kiváló döntéseket látunk, és van egy másik, amit 
nagyon sok kritika ért. Ezért fogok én tartózkodni a beszámoló kapcsán. De azt látni 
kell, hogy nyilvánvalóan értékeljük az előrelépést ezekben a szakmai ügyekben. Ami 
meg a büntető szakágat illeti, még egyszer, azt megint csak örömmel tapasztaltam, 
hogy nagyon kiváló munkát végeznek, és minden évben tudok néhány olyan döntést 
mondani, amely előtt fejet kell hajtanunk. Bízom benne, hogy a polgári ág is ehhez fel 
fog zárkózni és néhány év múlva már nem lesz ezzel probléma és nyugodt szívvel el 
tudjuk fogadni az egészet úgy, ahogy van. Egyben köszönöm szépen és jó munkát 
kívánunk. 
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ELNÖK: Köszönöm. Kérdezem, kíván-e még valaki hozzászólni. (Dr. Répássy 
Róbert jelentkezik.) Répássy Róbert képviselőtársunk.  

 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT (Fidesz): Csak akkor, ha beleférek a frakciónkénti 8 

percbe. 
 
ELNÖK: Belefér. 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT (Fidesz): Akkor nagyon köszönöm. Csak egy rövid 

gondolat erejéig szeretnék visszatérni az ügyelosztási rend kérdésére. Azért tettem fel 
ezt a kérdést, mert nagyon fontos alkotmányossági kérdésnek tartom. Itt a törvényes 
bíróhoz való jogról van szó és az elnök úr bemutatta, hogy működik a Kúrián és 
valószínűleg más bíróságokon is hasonlóan működik az ügyelosztás rendje. Tehát 
engem a válasz éppen arról győzött meg, hogy mindenféle összeesküvés-elmélet 
ellenére valójában egy előrelátható, kiszámítható rendben zajlik az ügyelosztás a 
Kúrián. Tehát nem szubjektív, hanem objektív szempontok alapján zajlik, és 
köszönöm is a választ. Szerintem egyébként valóban a nyilvánosságnak minél többet 
kellene tudnia arról, hogy miért ahhoz a bíróhoz vagy tanácshoz kerül egy ügy, ezt 
hogyan szabályozzák, és hogy ennek mi a jelentősége, mert nyilván ezt is tudni kell. 
Nem gondoltam, hogy magyarázatra szorul a kérdésem, de a választ nagyon 
köszönöm, mert az kielégítő volt. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Más jelentkezőt nem látok. Lezárom a véleménykört. 

Kérdezem elnök urat, kíván-e a véleménykörben elhangzott bármely észrevételre 
reagálni. (Dr. Darák Péter igent int.) Úgy látom, igen. Megadom a szót. 

Dr. Darák Péter reflexiója 

DR. DARÁK PÉTER, a Kúria elnöke: Köszönöm a kérdéseket és a figyelmet, 
amit a Kúria iránt mutattak a képviselő urak. Kérem továbbra is a támogatásukat. 
Köszönöm szépen. 

Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Határozathozatalra kerül sor. Kérdezem a 
bizottság tagjait, támogatják-e a Kúria elnöke által benyújtott beszámoló elfogadását. 
Ki támogatja? (Szavazás.) Kilenc igen szavazat. Ki nem támogatja? (Senki sem 
jelentkezik.) Ilyen nem volt. Tartózkodás? (Szavazás.) Megállapítom, hogy 9 igen 
szavazattal, nem szavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett a bizottság úgy döntött, hogy a 
beszámoló elfogadását támogatja. 

Most döntsünk az országgyűlési határozati javaslat benyújtásáról! 
Tájékoztatom képviselőtársaimat, hogy a bizottság önálló indítványának tervezetét 
még a pénteki napon megkapták. Megnyitom a javaslat vitáját. Kérdezem, kíván-e 
valaki hozzászólni. (Senki sem jelentkezik.) Jelentkezőt nem látok. 

Határozathozatalra kerül sor. Kérdezem, ki támogatja a határozati javaslat 
benyújtását. (Szavazás.) Tíz igen szavazat. Megállapítom, hogy 10 igen szavazattal, 
nem szavazat és tartózkodás nélkül a bizottság úgy döntött, hogy a javaslatot 
előterjeszti.  

Köszönöm az elnök úr részvételét, ezzel ezt a napirendi pontot lezárom, és 
egyperces szünetet rendelek el. (Rövid szünet. - Dr. Darák Péter és munkatársai 
távoznak. - Dr. Polt Péter és munkatársai megérkeznek az ülésre.)  

a) Az ügyészség 2016. évi tevékenységéről szóló B/17351. számú 
beszámoló 
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(Beszámoló megvitatása a HHSZ 83. § (1) bekezdése alapján)  
b) Az ügyészség 2016. évi tevékenységéről szóló beszámoló 
elfogadásáról szóló H/… számú országgyűlési határozati javaslat 
(Döntés bizottsági önálló indítvány benyújtásáról a HHSZ 84. § (2) 
bekezdése alapján) 

Soron következik 2. napirendi pontunk: az ügyészség 2016. évi tevékenységéről 
szóló beszámoló vitájának kijelölt bizottságként történő lefolytatása. Nagy tisztelettel 
köszöntöm Polt Péter legfőbb ügyész urat és munkatársait.  

Mielőtt megadom a szót legfőbb ügyész úrnak, tájékoztatom 
képviselőtársaimat, hogy ebben az esetben is házelnök úr jelölte ki az Igazságügyi 
bizottságot a beszámoló megvitatására és a határozati javaslat benyújtására. Ezt a 
beszámolót és a bizottság határozatát is tárgyaljuk, és a plenáris ülés is fogja 
tárgyalni. 

A tárgyalás menetrendjét a bizottság már elfogadta. Mivel legfőbb ügyész úr 
nem volt jelen az ügyrendi vitában, ezért röviden elmondom, hogy kétolvasatos 
tárgyalást tartunk, és frakciónként 8 perces, a független képviselőnek 4 perces 
időkeretet biztosítottam a kérdések feltételére és a vélemények elmondására.  

Tisztelt Legfőbb Ügyész Úr! Megadom a szót, hogy amennyiben kívánja, akkor 
röviden ismertesse a beszámolóját. Köszönöm. 

Dr. Polt Péter szóbeli kiegészítése 

DR. POLT PÉTER legfőbb ügyész: Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt 
Bizottság! Számomra és munkatársaim számára megtiszteltetés, hogy újabb egy év 
elteltével itt a bizottság előtt és majd a parlament plénuma előtt is számot adhatunk 
Magyarország ügyészségének 2016. évi tevékenységéről. Az mindenki előtt ebben a 
teremben ismert tény, hogy az írásbeli beszámolót benyújtottuk a parlamentnek, azt 
valamennyi képviselő kézhez kaphatta. Úgyhogy időkímélés céljából, ha megengedi a 
tisztelt bizottság, néhány fontosabb részletét kiemelném a beszámolónak, azzal, hogy 
természetesen nem tudok ilyen módon teljes képet adni az elmúlt évi tevékenységről, 
de állunk elébe, hogy bármilyen kérdést megválaszoljunk.  

Nagyon röviden akkor néhány dologról. Én azt gondolom, hogy maga a 
beszámoló azt a vélekedést támaszthatja alá, hogy az ügyészi szervezet 2016-ban is a 
törvényes keretek között, stabil, jó munkát végzett, és megfelelt az időszerűség 
követelményének is.  

2016-ban az előző évhez képest egy 3,8 százalékos növekedést tapasztaltunk a 
regisztrált bűncselekmények számában, ez 290 779 bűncselekményt jelent. Azonban 
szeretném azt megjegyezni, hogy évek óta csökkenő tendencia mutatkozik a 
bűncselekmények számában; ez az emelkedés egyetlenegy sorozat-bűncselekménynek 
volt az eredménye, amely több mint 20 ezer csalást foglalt magában Zala megyében. 
Ha ezt levesszük, akkor ez a bizonyos tendencia, amit említettem, továbbra is 
csökkenő képet mutat. Hogy ez mennyire így van, hogy tehát a bűnözési helyzet 
kedvezőbb az elmúlt évekhez képest, azt jól mutatja az elkövetők számának alakulása, 
hiszen az elkövetők száma 100 933 volt, és ez az évek során a statisztikai adatok 
szerint is ugyancsak csökkenő tendenciát mutatott, tehát ebben nincs még ilyen 
statisztikai változás sem.  

2016-ban 112 924 ügyet vizsgált meg az ügyészség abból a szempontból, hogy 
alkalmas-e a vádemelésre. Ennek az ügyhalmaznak több mint a felében emelt vádat 
az ügyész, 11 százalékában viszont megszüntette a nyomozást, 8 százalékában a 
vádelemelést elhalasztotta, 3,6 százalékban közvetítői eljárásra utalta, és egy nagyon 
minimális esetszámban pedig a nyomozást felfüggesztette. Az ügyek közel 
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egynegyedében történt egyéb intézkedést, például áttétel vagy pedig további 
nyomozási cselekmény elrendelése. 

Nagyon fontos, hogy milyen típusait alkalmaztuk a vádemelésnek. Több mint 
28 ezer ügyben az ügyész a hagyományos vádiratot nyújtotta be a bírósághoz, több 
mint 15 ezer ügyben viszont a gyorsított módszert alkalmazta, tehát a terheltet 
bíróság elé állította, és több mint 18 ezer ügyben pedig tárgyalás mellőzésére tett 
indítványt.  

Nemcsak vádemelésre, hanem nyomozás megszüntetésére is érkezett számos 
ügyirat az ügyészséghez. Itt az érkezett ügyek 80 százalékában a nyomozást az ügyész 
megszüntette, 66 ügyben viszont vádat emelt, 52 ügyben a vádemelést elhalasztotta, 
néhány ügyet pedig közvetítői eljárásra utalt. 

Az időszerűségre való törekvést jól mutatja, hogy az ügyek 84 százalékában az 
ügyészi szakban az ügyintézés 30 napon belül befejeződött. A 90 napos ügyintézési 
határidő túllépését tavaly, tehát 2016-ban mindösszesen öt ügyben regisztráltuk; azt 
gondolom, ez nagyon jó eredmény, még ha egy ügy is sok a 90 napos túllépésnél. 
Ennek egyébként az oka a téves ügyviteli adatrögzítés, illetve egy vagy két ügyben 
rendkívüli terjedelmű ügyfeldolgozás, ahol a 90 nap effektíve nem volt elegendő az 
ügyintézés végrehajtására.  

Az ügyészségen a büntető ügyszakban nagyon nagy jelentőségű volt a 
vádemelésről, illetve a nyomozás megszüntetéséről való döntések mellett - amelyek 
nyilván magukban foglalták a nyomozási és nyomozásfelügyeleti tevékenységeket is - 
a különböző célvizsgálatoknak a lefolytatása. Elég sok ilyen célvizsgálatot folytattunk 
le, ezek közül kiemelném a megbízhatósági vizsgálat alapján indult, korrupciós 
bűncselekmények ügyében lefolytatott vizsgálatot. Itt a bizonyítás törvényességét, 
konkrétan a hatóság - idézőjelben vett - „provokációs” joggyakorlatát vizsgáltuk meg 
az Emberi Jogok Bíróságának esetjoga következtében, és úgy látjuk, hogy ez 
Magyarországon teljes mértékben rendben van. 

Említettem az ügyészségi törekvést az ügyek felgyorsítására. Erről néhány 
részletesebb adatot hadd mondjak. A tárgyalás mellőzése során a bíróság a vádlott 
meghallgatása és tárgyalás, valamint a bizonyítás lefolytatása nélkül állapít meg 
büntetést, illetve alkalmaz intézkedést. 2016-ban az összes vádemelés 29,4 
százalékában tettünk tárgyalás mellőzésére indítványt és az érintett vádlottak több 
mint 88 százaléka esetében a tárgyalás mellőzésére hozott végzés jogerőre 
emelkedett. Úgy gondolom, hogy ez nagyon nagy jelentőségű. 

A bíróság elé állítás intézményét változatlanul próbáljuk szorgalmazni az 
ügyészi szervezeten belül és ebben együttműködni a bírósággal. Ez a terhelt 
beismerése, illetve tettenérés esetén alkalmazható. 2016-ban az összes vádemelés 
24,8 százalékában került sor erre, ez több mint 34 százalékos emelkedést jelent az 
elmúlt évhez képest és ugyancsak emelkedett a jogerősen elítéltek száma az ilyen 
eljárásokban. Egyébként ez irányú indítványainknak több mint 95 százalékát találta 
alaposnak a bíróság. Ezzel összefüggésben lehet megemlíteni a váderedményességet, 
erről minden évben szó esik, bár ennek én túlzott jelentőséget változatlanul nem 
tulajdonítok. Ez ugyancsak kedvező, 2016-ban 97,5 százalék volt, ez a 2015-höz 
képest kéttized százalékos javulást mutatott. 

Azt gondolom, hogy nagyon fontos változás történt 2016-ban. Megtört az a 
korábbi években tapasztalt tendencia, hogy egyre emelkedik, illetve magas szinten 
marad a hatályon kívül helyezés a másodfokú bírósági eljárásokban. Majdnem 20 
százalékkal csökkent 2016-ban. Ezt a javulást, úgy gondolom, az ügyészség és a 
bíróság együttes erőfeszítése hozhatta létre. Az ügyészség az indítványaival és a 
bíróság előtti fellépésével támogatja ezt a jelenséget, amely ugyancsak az ügyek 
elhúzódása ellen hat. Mérsékelten növekedett egyébként az elsőfokú ügydöntő 
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határozatok elleni fellebbezések száma. Változatlanul a fellebbezések másodfokú 
elbírálása során alapvetően a büntetéskiszabási gyakorlat tekintetében nem vagyunk, 
nem lehetünk elégedettek. Itt az ügyészi fellebbezések eredményessége 51 százalék 
volt, ezt szeretnénk a jövőben tovább javítani. 

Említettem a vizsgálatokat. Még egy vizsgálatot hadd említsek a 
megbízhatósági vizsgálat mellett, ez pedig a bűnösen szerzett vagyon elvonására 
szolgáló vagyonelkobzás gyakorlata. Megítélésem szerint az elmúlt és az 
elkövetkezendő időszak egyik legfontosabb intézménye a bűnösen szerzett vagyon 
felkutatásának és elkobzásának intézménye. Erre is további erőfeszítéseket kell 
tennünk. Ez nem csupán egyfajta szankcióként jelentkezik, hanem a további 
bűncselekmények megelőzését is jól szolgálhatja.  

A közérdekvédelmi ügyészi tevékenységről nagyon röviden. Az előző évi 
ügyforgalomhoz képest a mintegy 220 ezer ügy elintézése csökkenést jelentett, 
mintegy 18 százalékos csökkenést. Ez alapvetően a bíróságtól érkező ügyek számának 
csökkenésére, továbbá a szabálysértési megszüntető határozatok és elővezető 
határozatok számának csökkenésére vezethető vissza. Az ügyészi intézkedésre 
irányuló kérelmek száma azonban jelentős mértékben nem tért el a korábbi évekétől. 
Említettem már a megbízhatósági vizsgálatot büntető vonalon. Ez nagyon lényeges a 
közérdekvédelmi vonalon is. Több mint 700 megbízhatósági vizsgálatot elrendelő 
határozatot hagytak jóvá az ügyészi szervek, ezzel is hozzájárulva a korrupció 
megelőzéséhez, illetve elnyomásához.  

2016-ban az ügyész a törvényben biztosított keresetindítási jogával élve több 
mint 5000 keresetet nyújtott be, ez hasonló a korábbi évek volumenéhez. A legtöbb 
esetben civil szervezetekkel kapcsolatos volt a perindítás, a tevékenységüket 
beszüntető civil szervezetek bíróság által megszüntetése érdekében került sor ezekre a 
perindításokra, de más jellegű perindítások is voltak környezet- és természetvédelem 
érdekében, illetve az általános szerződési feltételek tisztességtelen volta miatt is.  

Nagyon lényeges még a közérdekvédelmi munkában a büntetés-végrehajtás 
törvényességi felügyelete és az ottani jogvédelem ellátása. Ezek a feladatok növekvő 
tendenciát mutatnak az elmúlt években.  

Egyetlen mondatban meg kell említenem a jogalkotási folyamatban játszott 
ügyészi szerepet, amely nemcsak az ügyészség keretein belül történt, hanem az 
Igazságügyi Minisztériumban kirendelt ügyészek tevékenységével is.  

Néhány szót a legfőbb ügyész által gyakorolt feladat- és jogkörökről. Igyekszem 
mindennek eleget tenni, amit törvény e tekintetben rám hárít. 2016-ban 77 írásbeli 
választ igénylő kérdést, 13 azonnali kérdést és 3 szóbeli választ igénylő kérdést 
intéztek hozzám. Erre minden esetben válaszoltam. 

Nagyon lényeges jogköre a legfőbb ügyésznek a törvényesség érdekében a 
Kúriához bejelenthető jogorvoslat. Ilyen benyújtására a 112 kérelemből 16 esetben 
került sor. A Kúria 2016-ban 24 jogorvoslati indítványt bírált el és minden esetben 
helyt adott neki. Tehát itt 100 százalékos az eredményesség. De nagyon lényegesnek 
tartom a jogegységi eljárásban való részvételét a legfőbb ügyésznek és itt is, ha nem is 
100 százalékos, de több mint 90 százalékos az eredményességünk a Kúria előtt.  

Néhány szót a nemzetközi tevékenységről. Nagyon komolyan fejlődnek a 
nemzetközi kapcsolataink és az igazságügyi együttműködés elsősorban az európai 
uniós partnerországokkal, illetve az európai uniós szervekkel. Ilyen a Eurojust és az 
OLAF. Komoly sikereket tudunk elkönyvelni elsősorban a közös nyomozó csoportok 
felállítása és tevékenysége terén. Szakértői szinten is jelen vagyunk mindenhol, illetve 
nemzetközi konferenciákon. 2016-ban 170 nemzetközi rendezvényen 271 ügyészségi 
alkalmazott vett részt, ami egyébként 40 százalékos növekedés 2015-höz képest.  
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Ha három szóban szeretném összefoglalni az ügyészség 2016. évi munkáját, 
akkor az én meggyőződésem az, hogy törvényesen, időszerűen és hatékonyan jártunk 
el. Köszönöm szépen a figyelmet. 

Kérdések 

ELNÖK: Köszönöm, legfőbb ügyész úr. Megnyitom a kérdéskört. (Dr. 
Hadházy Ákos jelentkezik.) Hadházy Ákos képviselőtársunknak adom meg a szót. 

 
DR. HADHÁZY ÁKOS (LMP): Köszönöm szépen, elnök úr. Természetesen a 

nyolcperces időkeretet én is sérelmezem, úgy gondolom, hogy mindenki, aki egy picit 
is belegondol ebbe a dologba, ezt csak sérelmezni tudja, hiszen ezt az egész 
intézményt, ezt a meghallgatást tulajdonképpen komolytalanná teszi. Mindezeknek 
megfelelően túl sok kérdést most nem fogok feltenni.  

Olvastam itt két adatot. Az egyik az, hogy 2015-ben 761 korrupciós esetet 
derítettek fel vagy emeltek vádat, 2016-ban 984 ilyen eset volt önök előtt. Az első 
kérdésem, hogy ezek közül mennyi érintett politikai döntéshozót, tehát hány olyan 
volt ebből a 984 esetből, amely politikai döntéshozót érintett; itt nyilvánvalóan az 
önkormányzati képviselőtől és a fölfele levő országgyűlési képviselők, illetve 
kormánytagok, államtitkárok, helyettes államtitkárok, főosztályvezetők jöhetnek 
szóba.  

A másik kérdésem pedig az, hogy az ügyészségen belül, tehát az önök 
szervezetén belül merültek-e fel olyan esetek, ahol korrupciós esetről lehetett szó, 
hivatali visszaélésről vagy pedig hűtlen kezelésről lehetett szó. 

A kérdésszakasz második felében néhány konkrét ügyről szeretnék kérdezni. 
2016-ban zárták le a trafikok elosztását sérelmező feljelentéseket követő 
nyomozásokat, és ebben van néhány olyan tétel, amit itt meg lehet kérdezni. 
Nyilvánvalóan ön is foglalkozott vele, leveleztünk is már, szóban is kérdeztünk. Ennek 
a határozatnak néhány elemére szeretnék rákérdezni.  

Az első: ismét meg szeretném kérdezni, hogy nem látott-e ön abban 
ellentmondást a lezáró határozatban, hogy egyrészt elfogadják a szekszárdi 
polgármesternek azt a védekezését, hogy Szekszárdon csak egy spontán 
frakcióülésről, vagy nem is, spontán folyosói megbeszélésen osztották szét a 
trafikokat, majd két oldallal később megállapítja a nyomozás, hogy Hadházy Ákos 2 
óra 40 perces késéssel érkezett erről a spontán baráti beszélgetésről. (Sic!)  

Ennél sokkal fontosabb kérdés, hogy nem találja-e ön problémásnak ebben az 
ügyben azt, hogy ezt a törvénytervezetet annak a vállalkozónak a számítógépén írták, 
aki később mintegy 600 trafik fölött tudott rendelkezni egy céghálózaton keresztül, és 
ezt aztán Lázár János miniszter adta be.  

Még két ilyen konkrétumra szeretnék rákérdezni. Nyilván ön foglalkozott ezzel 
az üggyel, tehát természetes, hogy itt részletekről is tudok kérdezni. Az egyik, hogy 
nem látja-e azt irreálisnak, hogy mintegy 15 ezer pályázatot - ezek százoldalas 
pályázatok - kellett elolvasnia 12 főnek két hét alatt, és itt kellett volna objektíven 
pontoznia az üzleti tervek minőségét. Illetve nem talál-e ön abban problémát, hogy 
amikor ezek pontoztak, akkor a pontok vagy rendkívül kevés pontot jelentettek, vagy 
rendkívül nagy pontot jelentettek? Ebben nem talál-e gondot? Tehát ez a négy 
konkrét kérdésem van ezzel az üggyel kapcsolatban. 

Végül még egy másik üggyel kapcsolatban szeretnék érdeklődni, ez pedig az 
Országos Roma Önkormányzatnak a „Híd a munka világába” című programja. Ebben 
2016-ban tettek feljelentést jó néhányan, ehhez képest, gyakorlatilag úgy tűnik, hogy 
ez a nyomozás sehol sem áll. Azóta a Quaestor-ügyet, amelyik ennél nyilván jóval 
bonyolultabb, már régen tárgyalja a bíróság. Itt egy meglehetősen egyszerű ügynél 
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úgy tűnik, mintha semmi nem történt volna. Azért tudom azt mondani, hogy 
egyszerű, hiszen a kormány maga, tehát a magyar kormány maga kimondta, hogy itt 
1,6 milliárd forintot vissza kell fizetni a roma önkormányzatnak, tehát maga a 
kormány vallotta azt be, hogy úgy költöttek el 1,6 milliárd forintot, hogy gyakorlatilag 
semmi nem valósult meg, és vissza is kérte ezt a pénzt. Ehhez képest úgy tűnik, 
mintha ebben az ügyben gyakorlatilag semmi nem történne. Köszönöm szépen. 

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

beszámolóban a pénzmosással összefüggésben van egy „kisiklatás” nevű módszer. 
Arra kérdeznék rá legfőbb ügyész úrnál, hogy mi ez a módszer, és milyen 
eredményességgel tudnak ebben a tekintetben fellépni a pénzmosások megelőzése 
érdekében. 

Mint tudjuk, az ügyésznek nagy szerepe van a könnyítő és gyorsító módszerek 
alkalmazásában. Arra kérdeznék rá ezzel kapcsolatban, hogy hogyan alakult a 
közvetítői eljárás, a vádemelés elhalasztása, illetve a tárgyalásról lemondás 
intézményének a hatékonysága. Hogyan alakult a korrupciós ügyeknél a nyomozás 
elrendelése, megszüntetése, illetve a vádemelés? Hogyan alakult az ügyészségnek 
2016-ban az OLAF-fal, illetve más nemzetközi szervezetekkel való kapcsolata? 

S a közjogi területre áttérve, azt kérdezném, milyen jellegű tisztességtelen 
szerződési feltételek ellen lépett fel az ügyész, illetve az ügyészség maga, milyen 
területeket érintettek ezek a fellépések. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm, alelnök úr. Bárándy Gergely képviselőtársunknak adom 

meg a szót. 
 
DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt 

Legfőbb Ügyész Úr, Legfőbbügyész-helyettes Urak! Szóval, ha a fideszes ügyek 
eltussolását vesszük alapul, akkor valóban sikeresen zárt az évet a Legfőbb Ügyészség, 
ebben ilyen szempontból egyetértek. 

Hadházy Ákos képviselőtársam vetett föl néhány ügyet; én szeretnék még 
egypárat fölvetni, mert nemcsak ez a három volt, ami ebben az évben téma volt, és 
ebben az évben született benne határozat vagy éppen érdemi intézkedés. (Budai 
Gyula megérkezik az ülésre.)  

Szeretném azzal kezdeni, hogy itt volt például Portik Tamás ismert bűnözőnek 
az ügye, aki Rogán Antal propagandaminiszterre tett terhelő vallomást. Feljelentés is 
volt az ügyben, és önök ahelyett, hogy kivizsgálták volna, lezárták az ügyet érdemi 
vizsgálat nélkül. Ugyanebben az évben megszüntették Rogán Antal ingatlanügyeiben 
is az eljárást. Meglepő módon egyébként ugyanez a Portik Tamás is érintett volt 
ebben az ügyben. 

Aztán egy másik vádlott, Vizoviczki László a korábban a Fidesznek nyújtott 
kampánytámogatásért cserébe az egyik alelnöktől kért segítséget levélben, hogy 
kikerüljön az előzetes letartóztatásból. Önök szerint ezzel sem volt semmi probléma.  

Aztán itt van a kopaszügy, amikor a bíróság szerint - a bíróság szerint! - Nyakó 
Istvánt erőszakkal akadályozták meg abban, hogy leadja a népszavazási 
kezdeményezését a vasárnapi boltzár ügyében, ezért hivatalos eljárásban neki igazat 
adtak erőszak miatt. A sajtó munkatársai név szerint beazonosították a támadókat, a 
hatóságoknak ez sajnos nem sikerült. Önök szerint mégsem történt bűncselekmény, 
megszüntették a nyomozást; hacsak nem azért, mert féltek attól, hogy ezek az 
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emberek valamilyen fideszes alelnökre vallanak esetleg, vagy hát nem tudom… 
Kíváncsi lennék a véleményére, hogy ez miért volt így.  

Aztán itt volt a Pharaon-ügy, ahol a miniszterelnöknek a családja egy FBI által 
körözött bűnözővel üzletelt - szintén ennek az évnek a terméke. Önök szerint itt sincs 
semmi probléma, vagy legalábbis én nem tudok eljárásról, de javítson ki, legfőbb 
ügyész úr, ha mégis van!  

Aztán itt voltak a ferencvárosi és I. kerületi ingatlanok áron aluli 
bérbeadásának ügyei, fideszes önkormányzatok részéről. Ebben sincs tudomásom 
szerint eljárás.  

Farkas Sándor fideszes országgyűlési képviselő ügye, aki „elfelejtett” másfél 
milliárd forintot bevallani a vagyonbevallásában. Önök szerint életszerű, hogy ezt 
elfelejtette, ez egy egyszerű feledékenység. Ez ön szerint rendben van, legfőbb ügyész 
úr? 

Aztán az újságírónő esete, akit erőszakkal lecibáltak a lépcsőn, Halász Júliának 
az ügye. Gondolom, itt is csak azért nem állapítható meg bűncselekmény önök szerint 
- bár én úgy tudom, a személy elleni erőszak minden esetben bűncselekménynek 
minősül -, mert itt is egy fideszes politikusról volt szó mint elkövetőről. 

Aztán szeretném megkérdezni azt, hogy miért nem nyomoznak tovább a 
kamupártokkal szemben. Az Állami Számvevőszék megállapította azt, hogy a 
kampánytámogatást nem fizették vissza, és megsértették a jogszabályokat. Önök 
szerint itt miért nincs probléma? Miért nem járnak el? Hacsak nem azért, mert annak 
idején ezek a Fidesz érdekét szolgálták, és valószínűleg a fideszesek szedték össze az 
ajánlásokat ezeknek a pártoknak?  

Tisztelt Legfőbb Ügyész Úr! Kevés idő van. A parlamenti vitában ennél majd 
lényegesen részletesebben fogok kérdezni. Ezek itt csak a jéghegy csúcsa, amiről 
beszéltem, de ezer ügy van még, ami Mészáros Lőrinccel vagy éppen a miniszterelnök 
vejével összefüggő kérdés. Volt is ezekben az ügyekben feljelentés. A Quaestor-ügyre 
is ki lehetne térni, az azeri kenőpénzek ügyére is, ahol önök, ha jól tudom, szintén 
semmilyen vizsgálatot nem folytatnak. De még egyszer mondom, szeretném 
megkérdezni, hogy ezekben miért nincs ügy. (Demeter Zoltán kimegy a teremből.)  

Vagy a Voldemort-ügyben miért nincs ügy a minisztériumi szálban? Mert olyan 
nincs, tisztelt legfőbb ügyész úr, hogy van egy bűnszervezet, ahol megrendelnek 
pályázatokat, erről folyik a nyomozás a Voldemort-ügyben, majd ezeket a 
pályázatokat ki is írják a minisztériumban, de érdekes módon a minisztériumban 
ennek nincs felelőse. Persze egy helyettes államtitkárt kirúgtak emiatt, de én azt 
gondolom, hogy ez nem elég. Ha bűncselekmény történt, tessenek megvizsgálni a 
minisztériumi szálat is! Azt gondolom, hogy ezek mindennél világosabban mutatják, 
önök hogy gondolkodnak a bűnüldözésről.  

Még egy, ami a kérdések körében felmerül, aztán nyilván a maradék időben 
majd mondok véleményt is. Önök szerint a proaktív kommunikáció azt jelenti, amit 
Ibolya Tibor csinál? Hogy csörgősipkás bohócnak nevezi a médiában a bíróságokat? 
Önök szerint az-e a proaktív kommunikáció, hogy - sokak szerint egyébként az ön 
kérésére, legfőbb ügyész úr, ezt is szeretném mondani, illetve kérdezni, hogy ez igaz-e 
- ír egy cikket, amiben a bíróságokat bírálja egy konkrét ügy kapcsán, amely 
egyébként önöket érintette, és komcsizik és hasonló kifejezéseket használ? (Budai 
Gyula: Jól teszi!) Ez a proaktív kommunikáció? (Budai Gyula: Hát, azok a bírók 
nem? Komcsi mind!) Köszönöm. 

 
ELNÖK: Staudt Gábor képviselőtársunknak, alelnök úrnak adom meg a szót. 
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DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen. 
Beindítom az órát, hogy jogkövető legyek. Tisztelt Legfőbb Ügyész Úr! Tisztelt Elnök 
Úr! Nagyon gyorsan a kérdéseimet meg szeretném fogalmazni a beszámolóval 
kapcsolatosan.  

Esett szó a vagyonelkobzásokról. Van-e már külön statisztika, hogy mennyi 
közpénzt sikerült vagyonelkobzással visszaszedni? Néhány éve erre egy kérdést 
benyújtottam. Akkor még nem volt külön statisztikájuk erre vonatkozóan.  

A megbízhatósági vizsgálatot is említette a legfőbb ügyész úr, elmondta, hogy 
743 esetben történt meg az elrendelése. Hány vádemeléssel zárult? Nem tudom, erre 
tud-e válaszolni, ez nincs benne a beszámolóban. Az rendben van, hogy hányat 
rendeltek el, de mi lett ennek az eredménye. 

Az OLAF-vizsgálatok 2016-os eredménye továbbra sem kielégítő. Azt írják, 
hogy 3 nyomozásmegszüntetésre, 1 vádemelésre és 1 elsőfokú ítéletre került sor. Ez 
azt jelenti, hogy még így is az OLAF-jelzések 60 százalékát visszadobják, 
megszüntetik a nyomozást. Ez nagyon magas. Tehát akkor ön szerint, ha az OLAF 
jelez valamit, hogy visszaélés történhetett, akkor ezek szerint nem jól végzi a dolgát, 
hiszen a magyar ügyészség szerint nem történt bűncselekmény.  

Biztosítottak-e már az ügyészségi szóvivőknek, ügyészségi vezetőknek újság-
előfizetést, napilap-, hetilap-előfizetést, elérhető-e a sajtó, az internet, a hírportálok 
az ügyészségi vezetőknek? Azért kérdezem, mert több esetben, legutóbb az azeri 
ügyben, az volt az ügyészségi szóvivő, az ügyészségi vezetők válasza, hogy azért nem 
indítanak hivatalból vizsgálatot, mert nem olvasnak újságot. Akkor valószínűleg nem 
elérhetők ezek a lapok. Kérem a legfőbb ügyész urat, hogy vagy rendelje meg a 
napilapokat, hetilapokat, vagy ha ezek meg vannak rendelve, akkor szankcionálja, ha 
a munkatársak nem olvassák el. Egyébként ez is a feladatuk. 

A 64. oldalon szerepel a gépjárműbeszerzés. Huszonegy új gépjárműre 123 
millió forintot költöttek. Ez hatmillió forintos átlagár. Mi indokolta ezt? A legdrágább 
gépjárművek - nem tudom, erre tud-e válaszolni itt legfőbb ügyész úr - mennyibe 
kerültek? Tehát milyen volt ennek a megoszlása és mi lett a régebbi gépjárművekkel? 
Azok is használatban maradtak, ez egy ilyen bővülés volt, vagy azokat eladták és 
újakat helyeztek forgalomba?  

Az Alstom-ügy egy állatorvosi lova sajnos a magyar igazságszolgáltatás 
működésének. 2011 elején a főpolgármester, egyébként a fideszes főpolgármester tesz 
egy feljelentést. Lassan hét éve tart az ügy és még vádemelésre sem került sor. 
Mennyire ássa alá a magyar jogállamiságot, ha azokban az ügyekben sem láthatunk 
tisztán hét év távlatából sem, amelyekben egyébként a korábbi kormányzatok, a 
korábbi városvezetés lehetett érintett, és a főpolgármester teszi a feljelentést, tehát 
indokolható lenne az önök szempontjából is a gyorsabb eljárás? Ezt nem tartja-e 
nemcsak hogy kellemetlennek, hanem az egész jogállamiságot és az eljárásjogokat 
sértő elhúzódásnak? 

A 45. oldalon kifejti legfőbb ügyész úr, hogy egy hetet Kínában volt szakmai 
úton. Érdekelne, hogy mi volt a tapasztalata és a kínai kollégákkal való szakmai 
egyeztetés után mire jutottak. Tehát az ottani tapasztalatokat mennyiben lehet majd 
integrálni Magyarországra? Mert gondolom, hogy hasonló dolgok is szóba 
kerülhettek. 

Nagyon sok kérdést lehetne feltenni, de még a végére egy pikáns dolog. Önök 
nagyon szeretnek a jó hírnévért és hasonlókért perelni és a bíróság pikáns módon 
kimondta, hogy lehet az ügyészséget fideszesnek nevezni. Ezzel kapcsolatos 
kérdésem, hogy továbbra is fenntartja-e, hogy nem fideszes az ön által vezetett 
ügyészi szervezet, és ha igen, ezt mire alapozza és mi a véleményük erről a döntésről, 
illetve ennek az utókövetkezményeiről. Miért születhetett ilyen döntés? Elég súlyos 
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dolog, ha ilyen bírósági döntés megszülethet. Ezek lettek volna első körben a 
kérdéseim. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Kérdezem, hogy további kérdést kíván-e valaki feltenni. (Senki sem 

jelentkezik.) Jelentkezőt nem látok. Akkor ezennel lezárom a kérdéskört. Megadom a 
szót a legfőbb ügyész úrnak, hogy válaszoljon a vitában elhangzott kérdésekre. 

Dr. Polt Péter válaszai 

DR. POLT PÉTER legfőbb ügyész: Köszönöm szépen, elnök úr. Mennyi időm 
van válaszra? (Dr. Staudt Gábor: Nincs időkorlát!) 

 
ELNÖK: Legfőbb ügyész úr időkorlát nélkül tud válaszolni a feltett kérdésekre. 
 
DR. POLT PÉTER legfőbb ügyész: Nem számoltam össze, távirati stílusban 

tették fel a képviselő urak a kérdéseiket. Ha mindegyik ügynek én lennék az 
ügyintézője, amit szóba hoztak, akkor körülbelül jövő hét keddig nyugodtan 
beszélgethetnénk ezekről az ügyekről. (Dr. Staudt Gábor: Szívesen!) Az az egyetlen 
szerencséjük, hogy nem én vagyok ezeknek az ügyeknek az ügyintézője és nagyon jó, 
hogy nem én vagyok, mert megvan így mindenkinek a szerepe és felelőssége. Majd ha 
Bárándy képviselő úr elolvassa az Alaptörvényt és az ügyészségről szóló 
jogszabályokat, akkor nyilván ő is tisztába jön ezzel. (Dr. Bárándy Gergely: Nem a 
szerint működnek! - Budai Gyula: Nem olvassák!) Lehet, hogy Bárándy úrnak az az 
elképzelése, hogy a legfőbb ügyész íróasztalán sorakoznak az emeletnyi akták (Dr. 
Bárándy Gergely: Csak ezekben az ügyekben!) és abból a döntések (Budai Gyula: 
Nem kaptál szót! - Dr. Bárándy Gergely: Te sem!) az én fejemben (Budai Gyula: 
Maradj csendben! - Dr. Bárándy Gergely: Te is! - Budai Gyula: Te gyökér!), de ez 
nem így van. 

 
ELNÖK: Bocsánat! Kérem képviselőtársaimat, hogy hallgassák a legfőbb 

ügyész úr kérdésekre adott válaszait! Köszönöm. 
 
DR. POLT PÉTER legfőbb ügyész: Nem vitatkozom, csak elmagyarázom, hogy 

mi van a törvényben. Ezt szeretném előrebocsátani.  
De akkor most menjünk sorba! Ennek előrebocsátásával, mert ez, azt 

gondolom, megvilágítja azokat a válaszaimat, amelyekre azt fogom mondani, hogy 
utána kell nézni, és ha utánanéztünk és a 2016-os beszámolóban található időszakra 
vonatkoznak, akkor olyan módon, ha pedig nem, akkor az általános, a képviselőkre 
vonatkozó jogszabály alapján meg fogjuk válaszolni írásban, mint ahogy eddig is 
mindig tettük, ezeket a kérdéseket. 

Hadházy képviselő úr a korrupciós ügyekről beszélt és azt vetette fel, hogy van 
növekedés az elmúlt beszámolási időszakhoz képest. Ez így igaz. Kétfajta megjegyzést 
kell tenni itt. Az egyik, hogy van a gazdasági korrupció és van a hivatali korrupció. A 
gazdasági korrupciós esetek száma az elmúlt beszámolási időszakhoz képest nem 
nőtt, illetve stagnált vagy csökkent, míg a hivatali korrupció száma pedig növekedett. 
Ennek alapvetően nem az az oka, hogy a való életben is így történt ez, hanem a 
felderítések alakultak másként, mint a korábbi időszakban. Itt azt kell megjegyezni, 
amire Staudt képviselő úr is egyik kérdésében utalt, hogy a hivatali korrupciónál más 
eszközök is vannak, amelyek segítik a felderítést, például a megbízhatósági vizsgálat. 
Ennek tulajdonítjuk azt, és összességében a jobb nyomozati teljesítménynek, hogy 
összességében van az emelkedés és a hivatali korrupció felé van egy bizonyos 
eltolódás.  



33 

Politikai döntéshozó hány volt? - ilyen statisztikát nem gyűjtünk. Arra is 
figyelemmel, hogy az ügyészség politikamentes szervezet (Szórványos derültség az 
ellenzéki képviselők oldalán.), másrészt nem érezzük feljogosítottnak magunkat, hogy 
megcímkézzük az ügyeket, hogy politikai vagy nem politikai természetű. Nálunk csak 
elkövetők vannak, sértettek, tanúk és így tovább, de nincsenek politikailag besorolva, 
nem is lehetnek. 

Az ügyészségen belüli korrupcióra vonatkozóan: ilyen adatunk 2016-ban az én 
legjobb tudomásom szerint nem merült fel, és ez egy örömteli dolog. 

Amit egyébként képviselő úr itt még mondott, és ez fontos dolog, mert legalább 
tisztázhatunk bizonyos fogalmakat: képviselő úr egy kalap alá vette a korrupcióval a 
hűtlen kezelést és a hivatali visszaélést - ezek teljesen eltérő természetű 
bűncselekmények, mások a megállapíthatóság feltételei. És bár tudom, hogy a 
közbeszédben ezek sokszor összemosódnak, de nálunk nem mosódhatnak össze, 
hiszen mi jogot alkalmazunk, és a jogszabályok pontosan körülírják, hogy mi minősül 
korrupciós bűncselekménynek; ezek nem minősülnek korrupciós bűncselekménynek.  

A képviselő úr említette a trafikügyeket. Számos kérdést intézett az elmúlt 
években személy szerint is ezekben az ügyekben hozzám, illetve az ügyészi 
szervezethez, föltette ugyanezeket a kérdéseket, amelyeket most föltett. Én azt 
gondolom, hogy az írásbeli válaszokban minden kérdésére részletesebben választ 
kapott eddig, mint ahogy jelen esetben én ezt szóban meg tudnám tenni. Ezeket össze 
fogjuk foglalni, és elküldjük önnek még egyszer. Ezekben az ügyekben azért azt hadd 
mondjam - és ezt szeretném hangsúlyozni -, hogy valami bűncselekménynek minősül-
e, az attól függ, hogy mi a történeti tényállás és mi a törvényi tényállás. Ha a kettőt 
összevetjük és egyezés van, akkor az ügyészség továbbléphet; ha nincs egyezés, akkor 
nem lép tovább, mert ez a jogállamnak a gyakorlata.  

Azt, hogy valaki valamit valahol csinált, úgy gondolom, más szempontok 
szerint is lehet vizsgálni, s nemcsak bűncselekmény szempontjából. Nyilván ezek a 
más szempontok is léteznek, de mi kizárólag ezt a szempontot vehetjük figyelembe. 
Tehát hogy valakinek hány hete van, és hogy ott hogyan dönt meg mit dönt, ahhoz én 
nem tudok ilyen értelemben hozzászólni. Persze ha ez kimeríti a bűncselekmény 
törvényi tényállását, akkor igen. 

„Híd a munka világába”: folyamatban van a nyomozás, és egyáltalán nem egy 
egyszerű nyomozás. Hiába mondja ezt, képviselő úr, mert hogy ennyi pénzt vissza kell 
fizetni, az önmagában még nem teszi egyszerűvé az ügyet. Egyébként nem az 
ügyészség nyomoz benne, hanem felügyeljük, de így is látjuk, hogy bonyolult a 
nyomozás.  

Vas Imre képviselő úr a kisiklatásra kérdezett rá. Átalakulóban van a világ, és 
átalakulóban van a bűnözés is; új fogalmakkal kell megbarátkoznunk, vagy ha nem is 
barátkozunk meg, de foglalkoznunk kell velük. Ilyen ez a bizonyos kisiklatás: ez a 
kiberbűnözésnek egy elkövetési módszere. Ma már nemzetközi szinten folytatják azt a 
gyakorlatot, hogy behatolnak különböző vállalkozások, multicégek, de kis-, akár 
egyéni vállalkozások számítógépes rendszerébe, és egyszerűen az ott található 
adatokat felhasználva és az ott található rendszerek fölött az uralmat titkos módon 
átvéve átirányítják a fizetéseket, vagy pedig fizetést generálnak olyan számlákra és 
olyan kedvezményezettek számára, akiket ez nem illet meg - másokat megilletne, de 
azok soha nem kapják meg ezt a pénzt -, majd további számlákra rakják át a lekövetés 
megnehezítésére, és végül fölveszik, és tisztára mossák a pénzt. Ez egyre gyakrabban 
fordul elő, elektronikus úton és nagyon kifinomult módszerekkel, 
hackermódszerekkel történik; nehéz az ellenük való küzdelem. Visszafelé lehet 
követni a szálat, és ezért van jelentősége a pénzmosás felderítésének, és ez egyébként 
csak és kizárólag, mivel maga a jelenség is nemzetközi, nemzetközi összefogással 
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lehetséges, és ezenkívül oktatással. A tanulási folyamat jelenleg is, nálunk is 
megtörténik, és a nemzetközi összefogás is. Azt gondolom, a módszerre adandó 
újszerű válaszok legalább részben készen vannak nálunk is, és alkalmazzuk, remélem, 
hogy sikerrel. 

A gyorsító módszerekről mondtam egypár szót az összefoglalóban is. Úgy 
tűnik, itt egyetlen gyorsító módszer van, ami nem válik be a jelenlegi rendszerben, ez 
a tárgyalásról lemondás. Ezt szinte nem is tudjuk alkalmazni; az összes többi viszont, 
a tárgyalásmellőzés, a bíróság elé állítás, az elterelések egyes formái hatékonynak 
tűnnek. Arra nagyon kell vigyázni, hogy a megfelelő egyensúlyt megtartsuk. Tehát az 
nem cél az ügyészségen belül, hogy mondjuk, a bíróság elé állítások számát a 
tárgyalásmellőzéses ügyek számának a rovására emeljük, mert ez nem valóságos 
javulás, hanem olyan, mint amikor az egyik zsebből áttesszük a másik zsebbe a pénzt. 
Én azt gondolom, az új büntetőeljárási törvény hatálybalépésével, amikor a 
tárgyalásról lemondást meg is szüntetik, és helyette az egyezség jön be a törvénybe, 
ezek az eszközök még inkább hatékonnyá válnak és a gyorsítást szolgálják. Ez elemi 
érdekünk. Szemmel látható, hogy nagyon sok olyan ügy van, amelyben az ügy halála, 
hogyha hosszú ideig tart; ez egyébként az eljárás minden szakaszára igaz, de a 
bírósági szakaszra kihegyezve is. 

A korrupciós ügyek eloszlása: ez a kérdés folyamatosan felmerül. Ha nagyon 
rövid választ akarok adni, akkor azt lehet látni, hogy az elmúlt tíz év átlagában a 
ciklus elején arányaiban sokkal több volt a nyomozásmegszüntetés és -elutasítás, 
mint a vádemelés, és ez a ciklus végére, tehát 2016-ra megváltozott, pont a fordítottja 
lett. Jelenleg most úgy állunk egyébként korrupciós ügyekben, hogy míg az összes 
ügyre vetítve a vádemelés aránya körülbelül 51 százalék, addig a korrupciós ügyekre 
vetítve ez 58 százalék, tehát magasabb arányban emelünk vádat korrupciós ügyekben, 
mint ahogy az ügyek összességében. Én azt gondolom, ez egy örvendetes változás és 
fejlődés, és pontosan az ellenkezőjét bizonyítja, mint ami tévesen megjelent időnként 
a sajtóban.  

Szóltam az OLAF-fal, illetve a Eurojusttal kapcsolatban is az ügyészség 
együttműködéséről. Nagyon kiváló az együttműködés, tehát információkat osztunk 
meg egymással, és ez segíti a nyomozásokat, illetve saját magunk is részt veszünk 
azokban a nemzetközi nyomozócsoportokban, amelyeket például a Eurojust szervez. 
Főként természetesen a határon átnyúló bűnözésben tudjuk kamatoztatni ezt a szoros 
kapcsolatot. Maga az OLAF főigazgatója több ízben és a sajtónyilvánosság előtt 
jelentette ki, hogy a magyar szervekkel, ezen belül a magyar ügyészséggel való 
együttműködés rendkívül gyümölcsözőnek tekinthető. Azt gondolom, hogy ez egy 
külső és elfogultságtól mentes vélemény, amit érdemes meghallgatni és figyelembe 
venni. 

Bárándy képviselő úr általános megjegyzéseit figyelmen kívül hagyom, mivel 
azok politikai természetűek, és ezzel, ahogy említettem, nem kell foglalkozunk. 
Bárándy képviselő úr egy csomó konkrét ügyet felsorolt Portik Tamástól Farkas 
Sándoron keresztül olyan ügyekig, amelyeknek még a szele sem érte el az ügyészséget 
gyanú hiányában, és voltak olyan ügyek, amelyekben komoly nyomozások folytak. Azt 
gondolom, hogy ezeknek egy részére is igaz, amit Hadházy képviselő úrnak mondtam, 
ezek írásbeli kérdésként vagy azonnali kérdésként már a parlament nyilvánosságát 
megjárták. Válaszoltunk rájuk. Össze fogjuk szedni a képviselő úrnak is. Még egyszer 
válaszolunk, és ha netán valami kimaradt, hozzá fogjuk tenni.  

Több tárgyi tévedése is volt képviselő úrnak. Nem akarom mindent felsorolni, 
példaként említem a kamupártok ügyében a tárgyi tévedését, az azeri ügyben a tárgyi 
tévedését (Dr. Bárándy Gergely: Miben tévedtem?), Voldemort-ügyben említett 
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tárgyi tévedését. Ezekben mind volt, van vizsgálat és az különböző eredményeket 
hozott. 

Ami a kommunikációt illeti, ez önmagában szakkérdés, de nyilván nem 
büntetőjogi szakkérdés. Külön említette a fővárosi főügyész urat, aki a törvényes 
határokon belül azt ír, amihez kedve van, és amit úgy érez, hogy igaz.  

Staudt képviselő úr kérdezte, hogy a vagyonelkobzás mennyi. Azért nem tudok 
erre a kérdésre válaszolni, mert a vagyonelkobzást a bíróság rendeli el. Nekik állnak 
rendelkezésre azok az adatok, amelyek megmutatják, hogy milyen jellegű ügyekben 
mennyi összeget és mikor koboztak el. Természetesen érintőleges ismereteink nekünk 
is vannak, azonban az autentikus adatok nem nálunk keletkeznek. 

A megbízhatósági vizsgálatokkal kapcsolatos kérdés, hogy hány vádemelés 
történt. Kevesebb, mint amit szeretnénk. Ennek az okát pontosan abban látjuk… 
(Pillanatnyi szünetet tart. - Dr. Lajtár István jelzésére:) Most közben segít nekem 
legfőbbügyész-helyettes úr. Ebből a számból, amit elmondott, 26 büntetőfeljelentés 
történt, hiszen folyamatban lévő ügyek is ezek részben. Ennek az okát vizsgáltuk és 
erre ki is tértem a szóbeli kiegészítésben és említettem is, hogy van az európai 
színtéren olyan tendencia, ami nagyon szűkre szabja a büntetőeljárások lehetőségét 
ezen a téren figyelemmel arra, hogy a hatósági provokációt ezen nézet szerint a 
legteljesebb mértékben el kell kerülni. Tehát olyat nem lehet csinálni, hogy valaki azt 
mondja a hatóság részéről, hogy eltekintek az intézkedéstől, ha iksz összeget adsz 
nekem például. Ez provokációnak minősül és ezért, ha valaki ezt az iksz összeget 
megadja, ez a továbbiakban nem szolgálhat büntetőeljárás alapjául. Folyamatosan 
nézzük, hogy hol vannak a határok és hol lehet mégis a korrupcióra hajlamos 
hivatalos személyeket ilyen módszerekkel is kiszűrni, anélkül azonban, hogy ezt a 
tendenciát, trendet megtörnénk. Magyarul jogszerűen lehet csak eljárni és nagyon 
keskeny az az ösvény, amit a jogszerűség itt megenged.  

Az OLAF-fal kapcsolatban a 2016-os adat egy kiemelt adat egy évre 
vonatkoztatva, azonban ezek az eljárások, amelyeket az OLAF generál és egyébként 
maga az OLAF is több évig vizsgálódik esetenként, több beszámolási időszakot is 
átfognak. Összességében lehet nézni. Összességében 2012 óta, amióta az OLAF-nak 
ilyen jogosítványai vannak és az ilyen jellegű együttműködés megindult a magyar 
ügyészi szervekkel, mintegy 50 százalékos a büntetőeljárás elindítása az OLAF jelzése 
alapján és ezzel meghaladjuk az európai uniós átlagot. Tehát jobbak vagyunk, mint az 
európai uniós átlag. Ez persze esik, mert 40 százalék, egyébként az európai uniós 
átlag 40 százalék körül van, tehát azt még ilyen esetben is elérjük. Úgyhogy azt 
gondolom, semmifajta szégyenkeznivalónk nincs, és ezt nemcsak én mondom, hanem 
- ahogy az előbb említettem - az OLAF főigazgatója is. Márpedig ha nekem nem 
hisznek, legalább neki higgyenek. 

Azt nem tekintem komoly kérdésnek, amit a sajtó olvasásáról feltett. (Dr. 
Staudt Gábor: Miért?) Megjegyzem, nem ez a feladata az ügyésznek. Az ügyész 
feladatai a törvényben pontosan le vannak írva, és ha annak eleget tesz, azt 
gondolom, hogy a tevékenysége megfelelő. Az egy régi dolog, hogy önmagában olyan 
sajtóértesülésre, ami nincs adatokkal alátámasztva, nyomozást alapítani nem lehet. 
De ha vannak adatok, természetesen meg kell indítani a nyomozást.  

A gépjárműbeszerzéssel kapcsolatban: 5 millió 850 ezer forint az átlagár, 
Skoda gépkocsikról van szó, csak közbeszerzés útján, minden szabályt betartva és 
olyan gépkocsik helyett, amelyek több százezer kilométert futottak, és amelyek 
egyébként utána értékesítésre kerültek. Tehát nem hiszem, hogy bármilyen hiba 
történt volna ezen a téren. 

Az Alstom-ügyben folyik a nyomozás. Ha figyelemmel kísérte a képviselő úr, az 
elmúlt két hétben újabb gyanúsítás történt és megyünk előre ebben az ügyben. Hogy 
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mennyire bonyolult ügyről van szó - és a magyar hatóságok semmivel sem 
rosszabbak, sőt, azt gondolom, sok tekintetben jobbak külföldi hatóságoknál -, 
mutatja az ügy angol szála. Az ügy angol szála ugyanolyan régóta folyik, és most újra 
kezdik az ügy angol szálát, ami nekünk is jelent nehézségeket a bizonyításban. 
Folyamatosan együttműködünk egyébként az angol hatóságokkal. Nem egyszerű 
ezeknek az ügyeknek az elbírálása. (Dr. Apáti István megérkezik.) Azt gondolom, 
hogy a mostani helyzet reményekre jogosíthat bennünket, hogy lesz elég adatunk 
vádemeléshez és ez egy ilyen nagy ügyben tényleg egy fontos dolog lenne. 

A kínai útról beszéltünk. Miért pont ezt emelte ki, nem tudom, de ha már 
éppen ezt emelte ki, fontosak a nemzetközi kapcsolatok és fontosak a kínai 
kapcsolatok is. Ha ön konkrét eredményeket akar, akkor tessék, mondok egy konkrét 
eredményt. Ennek az útnak a során állapodtunk meg a kínai legfőbb ügyésszel abban, 
hogy együtt fogunk működni a kiberbűnözés területén, figyelemmel arra, hogy Kína 
technológiai nagyhatalom a kibertérben is, olyan tapasztalataik vannak, technikai 
jellegűek elsősorban, amelyeket mi nagyon eredményesen fel tudunk használni. Az 
elmúlt héten tartottunk ennek a megállapodásnak megfelelően Budapesten egy kínai-
magyar ügyészségi konferenciát, amit egyébként kinyitottunk, tehát mások is részt 
vehettek rajta, a kiberbűnözésről, annak elnyomásáról. Rendkívül hasznos volt. Hat 
ember érkezett a kínai ügyészségről, előadásokat tartottak, megosztottuk a 
tapasztalatainkat, és ezt írásbeli formában is ki kívánjuk adni, az együttműködést 
pedig folytatjuk. Ez csak egy példa volt rá, hogy milyen eredményeket hozott a tavalyi 
kínai út. Nem tudom, képviselő úr ezzel elégedett-e vagy sem, de mi elégedettek 
vagyunk. 

Ami pedig az utolsó kérdését illeti, nagyon jól összecsengett azzal, amit itt 
bejövet a sajtó is kérdezett már tőlem; lehet, hogy összebeszéltek képviselő úrral, ezt 
nem tudhatom. De mindenesetre nagyon egyszerű ennek a megoldása, és én ezt már 
nyilatkoztam is itt a Parlament folyosóján. A bíróság ebben az ügyben ott tért el a mi 
meggyőződésünktől, hogy kijelentéseket véleménynyilvánításnak ítélt meg, olyan 
kijelentéseket, amelyeket mi tényállításnak tartottunk. Ha viszont a bíróság ezt 
véleménynyilvánításnak veszi - fideszes az ügyészség -, akkor azt kell hogy mondjam, 
hogy mindenkinek joga van szabadon Magyarországon véleményt nyilvánítani, ezt is 
joga van mondani, ettől azonban ez nem válik ténnyé. A tény ezzel ellentétes, az 
ügyészség objektíven és a törvényeknek megfelelően végzi a munkáját. Köszönöm 
szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm legfőbb ügyész úrnak a vitában elhangzott kérdésekre 

adott részletes válaszait. 
Megnyitom a véleménykört. Kérdezem, ki kíván szólni. Megadom a szót 

Hadházy Ákos képviselőtársunknak. 

Vélemények 

DR. HADHÁZY ÁKOS (LMP): Köszönöm szépen, elnök úr. Sok tekintetben 
csalódást keltő volt a válasz vagy nem válasz, bár abban a tekintetben nem, hogy sok 
ilyen levelezésünk volt már. Túl azon, hogy konkrét kérdéseket tettem fel, és 
szándékosan olyan ügyben és szándékosan nem túl sok ügyben tettem fel kérdéseket, 
de olyan ügyben, amelyeket ön már korábban vizsgált. Az igaz, hogy írt leveleket, írt 
válaszleveleket, de ezekre a kérdésekre eddig nem kaptam választ. Tehát nagyon 
szeretném, ha ezekre a konkrét kérdésekre kapnék választ. Ebben a tekintetben is 
csalódás volt. 

Más tekintetben is, ami a legnagyobb csalódás, az az volt, hogy nincs 
statisztikájuk arról, hogy hány politikus volt eddig érintett a korrupciós ügyekben, 
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vagy 2016-ban hány politikus érintettje volt korrupciós ügyeknek. Én azt gondolom, 
hogy az, hogy valaki politikus, az egy nyilvános adat, ott nem kell szemérmeskedni. 
Ha már ez is egy személyes és titkos adat lenne, akkor borzasztó nagy baj lenne. Az, 
hogy ezzel nem foglalkoznak, azt hiszem, nagyon sok mindent elmond. Pláne érdemes 
lenne megfontolni, hogy egy ilyen statisztikát is vezessenek, mert én azt hiszem, ez 
nagyon közel áll a nullához, tehát olyan nagyon nem venné igénybe az ügyészség 
munkatársait. 

Mindazonáltal az általam eddig felhozott ügyekben, a Bárándy képviselő úr 
által felhozott ügyekben és számos más ügyben is, engedje meg, hogy azt a véleményt 
elmondjam, hogy úgy gondolom, akadályozzák és szándékosan akadályozzák azokat 
az ügyeket, ahol politikusi érintettség lenne, és ez az előbbi, valószínűleg nullához 
nagyon közeli szám is ezt bizonyítja. Én azért elég büszke vagyok rá, hogy mintegy 
negyven feljelentésből azért 15 esetben nem tudták a nyomozásokat megakadályozni, 
de nem örülök neki, hogy egészen egyértelmű eseteknél mégis megszüntettek. Egyet 
hadd mondjak még el, nem annyira közismert: a magyar állam 20 millió forintért 
megrendelt egy gyerekeknek szóló, nyúltenyésztésről szóló tankönyvet, új, európai 
uniós kísérleti tankönyvet. Én megtettem a feljelentést, mert beszereztem ennek az 
eredetijét, ami egy ’92-ben írt amerikai tananyag volt, amelyet szóról szóra 
lefordítottak, még úgy is, hogy a gyűrűsférget külső parazitának jelezték. Megtettem a 
feljelentést, nem lett belőle nyomozás, mert megkérdezték az Emberi Erőforrások 
Minisztériumát, és ő azt mondta, hogy őt ez nem zavarja. Ehhez képest nem lett 
nyomozás.  

Sorolni tudnám, nyilvánvalóan 8 percbe nem fog beleférni. Azt gondolom, az 
ügyek jó részében önök akadályozzák és szándékosan akadályozzák, más részében 
pedig késleltetik a nyomozást. Bármennyire is bonyolultnak gondolja, azt hiszem, 
Farkas Flóriánék ügye és a roma önkormányzat ügye korántsem bonyolult. 
Legalábbis egészen biztos, hogy jóval egyszerűbb, mint a Quaestor-ügy, és ha a 
kormány meg tudja azt állapítani, hogy 1,6 milliárd forintot úgy költöttek el, hogy 
annak semmilyen oka nem volt, én azt gondolom, ennél jobb bizonyíték nincs a 
szándékos késleltetésre. 

Összességében a számok alapján én azt tudom mondani, hogy valószínűleg 
Tölgyessy Péternek nagyban igaza van abban a megállapításban, hogy a magyar állam 
nagyon sok mindent tett az elmúlt évben a korrupció ellen, de elsősorban a 
kisemberek, tehát nem a politikusok korrupciója ellen, hanem a közemberek 
korrupciója ellen. Ő úgy fogalmazott, hogy a magyar állam megtiltja a korrupciót (Az 
elnök jelzi a rendelkezésre álló idő leteltét.), de egyedül egy dolognak engedi meg: 
saját magának és a saját maga embereinek.  

Végül egyetlenegy… - nem tudom, idő van, ugye? 
 
ELNÖK: Igen, lejárt. 
 
DR. HADHÁZY ÁKOS (LMP): …még egyetlen megjegyzés. Én nagyon 

cinikusnak gondolom, hogy fenntartják azt, hogy önök nem olvasnak újságot, és 
azért, mert ez nem törvényi kötelességük. Az LMP mindenképpen olyan törvényt fog 
hozni, amelyik ezt a watchdog funkciót, tehát a sajtónak ezt a funkcióját erősíti, és 
igenis hogy kötelességének teszi majd az ügyészségnek, hogy ezeket a 
sajtóorgánumokat figyeljék. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Kérdezem, hogy a véleménykör vonatkozásában kíván-e 

megfogalmazni valaki még valamit. Bárándy Gergely képviselőtársunknak adom meg 
a szót. 
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DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Tisztelt 

Legfőbb Ügyész Úr! Érdemi választ gyakorlatilag egyik kérdésemre sem adott. 
Gondolom, azt nem kéri senkitől, hogy elhiggye azt, hogy mondjuk, Rogán Antal 
ügyében az eljáró ügyész dönt, hogy ott van-e vádemelés vagy nincs vádemelés. Ezt 
egyszerűbb ügyekben sem merik megtenni az ügyészek. Attól, hogy ön elbábozza azt 
itt a bizottság ülésén, hogy nem tud a fideszes politikai ügyekről, attól még mindenki 
tudja, és én is állítom, hogy ezekben ön és néhány felsővezető-társa dönt, hogy 
ezekben mi legyen. 

Az, hogy mi van a törvényben, az egy dolog; az pedig, hogy ez a valóságban 
önöknél hogyan működik, ez pedig egy másik dolog. A törvényt én is ismerem. 
Pontosan azt kifogásolom, hogy önök nem aszerint járnak el, hanem egészen 
másként. 

A tárgyi tévedéseket illetően, legfőbb ügyész úr, én hálás lennék, ha 
részletezné, mert ez így kicsit dodonai, hogy tárgyi tévedés volt, aztán volt. Például 
akkor rákérdezek újra konkrétan: a Voldemort-ügyben van-e gyanúsítottja a 
minisztérium oldaláról ennek az ügynek? Ebben az ügyben vizsgálódnak-e ott? Én 
úgy tudom, hogy nem. Ha van, akkor legyen szíves, javítson ki, és én örömmel fogom 
hallani, ha ez mégis így van. 

Azoknak pedig valóban kérem legfőbb ügyész urat, nézzen utána a felsorolt 
ügyeknek; a parlamenti vitában akkor lesz még érdemben lehetőség válaszolni, ott 
újra fel fogom tenni ezeket a kérdéseket.  

Tisztelt Képviselőtársaim! Egy jogszabályok alapján független állami szerv 
függetlenségét és alkotmányos szerepét a gyakorlatban mindig meghatározza a felső 
vezetőinek a tevékenysége. Főképpen egy erősen hierarchizált szervezetben. Hiába 
végzi az ügyészeknek a 99,9 százaléka tisztességesen a munkáját, az ügyészi szervezet 
gyakorlatban betöltött alkotmányos szerepét mégis az a 0,1 százalék fogja 
meghatározni, ez százalékban nem mérhető. Szóval, a mi álláspontunk szerint 
elsősorban nem az a baj, hogy a bűnösök nem nyerik el a méltó büntetésüket, bár 
persze az sem volna nagy baj, ha ez megtörténne, hanem az, hogy az állam nem 
működhetne így, ha a legfőbb ügyész a dolgát tenné, ha a legfőbb ügyész és a társai 
nem a Fideszhez, hanem a nemzethez és az esküjükhöz lennének hűek. Magyarország 
nem lenne szabadrablással kifosztható, legfőbb ügyész úr, nem volna elég csak 
cinikus mondatokat mondani a tolvajoknak itt a Házban vagy azon kívül, ha kicsit is 
tartaniuk kellene attól, hogy amit tesznek, annak lesz büntetőjogi következménye. 
Éppen ezért… 

 
ELNÖK: Bocsánat, képviselőtársam, ez nem méltó a parlamenthez! Köszönöm. 

(Zaj, közbeszólások.)  
 
DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP): Elnök úr, ne haragudjon, ez a 

véleményem, és azt gondolom, ezt szabadon elmondhatom itt; legfeljebb van, akinek 
ez nem tetszik. (Közbeszólások, szórványos derültség.)  

Nos, tisztelt képviselőtársaim, összefoglalva én úgy ítélem meg, hogy az 
ügyészség annak leplezésével a korrupt állami rendszer és az intézményes 
korrupciónak a szerves részévé vált, és ez ma már nem egy büntetőjogi kérdés 
pusztán, hanem egy azon lényegesen túlmutató és az ország sorsát befolyásoló 
történelmi bűn. Éppen ezért mi nem fogjuk támogatni természetesen a legfőbb ügyész 
beszámolóját. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Vas Imre képviselőtársamnak, alelnök úrnak adom meg a szót. 
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DR. VAS IMRE (Fidesz), a bizottság alelnöke: A korábban elhangzottakkal 

ellentétben a Fidesz-frakció álláspontja az, hogy támogatjuk, hogy az ügyészség 2016. 
évi tevékenységéről szóló beszámolót az Országgyűlés fogadja el, illetve hogy az 
Igazságügyi bizottság ilyen határozati javaslatot terjesszen az Országgyűlés elé.  

Álláspontunk szerint mind az írásos beszámoló, mind a szóbeli kiegészítés, 
illetve a kérdésekre adott válasz megfelelő. Az pedig, hogy ellenzéki képviselőtársaim 
bizonyos ügyeket próbálnak előrángatni és azért, mert nekik nem tetszik adott 
esetben az ügyészség álláspontja akár vádemelésről van szó, akár nyomozás 
megszüntetéséről, az nyilván a legfőbb ügyésznek és munkatársainak nem róható fel. 
Ugyanígy például Bárándy képviselőtársam nem rótta fel azt, hogy például az én 
véleményem szerint a Czeglédy-ügyben túl régóta tart a nyomozás és ennyi idő alatt 
már akár be is lehetett volna fejezni vagy vádat (Dr. Bárándy Gergely: A kampányra 
majd meglesz az is!) lehetett volna emelni. Szerintem a bizottság tagjainak, illetve a 
plenáris ülésen az Országgyűlés képviselőinek nem a szerint kell a legfőbb ügyész, a 
Legfőbb Ügyészség vagy az egész ügyészi szervezet munkáját megítélni, hogy 
számukra kedvező vagy kedvezőtlen döntést hoznak, hanem a szerint kell, hogy a 
törvényeknek megfelelően jártak el, vagy a törvényeknek nem megfelelően jártak el. 
Úgy ítéljük meg, hogy akkor is, ha adott esetben nekünk nem tetszik egy döntés - 
néhány esetben nekem sem tetszett az ügyészség döntése -, be kell látni, hogy az 
ügyészség a törvényeknek megfelelően járt el. Mondom, még akkor is, ha adott 
esetben én úgy gondolom, hogy más döntést kellett volna hozni. De az ügyészségnek a 
törvényeknek van alárendelve és a szerint kell a legfőbb ügyésznek beszámolni, ennek 
pedig megfelelt a beszámoló. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Kérdezem, kíván-e még valaki hozzászólni. (Dr. Staudt Gábor 

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

Majd mindenki eldönti, hogy az a nagyobb baj, ha Vas Imre elhiszi azt, amit mond, 
vagy az, ha nem. De ez nyilván egy köztünk régóta meglévő vitakérdés. 

Én viszont még egy-két nagyon rövid gondolat erejéig vissza szeretnék térni a 
beszámolóra. Az újság-előfizetést komolyan mondtam, legfőbb ügyész úr, hiszen pont 
az azeri ügy volt ilyen, példát is tudok mondani, mert én tettem a feljelentést, miután 
láttam, hogy az ügyészség csak akkor mozdul meg, még egy elkenő határozat erejéig 
is, ha ez megvan. Megvolt, hogy kinek utaltak, megvolt, hogy hova, megvolt, hogy 
mely cégeknek és a megszüntető határozatban az ügyészség elismerte, hogy az utalás 
célját ők sem tudják. Ezáltal hogy lehet kizárni, hogy nem korrupciós jellegű volt az 
egész utalás és a mögöttes szándék? Hiszen volt egy másik információ, egy 
nemzetközi újságíró szervezetnek a kimutatása, amely alapján, az, hogy legalább 
nyomozást rendeljenek el, mindenképpen elvárható lett volna. 

Az OLAF-vizsgálatok kapcsán azt mondta, hogy van egy 40 százalékos EU-
átlag. Ezt nem tudom, de ha feltételezzük, hogy igaz és, mondjuk, az EU-ban 40 
százalékban rendelnek el nyomozásokat az OLAF jelzéseire, Magyarországon viszont 
50 százalékban, ha azt mondjuk, hogy ez így van, akkor ehhez még egy statisztikát 
hozzá kellene tenni. Hány esetben jut el a vádemelésig az ügy? Azt látjuk 
Magyarországon, hogy sok esetben elrendelték önök a nyomozást - nem is nagyon 
tudtak mást csinálni egy komoly OLAF-jelzésre, mert nagyon kellemetlen lenne első 
körben visszadobni, bár ezek szerint 50 százalékban ez is megtörtént -, de utána 
nyomozgattak valamit és megszüntették. Nagyon kíváncsi lennék - ha akár írásban 
egy választ tudnának adni, örülnék -, hogy a maradék részben például az EU-ban, ha 



40 

már ezt a példát hozták fel, tehát a 40 százalék elrendelt nyomozásból hány vezet 
vádemeléshez és Magyarországon az elrendelt nyomozásokból hány vezet 
vádemeléshez.  

Ami meg a visszavett pénzek volumenét illeti, szerintem az ügyészség, mivel 
közvádló, az ítéleteket ugyanúgy megkapja. Ezekben a jogerős ítéletekben szerepel, 
hogy mennyi pénzt tudtak visszaszedni. Ez alapján, javaslom, ha ilyen nincs, akkor 
állítsanak fel egy statisztikát, adatgyűjtést erre és adják ki az ügyészségeknek, hogy ha 
olyan jogerős ítéletet kapnak, lesz tudomásuk olyan ítéletről, akkor azt juttassák el a 
Legfőbb Ügyészségnek és egy ilyen statisztikát állítsanak fel. Azt gondolom 
egyébként, és lehet persze egyedi ügyekről is beszélni, sok mindent elmondani, de 
alapvetően, ha egy országban a korrupciós szint és az ellopott közpénz mennyisége 
csökkenni tud, és jó irányba megy, az nyilván az ügyészség eljárását dicséri. 
Magyarországon semmilyen kimutatásban sajnos nem a jó irányba haladunk. Ez 
egyébként igaz a tendenciákat illetően ’90 utánra, az egész magyar jogrendszerre. 
Sajnos azt kell mondanom, hogy ez megörökölt bűnös működés. Gyakran 
elmondtam, az a kérdés, hogy a jogszabályok rosszak vagy az ügyészség nem 
megfelelőképpen jár el. Az 57. helyre estünk vissza, valóban ez a pontos adat, 2016-
ban is zuhantunk. Tehát a kérdés az, és erre most már valakinek válaszolnia kellene, 
hogy a jogszabályok rosszak, vagy az ügyészség nem végzi kellőképpen a feladatát, 
mert a kettő együtt nem lehet igaz annak tekintetében, hogy a korrupciós helyzet 
egyre rosszabb és egyre több közpénz tűnik el. Vagy a jogszabályokon kell változtatni, 
vagy az ügyészség működését kell megreformálni. Mondom: a kettő közül az egyiket 
ki kell választani. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Megadom a szót Répássy Róbert képviselőtársunknak. 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT (Fidesz): Köszönöm a szót. Tisztelt Bizottság! Tisztelt 

Legfőbb Ügyész Úr! Csak nagyon röviden szeretném, ha ismét elhangozna az, ami 
minden egyes… (Dr. Bárándy Gergely: De nincs idejük! Bocsánat! - Közbeszólás: 
Még három perc!) Még három perc van? 

 
ELNÖK: Még van. 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT (Fidesz): És ezt kérem levonni, amit megakasztott 

ebből. (Derültség. - Dr. Staudt Gábor: Te szavaztad meg a nyolc percet! Ne viccelj 
már!) Igen, tehát van még 3 percem, ezt nem fogom… 

 
ELNÖK: Répássy Róbert képviselőtársunknál van a szó. Mérjük. 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT (Fidesz): Tehát Tisztelt Bizottság! Tisztelt Legfőbb 

Ügyész Úr! Szeretném, ha ismét elhangozna az, amit minden egyes ilyen 
beszámolónál én vagy mások el szoktunk mondani, hogy az ügyészség alkotmányos 
jogállása, amire egyébként utalt a legfőbb ügyész úr, nem teszi lehetővé, hogy az 
országgyűlési képviselők megrendeljenek nyomozásokat vagy vádemelést. Tehát az 
ügyészség… (Dr. Bárándy Gergely: Beszélj Gyulával!) Tehát az ügyészség nem 
tartozik… (Budai Gyula: A Czeglédy-ügyet én rendeltem meg?) …az ügyészség nem 
tartozik felelősséggel… 

 
ELNÖK: Képviselőtársaim! 
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DR. RÉPÁSSY RÓBERT (Fidesz): …nem tartozik felelősséggel az általa végzett 
nyomozás során vagy a vádemelés, vagy a vádképviselet során hozott döntéseiért, 
nem tartozik felelősséggel az Országgyűlésnek. Ez jelenti az ügyészség függetlenségét. 
Tehát lehet minden egyes alkalommal számon kérni a legfőbb ügyészt, hogy egyik 
konkrét ügyben miért így döntött, másik ügyben miért úgy döntött, de ez, legalább az 
Országgyűlés Igazságügyi bizottsága előtt legyen már világos, hogy a legfőbb ügyész 
nem köteles erről beszámolni és nem köteles magyarázatot adni arra, hogy miért ilyen 
döntéseket hozott. Amiről ő beszámol a bizottságban, azok általános tendenciák, 
általános igazgatási feladatok és általában az igazságszolgáltatás közreműködőjeként 
végzett tevékenység. Természetesen nekem is, hogy mondjam, szúrja a szemem 
néhány ügyészi döntés, de ettől függetlenül mint országgyűlési képviselő nem vagyok 
jogosult arra, hogy kétségbe vonjam az ügyészség döntését, mert valószínűleg nem 
ismerem olyan részleteiben az ügyet, mint az eljáró ügyész.  

Tehát ezt szerettem volna elmondani, hogy ami itt zajlik, mondom, az 
Országgyűlés Igazságügyi bizottság előtt, az kifejezetten alkotmányellenes, hogy az 
ügyészt megpróbálják befolyásolni, hogy milyen döntéseket hozzon. Köszönöm 
szépen a szót. (Dr. Staudt Gábor: Robi, többet vártunk tőled!) 

 
ELNÖK: Köszönjük. További észrevétel, kérdés? (Senki sem jelentkezik.) Nem 

látok jelentkezőt. Kérdezem legfőbb ügyész urat, hogy a véleménykörben elhangzott 
bármely észrevételre kíván-e esetleg reagálni. 

Dr. Polt Péter reflexiói 

DR. POLT PÉTER legfőbb ügyész: Köszönöm szépen, elnök úr. Én is próbálok 
megmaradni a szakmaiság ösvényén és ennél fogva kiszűrni azt a túlnyomóan 
politikai jellegű megjegyzést, illetve az erre adandó reakciót. 

De ha sorba megyünk, akkor Hadházy képviselő úr hiányolta ugyanúgy a 
statisztikát. Azért kíváncsi lennék, hogy a bíróságokkal is készíttetne-e ilyen 
statisztikát, vagy miért pont az ügyészség az a kitüntetett szerv, amely ilyen módon 
statisztikát készíthetne. Nekem meggyőződésem, hogy ilyen statisztika nem fér bele 
az ügyészi szervezet működésébe. Egyébként nem olyan statisztikát gyűjtünk, amilyet 
mi akarunk, hanem olyat, amelyet egyébként a jogszabályok előírnak. 

Ami az újságolvasást illeti, én nem azt mondtam, hogy meg van tiltva, úgyhogy 
ezen kár felháborodni. Természetesen mindenki olvashat újságot saját ízlése szerint. 
Én azt mondtam, hogy ez a törvény szerint - ellentétben azzal, amit Staudt képviselő 
úr állított - nem része az ügyészi feladatnak. Hát, lehet ilyen törvényt hozni; ugye, ez 
is elhangzott itt a második körben. Ha ilyen törvény lesz, majd végrehajtjuk ezt is, 
mint ahogy minden törvényt végrehajtunk. Ezen lehet mosolyogni - szerintem maga a 
felvetés mosolyogtató -, de azt gondolom, ez nem érinti azt, hogy azt komolyan 
mondtam, hogy a törvényeket, amelyek az Alaptörvénybe is illeszthetők, minden 
esetben végre kell hajtani. 

Azért egy dolgot szívesen vennék, már csak az alkotmányos kötelezettség 
teljesítése szempontjából is, és akkor ezt itt most összevonom Bárándy képviselő úr 
felvetésével: szeretném azt egyszer már konkrétan hallani, hogy melyik ügyben, 
melyik felső vezető, hogyan, mint avatkozott be egy ügybe, és döntötte azt el. És 
szeretném az erről szóló bizonyítékokat is legalább a gyanú szintjén hallani. Bárándy 
képviselő úrnak biztosan van egy jó pár ilyen (Közbeszólások.), és Hadházy képviselő 
úrnak is, különben nem állítanának ilyet. Tessék akkor velünk, de ha bennünk nem 
bíznak, akkor a nyilvánossággal ezt közölni, velük megosztani, mert csak így lehet 
erről nem csak politikai szinten, hanem szakmai szinten is beszélni. (Dr. Staudt 
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Gábor: A telefonhívásokról honnan tudna?) Bólogatott Hadházy képviselő úr - akkor 
ez meg fog történni. Várjuk, jó? 

Amit Bárándy képviselő úr mondott, konkrétumokat kért: például ebben a 
bizonyos ön által említett Voldemort-ügyben a nyomozás kiterjedt a minisztériumi 
szálra, azt vizsgálta, és ott nem talált olyat, ami a vádemelésre alkalmas lett volna. 
(Közbeszólások.) Mielőtt ezt megjegyzi: nem én voltam ott kint, és nem én gyűjtöttem 
be a bizonyítékokat sem, de ezt a megfelelő rendőri szerv megtette, vagy a NAV - nem 
tudom már, melyik nyomozott, talán a NAV nyomozott -, és ennek megfelelően 
történt a döntés is, a vádemelésben ez természetesen az ügyészségé volt. 

Staudt képviselő úr, ami az azeri ügyet illeti, a képviselő úr pontosan a 
büntetőjog alapelveivel ellentétes véleményét hangoztatta itt, amit nyilván 
tiszteletben tartunk mint véleményt (Dr. Staudt Gábor: Miért?), de mivel a 
törvénnyel ellenkezik, ezért figyelembe venni nem tudjuk. (Dr. Staudt Gábor: Miért 
ellenkezik?) Akkor van nyomozás, ha a bűncselekmény gyanúja fennáll, és nem akkor 
van nyomozás, ha ki kell zárni, hogy történt bűncselekmény. A kettő között van 
különbség, képviselő úr, de a törvény azt tartalmazza, amilyen alapon (Dr. Staudt 
Gábor: Pártálláshoz képest van különbség.) az ügyészség hozza a döntéseit. Én 
tiszteletben tartom, hogy önnek ez a politikai véleménye, de erre nyomozást alapítani 
önmagában nem lehet. 

Sajnos azt kell hogy mondjam, hogy képviselő úr elég felületesen olvasta az 
ügyészség beszámolóját. Ha megnézi a beszámoló 48. oldalát, pontos adatokat kap 
arról, hogy az OLAF kezdeményezése nyomán hogyan és miként járt el az ügyészi 
szervezet. Természetesen nem arról van szó, hogy hány ügyben rendeltük el a 
nyomozást, ez az 50 százalék nem erre vonatkozott, hanem a vádemelésekre. 
Tudniillik a nyomozáselrendelés 100 százalékos. És én ezt többször elmondtam már, 
itt is elmondom, talán képviselő úr is akkor most már a teljes adatok birtokába jut: 
100 százalékos az elrendelés, és körülbelül 50 százalékos - ez mozog - a vádemelés. És 
a többi már nyilván a bíróság döntésén múlik. Tehát azt gondolom, hogy ha egy kicsit 
figyelmesebben olvasunk, akkor elkerülhetünk ilyen kínos szituációkat. (Dr. Staudt 
Gábor: Szerintem nem én vagyok kínos szituációban.)  

Staudt képviselő úrnak még egy felvetésére: képviselő úr a parlament tagja. 
Például nem csupán negatív, hanem pozitív lépéseket is lehet tenni. Én nagyon 
örülnék annak, ha az ügyészi szervezet lehetőséget kapna egy felderítő szerv 
felállítására, ami kifejezetten a korrupciós ügyekkel foglalkozik, és alkalmazhatja a 
leplezett eszközöket, erre a jogszabályi és az anyagi kereteket megkapná. Szabad a 
pálya képviselő úr részére, tessék ilyen javaslatot tenni! Biztosíthatom róla, hogy nőni 
fog az eredményes felderítések száma egy ilyen nagyon koncentrált eszköz esetében. 

Azt hiszem, talán mindenre válaszoltam. Köszönöm szépen, elnök úr. 

Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönöm, legfőbb ügyész úr. Határozathozatalra kerül sor. 
Kérdezem a bizottság tagjait, támogatják-e a legfőbb ügyész által benyújtott 
beszámoló elfogadását. Aki igen? (Szavazás.) Hét igen. Aki nem? (Szavazás.) Négy 
nem. Aki tartózkodott? (Szavazás. - Nincs ilyen.) Megállapítom, hogy 7 igen, 4 nem 
szavazat mellett, tartózkodás nélkül a bizottság úgy döntött, hogy a beszámoló 
elfogadását támogatja. 

Most döntsünk az országgyűlési határozati javaslat benyújtásáról! 
Tájékoztatom képviselőtársaimat, hogy a bizottság önálló indítványának tervezetét 
még a pénteki napon megkapták. Megnyitom a javaslat vitáját. Kérdezem, ki kíván 
hozzászólni. (Nincs ilyen jelzés.) Jelentkezőt nem látok, akkor határozathozatalra 
kerül sor. Kérdezem, ki támogatja a határozati javaslat benyújtását. Aki igen? 



43 

(Szavazás.) Hét igen. Aki nem? (Szavazás.) Négy nem. Aki tartózkodott? (Szavazás. - 
Nincs ilyen.) Megállapítom, hogy 7 igen, 4 nem szavazat mellett, tartózkodás nélkül a 
bizottság úgy döntött, hogy a javaslatot előterjeszti. 

Köszönöm legfőbb ügyész úrnak és legfőbbügyész-helyettes uraknak a 
részvételét. Ezennel ezt a napirendi pontot lezárom, és egyperces szünetet rendelek 
el. (Rövid szünet. - Dr. Polt Péter és munkatársai távoznak az ülésről. - Dr. Vitányi 
István és Teleki László kimennek a teremből. - Dr. Handó Tünde és munkatársai 
megérkeznek az ülésre.)  

a) Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 2016. évi B/17673. számú 
beszámolója 
(Beszámoló megvitatása a HHSZ 83. § (1) bekezdése alapján)  
b) Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 2016. évi beszámolója 
elfogadásáról szóló H/… számú országgyűlési határozati javaslat 
(Döntés bizottsági önálló indítvány benyújtásáról a HHSZ 84. § (2) 
bekezdése alapján) 

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Folytatjuk ülésünket. Soron következik a 3. 
napirendi pontunk, az Országos Bírósági Hivatal elnökének 2016. évi beszámolója 
vitájának kijelölt bizottságként történő lefolytatása. Nagy tisztelettel köszöntöm 
Handó Tünde elnök asszonyt és munkatársait. Mielőtt megadom a szót, tájékoztatom 
a képviselőtársaimat, hogy ebben az esetben is házelnök úr jelölte ki az Igazságügyi 
bizottságot, a beszámoló megvitatására és a határozati javaslat benyújtására. Ezt a 
beszámolót és a bizottság határozatát is fogja tárgyalni a plenáris ülés.  

A tárgyalás menetrendjét a bizottság már elfogadta. Mivel elnök asszony nem 
volt jelen, ezért röviden elmondom, hogy kétolvasatos tárgyalást tartunk és 
frakciónként nyolcperces, a független képviselőnek pedig négyperces időkeretet 
biztosítottam a kérdések feltételére és a vélemények elhangzására.  

Megadom a szót elnök asszonynak, hogy röviden ismertesse a beszámolóját. 
Tessék parancsolni! 

Dr. Handó Tünde szóbeli kiegészítése 

DR. HANDÓ TÜNDE, az Országos Bírósági Hivatal elnöke: Tisztelt Elnök Úr! 
Köszönöm szépen a lehetőséget. Tisztelt Bizottság! (Dr. Hadházy Ákos visszajön a 
terembe.) Mindenekelőtt azt szeretném tisztázni és megerősíteni a beszámolóm 
legelején, hogy mivel is foglalkozik az Országos Bírósági Hivatal.  

Nagyon fontos rendelkezése az Alaptörvényünknek, hogy a bírók függetlenek, 
csak a törvénynek vannak alárendelve, ítélkezési tevékenységükben nem utasíthatók. 
Az Alaptörvény 25. cikke az, amely meghatározza, hogy mi a dolga, felelőssége a 
Kúriának, a legfőbb bírósági szervezetnek nevezi, a jogegység kialakítása az egyik 
legfontosabb feladata azon túl, hogy a legfőbb és legutolsó ítélkezési szerv. Az 
Országos Bírósági Hivatal ehhez képest az Alaptörvény szerinti felhatalmazása 
alapján a központi igazgatási feladatokkal foglalkozik. Azaz a Kúria felelős az ítélkezés 
tartalmáért, az Országos Bírósági Hivatal pedig a központi igazgatásért, tehát a 
technológia kialakításáért. Elnök úrral együtt szívesen használjuk, ez a féléves 
beszámolóban is rendszeresen megjelenik, a világító torony példát. A Kúria feladata, 
mint legfőbb ítélkezési szervnek, hogy a fényével a tévelygő hajósoknak irányt 
mutasson, az Országos Bírósági Hivatal dolga meg az, hogy egyáltalán eljusson az 
áram az épületbe, hogy ne dőljenek össze a falak, hogy legyen elegendő személyzet, 
minden, ami az üzemeltetéshez kapcsolódik.  

Ami az üzemeltetést illeti, csak hogy láttassam a nagyságrendet, évente 
másfélmillió ügy érkezik új ügyként a bíróságokra. Ez több millió ügyfelet jelent. Őket 
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11 ezer dolgozó fogadja 185 épületben, a működési költségünk a következő évben már 
118 milliárd forint lesz, az üzemszerű működéshez kell a központi igazgatás által 
biztosítani a feltételeket. Emellett a XXI. századi követelményeknek is meg kell 
felelni, ezért követve a jó állam mintáját, a bírósági szervezeten belül is nagyon sok új 
igazgatási módszert alakítottunk ki, a szolgáltató modellt, az ügyfélközpontúságot, 
ügyfélközpontokat, a kompetencia alapú foglalkoztatásra törekszünk. 
Elégedettségmérések vannak, pilotprogramok, hálózatok, különféle szakértők, bírók, 
igazságügyi alkalmazottak számára projektek.  

Mielőtt néhány területet kiemelnék, amit úgy gondolom,hogy fontos ismerni és 
tudni az Igazságügyi bizottságnak is, mint minden évben, újra szeretném 
megerősíteni azokat a stratégiai célokat, amelyek 2012-ben kerültek meghatározásra, 
a bírósági szervezet igazgatását illető stratégiai célokról van szó. Ez minden féléves, 
éves beszámolóban megjelenik, az Országos Bírói Tanács volt az egyik szorgalmazója 
annak, hogy legyen ilyen és ők is voltak azok, akik az első beszámolóval együtt ezt 
jóváhagyták. Azóta ennek mentén dolgozunk. Ahogyan Eötvös József mondta: 
„Minden hegy csúcsban végződik. Emelkedjetek bátran, s kik kiindulva a hegy alján 
távol álltatok egymástól, fenn a tetőn találkozni fogtok.” Mi ennek a lényege? Az, hogy 
a célokat úgy kell, úgy lehet meghatározni, hogy abban a legnagyobb konszenzus 
legyen. Persze lehetnek az útkiválasztásban kérdések, kétségek, történhetnek hibák, 
de azt gondolom, hogy akár az Igazságügyi bizottság minden tagja is egyet tud érteni 
abban, hogy ezek a célok igenis kívánatosak a magyar igazságszolgáltatás számára.  

Miről van szó? A bíróságok az alkotmányos kötelezettségüket teljesítsék, 
független bírók magas színvonalon és időszerűen ítélkezzenek. Az emberi 
erőforrásokat optimálisan osszuk el és hasznosítsuk, a tárgyi feltételeket biztosítsuk 
az ügyfelek, a dolgozók számára. Nagyon fontos a bírósági szervezet integritása, az 
ítélkezési és az igazgatási munka átláthatósága. Az utóbbinak meg a 
kiszámíthatósága. (Dr. Vitányi István és Teleki László visszajönnek a terembe.) A 
bírósághoz való hozzáférés egyszerűsítése az ötödik stratégiai cél, és a hatodik a 
képzési rendszer fejlesztése, méghozzá úgy, hogy a többi hivatásrenddel működjünk 
együtt, hiszen sokaktól hallani azt az óhajt, kívánságot, hogy legyen több 
élettapasztalat a bíróság működésében. Márpedig ez csak akkor történhet meg, ha 
kinyitjuk a kapukat és beengedjük az egyetemet, az ügyvédeket, az ügyészeket, vagy 
akár mi is, a jogalkotók felé is nagyobb nyitottságot mutatunk, amikor a képzésről van 
szó.  

Négy témakört szeretnék kiemelni. Az egyik az ítélkezés minősége és 
időszerűsége, az emberierőforrás-gazdálkodás, a digitális bíróság és a változó 
jogszabályi környezethez való alkalmazkodás. Azért is fontos, hogy itt elhangozzék, 
hiszen csak a 2016-os évben közel 160 törvényt fogadott el vagy módosított a 
parlament, 500 körüli a kormányrendeletek, a különféle miniszteri rendeletek száma 
és ezek java része végül is a bíróságon is alkalmazásra kerül. Nem mindegy a 
törvényhozásnak, hogy miképpen alkalmazzuk a jogszabályokat.  

Ami az időszerű ítélkezést illeti, hangsúlyozni kell, hogy a jó 
igazságszolgáltatásnak, mint ahogy a jó államnak is, lehetnek és kell hogy legyenek 
mutatói, mert ahogy a sportban mindenki megszokta, hogy mérik az időtartamot, 
amíg egy futó a száz métert lefutja, vagy hogy hány gólt rúgnak be egy focimeccsen, 
bizony a munkánkat, a teljesítményünket valamilyen mércéhez kell és lehet igazítani. 
Ami a hazai statisztikákat illeti a 2016-os évből, ezek részletesen szerepelnek a 
beszámolóban. Összesen 1 millió 411 ezer ügy érkezett, a befejezés közel 3 százalékkal 
meghaladta ezt az ügyet. Ez azt jelenti, hogy nem termeljük az ügyhátralékot, hanem 
éppen hogy csökkentjük. A folyamatban maradt ügyeink 2016-ban közel 10 
százalékkal csökkentek, 334 ezer volt 2015-ben, 2016-ban pedig 319 ezer. Ez az 
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ügyfelek számára azt kell jelentse, hogy ha kevesebb ügye van a bírónak, akkor az 
egyes állampolgárok vagy egyes cégek ügyei hamarabb kerülnek a bíró elé, 
gyorsabban tudja azokat forgatni a bíróság. Egy éven belül befejeződik a peres ügyek 
88 százaléka.  

A minőséget is figyeljük. Ez nagyon gyakran szóba kerül a parlamenti 
felszólalásokban is. Nem feledkezünk meg erről, a legutóbbi statisztikai jelentés, 
amely már a honlapon a közönség számára is olvasható, jól láttatja ezeket az 
eredményeket is. A nagy számokról van szó. Első fokon, a járásbíróságon jogerős a 
polgári ügyekben az ügyek 92 százaléka. Tehát a 8 százaléka fellebbezés. Ebből a 
fellebbezett ügyekből mindössze 8,9 százalék a hatályon kívül helyezés járásbíróság-
törvényszék viszonylatában és természetesen ezeket a mutatókat félévente, évente 
vizsgáljuk, hasonlítjuk össze, és ahol valami nagy eltérés van, ott maguk a 
törvényszéki elnökök, szakmai vezetők is értékelik ezeket akár az ügyészséggel együtt 
is. 

Dömpingügyekben helytállt a bíróság; sorolhatnám a civil szervezetek 
változásbejegyzési ügyeit, a migrációs ügyeket, a devizahiteles ügyeket. Azt jelenti ez 
igazgatási szempontból, hogy nem állt meg a bírósági szervezet működése, tehát 
képesek megbirkózni a bíróságok a kiemelkedően nagy ügymennyiséggel is.  

Hogyan néz ki ez egy távlatosabb helyről, nevezetesen az Európai Bizottság 
igazságügyi eredménytáblájában, amit nem kis részben éppen Magyarország miatt 
alakítottak ki? Ezen az eredménytáblán évről évre az látszik, hogy a magyar 
igazságszolgáltatás teljesítménye Európa élvonalában van, s mondok is erre néhány 
példát a 2016. évre vonatkozó jelentésből. A perek gyorsaságát illetően a civilisztikai 
ügyekben 6.-ok vagyunk, megelőzve ezzel Svédországot, Hollandiát, Franciaországot. 
A közigazgatási ügyekben 2.-ok vagyunk, Svédország után. Az ügyhátralékban a 3. 
legkevesebb a civilisztikai ügyhátralékunk, és ezzel megelőzzük Finnországot, Dániát, 
Hollandiát, Franciaországot. A közigazgatási ügyhátralékot tekintve kizárólag 
Luxemburg tudott minket megelőzni, mert egyébként 2.-ok vagyunk az európai 
rangsorban. Rengeteg erőfeszítése van ebben a bíróknak, igazgatási vezetőknek, a 
munkát segítő dolgozóknak, amit különféle programokkal is igyekszünk segíteni, ez a 
figyelemösszpontosítást szolgálja valójában. Meghirdettük például a „Szolgáltató 
bíróságért” programot 2015 májusában, akkor közel 10 ezer két éven túli ügy volt 
folyamatban; 2016 márciusára 27 százalékkal csökkent ezeknek az ügyeknek a száma, 
7 ezer körülire ment le a két éven túli ügyek száma.  

Meghirdettük - most már egyébként másodjára folyik ez a program - 2017-ben 
a „Fenntartható fejlődés” programot. Három pillére volt ennek a programnak: az 
egyik a magas színvonalú, időszerű ítélkezés, ami azt szolgálta, hogy a „Szolgáltató 
bíróság” programban elért eredményeket képesek legyünk legalább fenntartani. A 
második az életpályáról szólt, hiszen meglehetősen szűkösek voltak 2016-ban, ’15-ben 
még a források, amit a személyi költségekre fordíthattunk; muszáj volt a vezetők 
figyelmét ráirányítani arra, hogy az emberi jólétnek különös jelentősége van, hiszen 
azok tudnak jó munkát végezni, azok tudnak nyugodtan az ügyfelek felé fordulni, akik 
biztosak a maguk egzisztenciájában, és a hétköznapjaikat nyugodt 
munkakörülmények között végezhetik. A harmadik pillér pedig az ügyfélkapcsolatok 
voltak. Rengeteg jó gyakorlatot alakítottak ki a bíróságok, és komoly 
számszerűsíthető eredményeket is felmutattak. Természetesen ennek a 
többletteljesítménynek a jutalma nem maradt el.  

Az emberierőforrás-gazdálkodásra rátérve, itt minden az emberen múlik, és az 
egy emberen múlik, hiszen az ügyfelek nem ezekkel a nagy számokkal találkoznak, a 
98 százalékkal, az 1,5 millió üggyel - mindenkinek a maga ügye fontos. Legyen 
felperes, alperes, legyen tanú vagy vádlott, azt szeretné, ha vele tisztelettel, az ügyét 
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illető alázattal foglalkozna a bíró, felkészültek lennének, és az emberi méltóságának 
megfelelően bánnának vele. Ehhez természetesen arra van szükség, hogy a bíróságon 
olyan emberek legyenek, akik a szakmai tudásukban, tartásukban képesek ezt a tehet 
cipelni. 

Honnan indultunk? Azért ezt hozzá kell tenni, hogy miközben a 
teljesítményünk láthatóan egyre javul, de legalábbis nem romlik európai távlatokban 
sem, a fizetésünk - már a bírói illetményekre gondolok - egyáltalán nem változott 
ilyen dinamikával. Hosszasan lehetne sorolni e tekintetben is a különféle nemzetközi 
felméréseket, amelyekben még mindig a 28.-ok vagyunk a még létező 28 tagállam 
közül a bírói, kezdő bírói alapilletményeket illetően. De mégis óriási változások 
történtek, és ez köszönhető a törvényhozásnak, a kormányzatnak, az Igazságügyi 
Minisztériumnak; olyan változások történtek, amelyeknek köszönhetően most már 
kimondhatjuk, hogy az igazságügyi alkalmazottak tekintetében egy húszéves 
lemaradást pótolt be az ország vezetése a dolgozóink irányában. 6 milliárd forintos 
többletforrást biztosított számunkra a parlament, 8287 fő igazságügyi alkalmazott 97 
százaléka juthatott hozzá illetményemeléshez; átlagban 30 százalékos 
illetményemelésről van szó. Ez egy olyan versenyképes illetményt jelent már a piaci 
területhez, akár még a közszolgálathoz képest is, amely garantálhatja azt, hogy a bírók 
mellett valóban tettre kész és felkészült segítők legyenek. A bírósági titkárok, akik 
most már az ügyek javarészét, körülbelül 60 százalékát önállóan viszik, 95 százaléka 
kijelölt titkár, 400-600 ezer forintos bruttó illetménnyel; a középfokú 
végzettségűeknél is hasonló illetményemelésről számolhatunk be; a fizikai dolgozók 
sem maradhattak ki ebből. 

A bíráknál 12 évig nem volt fizetésemelés, ez két éve kezdődött. (Dr. Vízkelety 
Mariann felé:) Ezt ezúttal is köszönöm államtitkár asszonynak is, mert rengeteget 
dolgozott azon, hogy ez megtörténhessen. Háromszor 5 százalékos illetményemelésre 
került sor 2016-17-ben, és ’18-ban is lesz egy ilyen illetményemelés. 

Mi is megteszünk mindent annak érdekében, hogy az igazgatási vezetés is 
megerősítse ezeket a valós vagy akár egyesek által csak szimbolikusnak tartott 
lépéseket. Kialakítottuk, létrehoztuk, második éve tart az úgynevezett megtartó 
program, amelyben igyekeztünk azokat a megtakarításokat, amelyek a pályázati 
kiírások hosszadalmassága miatt a személyi költségek oldalakon megtakarításként 
jelentkeznek, nem szétpazarolni, hanem összefogni, és ennek eredményeként a 
megtartó programban tudtuk honorálni a szervezetben eltöltött időtartamot, a 
hűséget a szervezet iránt; tudtuk megtámogatni a nehéz élethelyzetben lévőket, a 
többletképzettséggel rendelkezőket, és természetesen a többletmunkát is. Ez 
számszerűen azt jelentette, hogy amíg 2011-ben az illetményen felüli többletjuttatás 
egy főre esően 22 ezer forint volt, 2016-ban ez már 509 ezer forint volt. Nem azért, 
merthogy több pénzünk volt, hanem azért, mert okosabban gazdálkodtunk ezekkel a 
maradványösszegekkel.  

Természetesen az életpálya nemcsak a pénzről szól, hanem az előmenetelről is. 
Ezért is hoztam magammal ezeket a kis füzeteket - kérem szépen, ha tudják, nyissák 
ki -, amelyben részben bemutatnánk, amit a bírói pályázatokról alapvetően tudni kell 
vagy tudni érdemes. Mi is a bírói karrierív? A klasszikus pálya a bírósági fogalmazóval 
kezdődik, aztán a bírósági titkárral folytatódik; azután lehet valaki járásbírósági bíró, 
majd törvényszéki bíró, ítélőtáblai bíró, és végül kúriai bíró. Körülbelül 3 ezer bíró 
van a szervezetben, 89 kúriai bíró, tehát kevesen tudják a pályafutásukat a Kúrián 
befejezni. Számba vettük azt, hogy mik az alapvető feltételek 2012-től; példának 
okáért egy alapvető feltétel, hogy 30 éves kor alatt nem is lehet valaki bíró. 
Megjegyzem, Ausztriában nemsokára egy 31 éves miniszterelnök lesz, Olaszországban 
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egy 32 éves kandidátnak van esélye, hogy miniszterelnök legyen; nálunk bíróként is 
egy elég magas korhatárt határozott meg a törvényhozás. 

Milyen szempontok vehetők figyelembe a bírói kinevezésnél, a pályázatok 
elbírálásánál? Vannak az objektív szempontok és a szubjektív szempontok. Itt 
mindennek pontértéke van a törvény és a miniszteri rendelet szerint. A következő 
oldalon megpróbáltuk bemutatni azt, hogy milyen rendkívül bonyolult ez a pályázati 
rendszer onnantól kezdve, hogy a pályázat kiírásra kerül, mennyi testület 
véleményezi, mennyi meghallgatás, mennyi vélemény, amíg egy új bíró eljut a 
köztársasági elnökhöz, a kinevezéshez. Hány bírói pályázat érkezett 2012 és 2016 
között? Hétszázhat pályázat került kiírásra, a 3000 bíróhoz képest a bírói karnak 
csaknem az egyharmada változott vagy váltott szintet az elmúlt években. Erre a 706 
pályázatra 3000 pályázatot adtak be. Tehát elég sok pályázat érkezik, a pályázatok 92 
százaléka eredményes volt. Hatszáznegyvenkilenc eredményes pályázatból 604 
esetben a Bírói Tanács rangsorának megfelelően történt meg egy bíró áthelyezése 
vagy a köztársasági elnöknek a kinevezésre történő javaslat. Negyvenöt esetben, 
többségében az elnökök javaslatának megfelelően, történt változás, a tanács 
rangsorától eltérő kinevezésre vonatkozó előterjesztés, az OBT egyetértésével 
kerülhet sor ezekre, 45 esetben történt ilyen, az OBT ezekkel egyetértett. 

Milyen okok vezetnek a pályázatok eredménytelenségéhez, a törvény erről is 
rendelkezik. 2014-ig egy általános megfogalmazást tartalmazott a törvény, 10 darab 
eredménytelen pályázat volt. Ebbe beletartoztak azok is, amikor nem érkezett 
pályázat egyáltalán. Aztán változott a törvény, éppen egy alkotmánybírósági 
döntésnek, illetve a tapasztalatok befogadásának köszönhetően és most már 5 okot, 
indokot nevesít a jogszabály. A pályázat kiírását követően felmerülő körülmények, ha 
nincs pályázat, ilyen 4 esetben volt, 20 esetben munkaszervezési okok miatt kellett 
eredménytelennek nyilvánítani. Egy példát hozok erre. A Ráckevei Járásbíróság 
illetékességi területe csökkent. Új bíróságot hoztunk létre Szigetszentmiklóson, ott 14 
bíróra volt szükség, miközben a másik helyről utcára kerülhettek volna bírók. Tehát a 
Szigetszentmiklósra kiírt 14 bírói álláshelyet valójában nem pályázattal töltöttünk be, 
hanem az oda átjelentkező bírókkal, erre a törvény lehetőséget biztosít, őket helyeztük 
oda. Ezek a számok, anélkül, hogy az összeset felsorolnám, azt mutatják, hogy oka 
van annak, amikor eredménytelenné nyilvánítunk egy pályázatot.  

A vezetői utakról is, éppen a felmerülő kérdések miatt, elkészítettünk egy kis 
füzetet, amiből látszik, hogy 11 ezer bírósági dolgozóra 3000 bíró, 747 bírósági vezető 
jut. Elég sok bírósági vezető van, látható. A bírósági vezetők java része a törvényszéki 
elnökök kinevezési jogkörébe tartozik, közel 550 ilyen bírósági vezető van, nem 
sorolom fel, hogy milyen bírósági vezető kinek a kinevezési jogkörébe tartozik. Ezt is 
részletesen leírtuk. A pályázat menetét is szabályozza a kétharmados törvény: kik 
véleményezhetik, ugyanis a bírósági szervezetben más országokhoz képest, akár 
Franciaországhoz, Ausztriához, Németországhoz képest van jelentősége a bírói 
testületek véleményének és azok véleményezik is nemcsak a bírói, hanem a bírósági 
vezetői pályázatokat. A pályázat során a kinevezési jogkör gyakorlója kinevezheti a 
pályázók valamelyikét vagy eredménytelenné nyilváníthatja pályázatot. Az is 
lehetséges és ezért van jelentősége a véleményező szervnek, hogy többen 
jelentkeznek, van, aki nem éri el a többségi támogató véleményt, a kinevezési jogkör 
gyakorlójának azonban megengedi a törvény, hogy eltérjen a véleményező szerv 
javaslatától, ehhez azonban komoly korlátokat állít a törvény. Ha valaki nem éri el a 
többségi támogatást, akkor legyen szó a Kúria elnökéről vagy az Országos Bírósági 
Hivatal elnökéről, egyetértést vagy jóváhagyást kell érnünk az OBT-től. Leírtuk azt is, 
hogy mikor eredménytelen egy vezetői pályázat. A törvény megnevezi ezt: ha nincs 
pályázó, illetve a kinevezésre jogosult egyetlen pályázót sem hagy jóvá. Számba 
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vettük, hogy hogyan alakulnak ezek a számok, és láthatják, hogy a Kúria elnöke, az 
ítélőtáblák, törvényszékek elnökei 442 bírósági vezetői pályázatot bíráltak el és ezek 
alapján 383 bírósági vezető kinevezésére került sor. Tehát az ő jogkörükben is voltak 
eredménytelen pályázatok. Az OBH elnökeként 161 vezetői pályázatot írtunk ki. 
Ebben vannak olyanok, amelyek ismételten kerültek kiírásra és 117 vezető 
kinevezésére került sor. Ezekről a számokról egyébként az OBT előtt részletesen be 
szoktunk számolni és természetesen a konkrét személyekre vonatkozó indoklást is 
megismerhetik. 

Kiemeltem a tárgyi erőforrásokat, mint egy nagyon fontos témát, hiszen a 
működéshez kell hogy legyen forrásunk. Itt is csak köszönetet tudok mondani mind a 
kormányzatnak, mind pedig a parlamentnek, minden egyes parlamenti képviselőt 
beleértve ebbe, hiszen amíg 2012-ben 77 milliárd forint volt a költségvetésünk, 2018-
ban, ahogyan mondtam, a különféle uniós pályázatokkal együtt már 118 milliárd 
forintból gazdálkodhatunk. Az épületfejlesztések és az informatika az, ami ezeket a 
forrásokat alapvetően felemészti. Olyan aranykort élnek meg a bíróságok, ami csak a 
kiegyezés korában volt. Nincs olyan bíróság, ahol ne történne valami és ezt 
képviselőként saját megyéjükben, de akár a fővárosban is láthatják.  

2015-ben a Debreceni Járásbíróságot adtuk át. 2016-ban a Ceglédi 
Járásbíróságot újítottuk meg. 2017-ben a Szigetszentmiklósi Járásbíróság az, amely 
kialakításra, felépítésre került. Az idén a Jászberényi Járásbíróság esetében, amely az 
egykori Jászság kétszáz éves székhelye, egy fantasztikus műemléképület teljes 
rekonstrukciója fejeződik be. Az Egri Törvényszék teljes rekonstrukciója fejeződik be 
az idén. Most a régióközpont közigazgatási és munkaügyi bíróságokról is 
gondoskodnunk kell. Óriási létszámbővítésre kerül sor. Rengeteg ügyfelet várunk. 
2018-ban a Gödöllői Járásbíróság épületét újítjuk meg. Óbuda új elhelyezést kap, ez 
Budapesten történik. A Szarvasi Járásbíróság épülete újul meg és a Budapest 
Környéki Törvényszék székhely épülete is teljes egészében új elhelyezést nyer. (Dr. 
Vas Imre kimegy a teremből.) 

Az informatikában két számot hoztam. Amíg 2011-ben 227 laptop volt a 
szervezetben, 2016-ra 3900 laptop van, minden bíró rendelkezik mobil eszközökkel. 
Úgyhogy a bírók tekintetében bár további terveink vannak, az ő felszerelésüket 
illetően egészen az e-papírig elmenve, amit Európában még nem is forgalmaznak, 
óriási előrelépés történik a szervezetben, a digitális bíróságot alakítjuk ki, ami az 
ügyfelek számára gyakorlatilag tértől, időtől független ítélkezést jelenti. Nem kell 
majd egy debreceni ügyfélnek Nyíregyházára vagy Szombathelyre menni azért, hogy 
tanúvallomást tudjon tenni, vagy az ügyvédnek, hogy az ügyiratokba be tudjon 
tekinteni, mert mindenki számára az e-akták elérhetők lesznek, mindenki a maga 
városában, ahol bíróság van, választ kaphat, hogy mi van egy távoli megyében az 
ügyével. 

Kép- és hangrögzítésre kerül sor a tárgyalótermekben; nem lesz többé vita 
afölött, hogy mit vett a bíróság jegyzőkönyvbe, mert minden visszajátszható lesz. 
Fantasztikus lehetőségek állnak előttünk, ami teljes egészében meg fogja változtatni a 
bíróság szerepét. Persze ez a változás kihívást jelent az ügyfelek és a bírók számára 
egyaránt. Fordot szoktam idézni, aki azt mondta: ha megkérdeztem volna a 
vásárlókat, hogy mit akarnak, azt mondták volna, hogy gyorsabb lovakat. De miután a 
T-modellt kialakította és népautó lett, mindenki az autókban gondolkozott. Ezeket az 
autókat is először kurblizni kellett, nehezen indultak be, de ma már hogyan indulnak 
az autók, elektromos autóknál tartunk. Tehát ebben a fejlesztésben, minden nehézség 
ellenére, amelyen igyekszünk átsegíteni az ügyfeleket, a bírókat, az alkalmazottakat, a 
jövő nagyszerű lehetősége rejlik. 
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Egy-két számot hoztam. 2013-ban 303 elektronikus beadvány érkezett a 
bíróságokra, kiterjesztettük az elektronikus eljárásokat a jogszabályi előírásoknak 
megfelelően, és 2017. október 31-éig 524 darab beadvány érkezett, csak 2017-ben. A 
következő napokban az egymilliomodik beadványt fogjuk átlépni. Hihetetlen 
változást jelent ez, azt gondolom, és óriási kihívást. (Dr. Apáti István kimegy a 
teremből.)  

Nagy kihívást jelentenek a jogszabályváltozások is. Aki ezt jogalkotóként 
végigszenvedi, megértheti, hogy jogalkalmazóként mit jelent ez számunkra. A 
legnagyobb kihívás, amivel most szembesülnünk kell, a három új kódex. Úgy kell ezt 
elképzelni, mint ha a közlekedési szabályok teljes egészében változnának: ahol eddig 
zsákutca volt, most be lehet hajtani, ami eddig egyirányú volt, most pont fordítva 
működik; most a háromszög nem azt jelenti, hogy elsőbbségadás, hanem akár azt, 
hogy stoptábla. Tehát mindent újra kell tanulnunk, és egy bírótól joggal várja el 
mindenki, hogy a legfelkészültebb legyen, és ne tévelyegjen a jogszabályok között, 
tudja értelmezni, legyen egységes értelmezés. Óriási erőfeszítéseket tettünk, hogy az 
önök által elfogadott jogszabály, a minisztérium által megalkotott jogszabály a 
jogalkotói szándéknak megfelelően működjön a gyakorlatban, és valóban azokat a 
célokat valósítsa meg, hogy legyen egyszerűbb, érthetőbb és minőségibb az ítélkezés a 
polgárok számára.  

Néhány példát mondanék erről is, hiszen tananyagokat kellett előállítanunk 
azért, hogy a gyakorlatban értelmezhetőek legyenek ezek a szabályok a megszokott 
szabályokhoz képest. 68 bíró és 23 lektor a Kúriáról három hónapig dolgozott csak a 
polgári perrendtartás tananyagán. 1800 oldalas ez a tananyagunk; Tolsztoj Háború és 
békéje ekkora mennyiségű. Ugyan azt ő egyedül írta és három évig, de 
mennyiségében, bár kicsit más műfaj, de minőségében is a visszajelzések szerint 
vetekszik ezzel a rangos művel. Rengeteg képzést tartottunk, és olyan modern 
eszközöket is bevezettünk, mint például podcastok. Tehát minden a tananyagból 
hangfájlon is elérhető; ez nem elhanyagolható, mert a tanulás nem csak az 
iskolapadokhoz kötődik, hanem autómosás, kertészkedés közben, bármikor ha valaki 
elakad, könnyen lekereshető okoseszközökről, a mobiltelefonról, és mindenki 
visszakeresheti ezeket a podcastokat, az éppen szükséges és aktuális tananyagot. 
Hasonló felkészülés volt természetesen a közigazgatási perrendtartást illetően, ami 
még nagyobb kihívás, hiszen 200 új bíró kinevezésére kell hogy sort kerítsünk; 8 
régiós központ lesz, ahova tárgyi felszerelések kellenek, új épületeket kellett, kell 
találnunk; új típusú ügyek érkeznek, tehát szakmailag is egy rendkívül komoly 
kihívás. Ezek azok a feladatok, amelyekkel foglalkoztunk, és amelyekre 2016-ban 
felkészültünk.  

Szeretném megköszönni az eddigi támogatásukat, és kérem, hogy a beszámoló 
elfogadásával is támogassák a bírósági szervezetet. Köszönöm szépen, elnök úr. 

 
ELNÖK: Köszönöm, elnök asszony. Megnyitom a kérdések körét. Kérdezem, ki 

kíván kérdést feltenni. Staudt Gábor alelnök úrnak adom meg a szót. 

Kérdések  

DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen, elnök 
úr. Elnök asszony, az idő rövidségére tekintettel nagyon konkrét kérdéseim lennének; 
akkor sorolnám.  

Felmerült az ügyelosztási rend a Kúria esetében is. Az az információm, hogy a 
2006. (sic!) évi törvényszéki ügyelosztási rendek javarészt nem törvényesek, nem 
megfelelőképpen fogadták el őket, és ez különösen érdekes helyzet a Szegedi 
Törvényszék esetén, ahol egyébként Tárkány-Szűcs Babett az elnök, aki állítólag 
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február 8. napján fogadta ezt el, és ahol az összes migránsper folyt egyébként - tehát 
nagyon érdekes lenne, ha ezt mind meg kellene semmisíteni. Állítólag az ügy két 
hónapja egyébként az EP petíciós bizottságához is be lett nyújtva. Kérdezem erről a 
véleményét. 

Aztán miként fordulhat elő, éppen az igazságszolgáltatásban, hogy két 
ítélkezési tevékenységet végző bíró 2016-ban törvényellenesen végzett tevékenységet 
az Országos Bírósági Hivatalban? Ez ugye összeférhetetlen, ha jól tudom.  

Aztán miként lehetséges, hogy egy olyan fontos, kizárólagos illetékességgel 
ítélkező tanácsba, mint a Fővárosi Ítélőtábla katonai tanácsa, egy olyan bírót sikerült 
kinevezni, aki állítólag az egészségügyi és fizikai alkalmassági igazolással még nem 
bírt, amikor ez a pályázati határidő lejárt? Két pályázó volt, akit elé rangsoroltak, ő a 
harmadik helyen végzett - tehát volt két alkalmasabb pályázó -, a pályázatát állítólag 
visszavonta az eljárás során; és ő volt az egyetlen pályázó, aki nem foglalkozott 
korábban katonai ügyekkel. (Dr. Völner Pál megérkezik az ülésre.)  

Aztán mi az oka annak, hogy ön a saját utasítását is megszegve, ha jók az 
információim, a Fővárosi Törvényszék elnöki helyének kiírását nem tette meg 
határidőn belül? Tehát 90 napon belül írta ki, pedig meg kellett volna korábban 
tennie a pályázat kiírását. 

Aztán mi az oka annak, hogy a Fővárosi Ítélőtábla elnöki álláshelyére kiírt 
pályázatot - ha már itt bírói álláshelyek elbírálásáról, illetve vezetői álláshelyek 
elbírálásáról beszéltünk - 2016-ban kétszer is eredménytelennek nyilvánította, 
egészen addig, amíg korábbi elnökhelyettese, Ribai Csilla mint megbízott elnök nem 
pályázott és futhatott be? Itt elnök asszony beszélt arról, hogy a 2013-as AB-döntés 
óta nagyon komolyak az indokolási kötelezettségek. Úgy tűnik, ezt most úgy sikerül 
megkerülnie, hogy hiába a szigorú pontrendszer, hibába az elbírálás szigorú 
rendszere, ha egy egyszerű munkaszervezési döntéssel eredménytelenné tudja 
nyilvánítani a pályázatokat, akkor tulajdonképpen félreteszi az egész eljárást, újra 
megnyitja akár ugyanarra az álláshelyre vagy ugyanazon a bíróságon az álláshelyre a 
pályázatot. Ezért felmerül, hogy valósak-e ezek az indokok. Valószínűleg nem valós a 
munkaszervezés, ha egyébként nem szűnik meg az az álláshely azon a bíróságon. 
Egyébként szerintem, ha ez az eljárás törvényes, akkor viszont a 2013-as 
alkotmánybírósági döntésnek a törvény nem felel meg. Ott leírták, hogy csak szigorú 
indokolási kötelezettség mellett lehet eredménytelenné nyilvánítani pályázatot, annak 
okszerűnek kell lennie, és azt is tudjuk, hogy ha ennek nem felel meg, akkor továbbra 
is törvényellenesek a jogszabályok; vagy ha a jogszabályok ezt lehetővé teszik, akkor 
viszont az ön eljárása nem felel meg a valóságnak. (Dr. Vas Imre visszatér a 
terembe.) Illetve ki őrzi az őrzőket? Valaki felül tudja vizsgálni azt, hogy a 
munkaszervezési indok valós volt-e vagy nem? Ez is egy kérdésem lenne. És 
egyébként ez már, hallhattuk a hírekből, nemcsak bírói vezetőknél, hanem egyes bírói 
álláshelyeknél is felmerült; itt dr. Vasvári Csaba perére szeretnék utalni, aki 
háromszor pályázott ugyanarra az álláshelyre, és annak ellenére, hogy 
munkaszervezési indokkal dobta vissza, eredménytelenítette elnök asszony, utána 
érdekes módon ugyanezek az álláshelyek megnyíltak, és újra ki lettek írva pályázatok. 

Aztán nem tartja-e összeférhetetlennek, hogy Gerber Tamás, a Budapest-
környéki Törvényszék elnökhelyettese úgy lehet OBT-tag, hogy közben sajtóhírek 
szerint élettársa a már egyébként említett Tárkány-Szűcs Babettnek, a Szegedi 
Törvényszék elnökének? Ha itt valóban van egy összeférhetetlenség, illetve egy 
hozzátartozói viszony, akkor hogyan áll az OBH elnökeként ehhez a kérdéshez?  

Aztán az integritási szabályzat is a 2016. évre esett. Elnök asszony elmondta, 
hogy a bírók ugye csak a törvénynek vannak alárendelve. Ehhez képest olyanokat 
olvashatunk ebben a szabályzatban, hogy az integritás egyebek mellett jelenti az OBH 
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elnökének, azaz önnek az érdekeinek és elvének való megfelelést, és erre ki is 
neveztek - ez is elhangzott - felelősöket. Tehát akkor tulajdonképpen ezek az 
integritásfelelősök, ha jól értem, akkor azt fogják ellenőrizni, hogy az OBH elnöke 
elveinek, érdekeinek megfelelnek-e a bírók. Ezt semmiképpen nem tartom egyébként 
alkotmányosnak, ahogy egyébként néhány bíró sem. Hogyan kommentálná azt, hogy 
voltak bírók, akik Strasbourghoz fordultak az integritásszabályzattal kapcsolatosan, 
illetve voltak, akik az Alkotmánybíróságon támadták meg? Szerintem ezek nem 
támasztják alá, illetve a társadalomnak az igazságszolgáltatásba, bíróságba vetett hitét 
biztosan rombolja.  

Igaz-e az - ez is csak sajtóhírekből tudható -, hogy a részletes kinevezési 
gyakorlatát részletező beszámolót többször is visszadobta az OBT, tehát hogy újra 
előterjesztésre javasolta?  

Illetve törvényes-e az - ez megint csak a sajtóban jelent meg -, hogy olyan 
levelet kapnak bírák, amelyben előírják, hogy hány ítéletet kell hozni abban a 
hónapban, hogy ezek az elvárások? 

Nagyon röviden ezek lettek volna a kérdéseim. Természetesen még sokat fel 
lehetne tenni, de nagyon rövid az idő. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Répássy Róbert képviselőtársunknak adok szót. 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT (Fidesz): Köszönöm a szót. Tisztelt Bizottság! Tisztelt 

Elnök Asszony! Én nem úgy fogom bevezetni a kérdéseimet, hogy „állítólag”, mert 
van nekem saját kérdésem is. És nem is fogom öntől megkérdezni, hogy hogyan lehet 
valaki OBT-tag, mert azt nem ön választja, hanem a bírák választják az OBT-t. (Dr. 
Staudt Gábor: Összeférhetetlenség!)  

De a kérdésekre visszatérve, szeretném előrebocsátani, hogy a beszámoló 
nagyon részletes, nemcsak az ez évi, az eddigi beszámolók is nagyon részletesek. (Dr. 
Apáti István visszatér a terembe.) Összehasonlítottam korábbi beszámolókkal, 
amikor még az igazságügy-miniszter volt az igazgatási vezető - 1997-ig nagyjából ez 
volt az alkotmányos helyzet -, illetőleg összehasonlítottam az OIT beszámolóival. S azt 
kell hogy mondjam, ahhoz képest, ezekhez az elődökhöz képest is rendkívül részletes 
a beszámoló, ennek ellenére szeretnék néhány témát idehozni a bizottság elé, még 
akkor is, ha részben a beszámoló tartalmaz információkat. 

Az egyik a devizahiteles ügyek kezelése. Milyen igazgatási feladatokat jelentett 
ez az OBH-ban?  

A másik hasonló: a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet. Milyen 
igazgatási intézkedéseket hozott az elnök asszony?  

Fontos kérdés, és talán már érintette ön is az Országos Bírói Tanáccsal osztott 
hatáskörök kérdését; vannak olyan hatáskörök, ahol az OBT-vel közösen vagy részben 
közösen dönt az OBH elnöke. Itt kifejezetten egy kérdésem lenne: a „Bírói pályázatok” 
című kis füzetecskében szerepel az, hogy 45 esetben a Bírói Tanács rangsorától eltért 
az elbírálás. Milyen tipikus esetek, milyen tipikus indokok vezethetnek oda, hogy a 
rangsortól eltérnek, az OBT egyetértésével?  

Szeretnék kérdezni a „Nyitott bíróság” programjáról - elnök asszony is 
említette, miért fontos ez -, ugyancsak a gyermekközpontú igazságszolgáltatás 
programjáról. Zárójeles megjegyzés, hogy tegnap volt a gyermekjogok napja, tehát 
mindenképpen fontos lenne tudni, hogy itt a bírósági igazgatás hogyan viszonyul 
ehhez. 

A beszámoló tartalmaz egy részt a bírói létszámok optimális elosztásáról. 
Milyen intézkedéseket kellett hozni annak érdekében, hogy úgymond optimális 
legyen ez a bírói létszám? Hol jelentett ez kifejezetten kihívást, ahol a bírói 
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létszámokat meg kellett változtatni vagy valamilyen igazgatási intézkedést kellett 
hozni? 

A bírói életpályával kapcsolatban azt szeretném kérdezni, elnök asszony az 
előbb már részben említette, hogy számszerűsíthető-e az a jövedelemnövekedés, amit 
igazgatási jogkörben döntöttek el, igazgatási jogkörben adtak a bírók esetén, vagyis 
ami nem a törvény által meghatározott illetmény, hanem azon felüli juttatások. Tehát 
számszerűsíthető-e vagy legalább arányosan megállapítható-e, hogy körülbelül 
mennyivel emelkedtek a bírói jövedelmek az igazgatási jogkörben adható többletek 
következtében?  

S egy utolsó kérdés, ami fontos, hogy a bírói integritás kérdésében milyen 
tapasztalatai vannak az OBH-nak, egyáltalán az OBH-nak milyen rálátása van az 
integritási ügyekre, van-e feladata ebben a tekintetben. Köszönöm szépen a 
lehetőséget. 

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

Asszony! Én is gyors leszek a kérdések tekintetében, merthogy önnek szabadon van 
ideje, nekünk 8 percünk összesen. 

Valóban, 25 vezetői pozícióból 9-ben nyilvánított ön eredménytelenné 
pályázatot a beszámolója szerint, és 122 bírói álláshelyből 28 lett eredménytelen. S 
valóban, és csatlakozva Staudt képviselőtársamhoz, túl vagyunk már azon, amin sokat 
vitatkoztunk itt, hogy ez egy elvi és alkotmányos probléma; most már a gyakorlatban 
látjuk ennek a hátulütőit és a hátrányait. Ugyanis egyre több visszajelzés utal arra, és 
hozzám is eljutott számos ilyen, hogy az eredménytelenné nyilvánításnak nem 
munkaszervezési okai vannak, hanem sokkal inkább az OBH elvárásainak való meg 
nem felelés az igazi ok. És ha ez igaz, akkor itt már nem elvi kérdésről van szó, hanem 
ez valóban a bírói függetlenséget és integritást érintő probléma.  

Szeretném hozzátenni, tisztelt elnök asszony, hogy kívülről is tapintható a 
feszültség a bírói szervezetben. Az, hogy egyébként pont ebben a témakörben, mely 
szerint állítólag nem tartalmazott indokolást az eredménytelenné nyilvánításról szóló 
határozata, bírák perlik a bíróságot, itthon, Magyarországon és külföldön egyaránt, 
nyilatkoznak a sajtóban az ott tapasztalt problémákról, ez még önmagában talán nem 
is jelentene olyan sokat, bár ezek a jelek nagyon aggasztóak önmagukban is. De az, 
hogy ezek után gyakorlatilag az, aki ezeket a kritikákat megfogalmazza vagy a pert 
beadja, vastapsot kap az összbírói értekezleten a kollégáitól, és a legmagasabb 
szavazati aránnyal választják meg őket azon a fórumon, én azt gondolom, ez már 
viszont egy olyan aggasztó jel, amelyet komolyan kell venni. És ez nyilvánvalóan 
alapvetően az ön felelőssége, még ha nem is az egyszemélyi, de leginkább az ön 
felelőssége, hogy ez így van. Engem érdekelne, hogy erről elnök asszony mit gondol. 

Azt megértem, elnök asszony, hogy ön eredményként adja elő, hogy 12 év után 
összesen 15 százalékos fizetésemelést sikerült a bíráknak elérni, de az én meglátásom 
szerint az egész bírósági szervezetben ezzel nagyjából ön egyedül van, aki ezt 
sikerként értékeli. Tehát 12 év után 15 százalékos emelés, amikor egyébként a 
közszférában ennél lényegesen nagyobb emelések vannak, azt gondolom, ez minden, 
csak nem siker. És ez részben az ön felelőssége, én azt gondolom, mert nyilván 
lehetett volna ennél eredményesebben lobbizni; részben pedig, már említettem, a 
miniszterelnök személyesen gyűlöli a bírói kart, és ez egyszerűen nem fog átmenni. 
Hát, ezt én is tudom, mindenki tudja, hogy ez így van. Csak az a probléma, tisztelt 
elnök asszony, és ez lenne a kérdésem e vonatkozásban, és nem a vélemény, hogy a 
bírósági alkalmazottak béremelése kapcsán az én információim szerint olyan 
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feszültségek, bérfeszültségek alakultak ki, amelyeket egyébként mi prognosztizáltunk 
már a parlamenti vitában. Tehát az, hogy titkárok többet keresnek, mint kezdő bírók, 
szerintem nincs rendben. Olyan módon csúszott el ilyenformán, egyszerűen 
fogalmazva, a bértábla, ami bent a szervezetben egy igen markáns feszültséget okoz. 
De cáfoljon meg, elnök asszony, ha ebben nincs igazam, vagy ezt rosszul látom! Én ezt 
hallom abból a körből vissza.  

A harmadik kérdésem, tisztelt elnök asszony, az, hogy a titkárok 
jogkörbővítésével, folyamatos jogkörbővítésével továbbra is egyetért-e. Nekem ezzel 
alkotmányossági problémáim vannak. Ugyanis az lenne a jó és a helyes, hogy ha 
megnövekszik az ügyteher és több elbírálásra szakosodott ember kellene, akkor 
nyilván több bírót kellene kinevezni, vagy az asszisztenciát, aki a bíró keze alá 
dolgozik, kellene növelni, annak a számát egész konkrétan. (Dr. Répássy Róbert 
kimegy a teremből.) Ugyanis ezeknek az ügyeknek a megítélése valóban általában 
gyors és egyszerű, de a függetlenséget annál jobban megkívánja. Tehát egy 
asszisztencianöveléssel és egy bírói elbírálással szerintem többre mennénk, minthogy 
a titkárok jogkörébe csoportosítjuk át ezeket. Ez megint évek óta húzódó - a múlt évre 
is igaz, jelen évre is igaz - elvi és elméleti problémám és szeretném tudni, hogy erről 
mit gondol elnök asszony. 

Még egy kérdés, és ne haragudjon, hogy ezt így felteszem, de erről is jött 
visszajelzés nem egy helyről. Tényleg igaz az, hogy a bírósági vezetőknek, ha 
nyilvánosan megszólalnak, a nyilvános megszólalásaikat az OBH-val egyeztetniük 
kell, meg kell küldeni nekik és az OBH véleményezi, hogy mit mondhatnak és mit 
nem, vagy javaslatot tesznek, hogy mit mondjanak? Mert ha ez igaz, az nagy baj, 
őszintén remélem, hogy elnök asszony ezt egyértelműen cáfolni fogja. 

A legutolsó, talán egyik legfontosabb kérdés, hogy a november 1-jén hatályba 
lépő IM-rendelettel kapcsolatban mi a véleménye. Volt erről egyeztetés a bírói 
egyesülettel, mi volt az ő véleményük erről? Ugyanis itt az úgynevezett szubjektív 
ponton megfeleződnek és a meglátásunk szerint, mi legalábbis attól tartunk, ez a 
közigazgatásból érkező bírák kinevezését készíti el. Szerintem nem alaptalan ez a 
félelem. Most, hogy a kétharmados törvénnyel nem sikerült ezt a szektort megszállni, 
ilyenfajta kerülőutakat készítenek elő. Erről mi a véleménye elnök asszonynak? 
Nagyon szépen köszönöm. 

 
ELNÖK: Hadházy Ákos képviselőtársunknak adom meg a szót. 
 
DR. HADHÁZY ÁKOS (LMP): Köszönöm szépen, elnök úr. Az elnök asszony 

nagyon szép hasonlatot használt és azt megköszönöm mint nem szakmabeli, 
nyilvánvalóan ezek fontos hasonlatok. Hadd mondjak én is a saját szakmámból egy 
hasonlatot. Sajnos sokszor előfordul, hogy a szervezet látszólag tökéletesen működik, 
kívülről megnézzük, és úgy tűnik, hogy minden rendben van. Lehetnek azonban 
odabenn olyan kis problémák, amik néha egészen kicsi problémák, mondjuk, egy 
vérrög, egy apró thrombus, de amelybe aztán az egész szervezet belehalhat. Lehet egy 
infarktus és belehalhat. Amikor arról beszélünk, hogy az önök munkájának 
tulajdonképpen az egyik legfontosabb fokmérője a bírói függetlenség, akkor bizony 
azt kell mondanunk, hogy hiába tűnik úgy, hogy minden rendben, ha egyetlenegy 
kicsi probléma, vérrög ott van, akkor bizony a bírói függetlenség meghal, nem él.  

Azt hiszem, hogy nagyon jól látja ön is a problémát, hiszen ezt a kis füzetet 
azért nyomtatta ki, mert számított ezekre a kérdésekre. Azt kell mondanom, hogy ha a 
bírók pályáztatásával és a bírói előmenetellel, a bírói vezetők pályáztatásával 
probléma van, akkor bizony a bírói függetlenség nincs, meghalt, nem élő. Szeretnék 
rákérdezni még egyszer, hogy jól értettem-e, hogy 161 pályázatról beszéltünk és abból 
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117 esetben volt csak eredményhirdetés, tehát a maradékban, az esetek 
egynegyedében ön által eredménytelennek lett nyilvánítva az eljárás. Ez egy rendkívül 
nyugtalanító dolog, hiszen nyilvánvalóan hiába van egy nagyon bonyolult, hosszú 
eljárás, ha annak a végén egyetlenegy ember azt mondhatja, hogy mindaddig 
eredménytelennek nyilvánítom, ameddig nem az az eredmény jön ki, amit én 
szeretnék. Ez, mint szakmát kívülről néző, úgymond laikusnak, de mégis felelős 
politikusnak rendkívül nyugtalanító. 

Hallottunk pár nevet, pár példát és nagyon szeretném, ha kihasználná azt a 
lehetőséget, hogy tényleg ön bármenyit beszélhet, mi csak 8 percet beszélhetünk a 
kormánytöbbség miatt (Dr. Vas Imre: Szegény!), és beszélne ezekről. Engem is 
érdekelne Vasvári Csaba, Belovai Henriette, Ribai Csilla ügye. Ezek mind-mind 
nagyon fontosak. Nyilván az önök szakmájában is nagyon fontosak, hogy konkrétan 
beszéljünk valamiről. Önnek meglesz a lehetősége, kérem, hogy konkrétan számoljon 
be ezekről az ügyekről.  

Természetesen amikor az ember bíróságra gondol, sok minden más probléma 
is felmerül. Még egy konkrét ügyre hadd kérdezzek rá. Nem, erre ön most nem fog 
tudni válaszolni, úgyhogy elnézést, ezt kihagyom. 

Viszont egy másik dologgal foglalkozott ön és én is foglalkoztam vele, ez pedig 
a szervezetfejlesztés, most is volt róla szó, hogy milyen szervezetfejlesztések történtek 
a bíróságon. Megnéztem egy ilyen pályázatot, egy államreformprogramot, európai 
uniós pénzből 550 milliót költöttek el, megyénként 27-27 millió forintot a megfelelő 
szervezetek. Ebből néhány konkrétumra hadd kérdezzek és hadd használjam ki, hogy 
szóban is beszélhetünk. Ebből a pénzből Kecskeméten a Kecskeméti Törvényszék 1,7 
millió forintért kivonul a lajosmizsei Geréby-kúriára, és ott egy bulit tartott. Az a 
kérdésem, hogy ezt ön megfelelőnek tartja-e. Ugyanúgy a Kecskeméti Törvényszék ezt 
azzal indokolta, hogy az eredményeket itt ismertették a bírósági dolgozókkal. Nos, a 
Kecskeméti Törvényszék egymillió forintért megbízott egy kft.-t, egy külsős kft.-t, 
hogy a takarítás körülményeit optimalizálja. Ehhez neki a szerződés szerint el kellett 
beszélgetnie, mélyinterjút kellett készítenie a takarító személyzettel és a bíróság 
vezetőivel, majd ebből egy tanulmányt kellett készítenie és ezt kellett ezek szerint a 
Geréby-kúrián ismertetni a munkatársakkal.  

A Debreceni Törvényszék is felvette a 27-27 millió forintokat. Tudásmegosztási 
munkacsoportot hozott létre és a munkacsoport egyik eredménye az volt, hogy 
feltérképezte, mi kell egy elektronikus folyóirat létrehozásához. Állítólag ezt meg is 
tették egymillió forintért, de aztán arra jutottak, hogy nincs erre se pénzük, se idejük, 
ez így van, hogy nincs anyagi és humán erőforrás és letettek az elektronikus folyóirat 
létrehozásáról. 

Számos más nyugtalanító kérdés van, egy dologra kérném még a válaszát. 
Létrehoztak ügyfélkartákat elvileg. Számomra nehezen érthető, hogy miért kell sok 
ügyfélkartát létrehozni. Egy egri, egy szegedi ügyfélkartának nyilvánvalóan nagyon 
hasonlónak kell lennie, tényleg hasonló, nem szó szerint egyezik meg, tehát nem az 
történt, hogy valahol megcsinálták és máshol is kinyomtatták, hanem Egerben és 
Szegeden is valaki felvett ezért pénzt, azonban a nagy része egyezik, tehát 
nyilvánvalóan azért megkérték egymástól, hogy figyelj, segítsetek.  

Én erről a három konkrét ügyről szeretnék kérdezni, az ÁROP-1.2.18/A-2013. 
projekt ügyéről. 

Legvégül még egy problémára felhívom a figyelmet. Én is azt hiszem, a 
kollégák is mondták, hogy nagyon lényeges az ügyek szignálása. Az is laikus szemmel 
egy nagyon komoly gócpont lehet, ha az ügyek szignálása nem törvényesen történik 
meg. Nagyon fontosnak tartanánk, és az LMP-s kollégáim létre is fognak hozni, majd 
elő fognak terjeszteni ilyen tervezetet, amely az automatikus szignálást teszi lehetővé. 
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Tehát gyakorlatilag fel se merülhessen, hogy valaki azért kap egy ügyet, mert 
valamilyen megbízás alapján úgy gondolják, hogy majd ő lesz, aki valakinek kedvező 
ítéletet hoz. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Mielőtt megadnám a szót Apáti István képviselőtársunknak, elnök 

asszonyt is és képviselőtársaimat is még egyszer tájékoztatom arról, hogy az Országos 
Bírósági Hivatal elnökének 2016. évi beszámolójának vitája van, és hogy 
nyilvánvalóan elnök asszony csak a saját hatáskörébe tartozó kérdések 
vonatkozásában fog tudni választ adni. Köszönöm. Megadom a szót Apáti István 
képviselőtársunknak. (Budai Gyula visszajön a terembe.) 

 
DR. APÁTI ISTVÁN (Jobbik): Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Asszony! 

Tisztelt Bizottság! A Budaházy-üggyel kapcsolatban szeretnék kérdéseket feltenni. 
Nagyon kellemetlen és nagyon durva helyzetet alakított ki maga az élet, illetve a 
mulasztást ejtő bíró. 

Arról szól a történet, hogy 2016. augusztus 30-án elsőfokú ítélet született 
Budaházy György és több társa ügyében. Emlékezetem szerint száz év feletti 
szabadságvesztést, talán 125 év körüli fegyházbüntetést szabtak ki a vádlottakra. Ezt 
az ítéletet 2016. október végéig legkésőbb írásba kellett volna foglalni, ez azonban 
még 2017. április végéig sem történt meg. (Dr. Vitányi István kimegy a teremből.) 
Tehát egyszer törvényt sértett a bíró, amikor sem 30 nap, sem az újabb 30 nap, vagyis 
60 nap alatt sem tudott egy írásba foglalt ítéletet elkészíteni, előállítani, és aztán az az 
újabb cikormány az ügyben, hogy 2017. április 30-án megszűnt a bírói szolgálati 
viszonya. (Dr. Bárándy Gergely kimegy a teremből.) Igazolható, dokumentálható 
módon nem volt 2017. április 30-án vagy 28-án az utolsó munkanapján írásba 
foglalva az ítélet, ez bizonyítható, jelzem, több dokumentummal is alátámasztható. 
Majd 2017. május 15-17-e között postázták ezeket az ítéleteket. Magyarul a bíró már 
csak akkor írhatta alá, amikor nem állt fenn a szolgálati viszonya. Hogyan írhatta alá? 
Felmerült adott esetben legalább a hamisítás valamelyik törvényi tényállása, 
alakzata? Mi a jogi relevanciája, mi a jogkövetkezménye a bíró, illetve a bíróság ezen 
súlyos mulasztásának? Ahogy mondtam, itt kétszeres, nagyon súlyos törvénysértéssel 
állunk szemben, mert 60 nap alatt sem sikerült írásba foglalni az ítéletet, illetve 
amikor ez már sikerült, akkor nemcsak ezen a 60 napos határidőn voltunk túl 
sokszorosan, hanem már a bíró szolgálati viszonya is megszűnt.  

Ez a konkrét ügyben is nagyon érdekes, illetve általában is, hogy szabályozott-e 
a jogterület, vagy joghézaggal állunk szemben. Ön szerint önmagában 
eredményezheti-e ez azt a jogkövetkezményt, hogy új elsőfokú eljárásra kerül sor? 
Hiszen itt nagyon-nagyon súlyos alapelvek sérelméről beszélhetünk. Egy kiemelt 
súlyú ügy, nemcsak azért, mert a média kiemelten nyomon követte, nemcsak azért, 
mert egyéb közéleti vetülete is van, hanem azért, mert a vádlottakra több mint száz év 
fegyházbüntetést szabtak ki, úgy látszik, hogy megkérdőjelezhető alapossággal. 
Felmerül az emberben az a gyanú józan, egészséges jogérzékkel, hogy mi tartott ennyi 
ideig, így kellett mesterségesen előállítani az indoklást, vagy az ítélet szövegét, vagy 
mi történt. Lesz-e jogkövetkezménye az adott bíróság szintjén, az adott bírók szintjén, 
számíthatunk-e következményekre és mik lesznek a jogkövetkezményei? Erre várnék 
pontos, kimerítő választ. Azt el tudom fogadni, ha esetleg nem tud teljes egészében 
szóban választ adni, de akkor kérném nagy tisztelettel arra, hogy a lehető legrövidebb 
határidőn belül írásban válaszolja meg ezeket a kérdéseket. De persze inkább annak 
örülnék, ha itt szóban, a teljes nyilvánosság előtt hangzana el a válasz. Köszönöm.  
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ELNÖK: Kérdezem, kíván-e még valaki hozzászólni. (Senki sem jelentkezik.) 
Jelentkezőt nem látok. Elnök asszony, a kérdések elhangzottak. Megadom a szót. 
Kérem, válaszoljon a vitában elhangzottakra. 

Dr. Handó Tünde válaszai 

DR. HANDÓ TÜNDE, az Országos Bírósági Hivatal elnöke: Köszönöm szépen 
a kérdéseket és külön köszönöm Apáti képviselő úr kérdését, mert ezáltal 
lehetőségem van rámutatni arra, milyen komoly jelentősége van annak, hogy ki a 
törvényszék elnöke. (Dr. Bárándy Gergely visszajön a terembe.) Mert az, hogy a 
bírók időszerűen ítélkeznek-e, az időszerű, a minőségi munkavégzés, a 
munkakörülmények, a munkafeltételek, vagy akár adott esetben a függetlenség mellé 
társuló felelősség létezik-e egy törvényszéken belül, az a törvényszék elnökén múlik. 
Az én felelősségem éppen az, hogy olyan törvényszéki elnökök, olyan ítélőtáblai 
elnökök kerüljenek kinevezésre, akik képesek jogszerűen működtetni a bíróságot. 
Utalok a Fővárosi Törvényszékre, majd esetleg képviselőtársak egymással egyeztetik, 
hogy akkor most jó-e, ha nyolc hónapig tart egy ítélet leírása, vagy mi van a 
törvényszéki elnöki pályázat kiírásával a Fővárosi Törvényszéken. Tehát a fontos az, 
hogy a törvényszéki elnökök és ítélőtáblai elnökök képesek legyenek a jogszerű 
működtetést biztosítani a bíróságokon. 

Csak ha már szóba került a Fővárosi Ítélőtábla, tisztelt Staudt képviselő úr, el 
kell mondanom, hogy éppen a vezetői kinevezésnek is köszönhetően, amelyről önnek 
lehet egy véleménye, a következő számok mutatkoznak meg a Fővárosi Ítélőtáblán. A 
befejezések a polgári ügyekben 61 százalékról, ami a hat hónapon belüli befejezéseket 
jelenti, 32 százalékra csökkent. Tehát az ügyeinknek a java részét hat hónapon belül 
befejezik. Büntetőügyekben hasonló változásról lehet számot adni. Amíg a 
folyamatban lévő ügyeik között a hat hónapon túli ügyek aránya 15 százalék volt, 
addig ez 6 százalékra csökkent. Büntetőügyekben hasonló javulásokról lehet számot 
adni. Az én felelősségem az, hogy olyan igazgatási vezetők legyenek a bíróságokon, 
akik a jogszabályok alapján a rendelkezésükre álló törvényi feltételek között egyszerre 
tudják a szolgálni a bírókat és egyszerre tudják szolgálni az ügyfeleket is.  

Még a törvényszéki elnökök felelősségéhez tartozik az ügyelosztási rend. Sokan 
szoktak engem megkeresni, ha valami hiba van a rendszerben, akkor engem találnak 
el, ha valami jó a rendszerben, azt minden vezető, elnök, bíró satöbbi magának tudja 
be. Az ügyelosztási rendek többek között a bírósági elnökök jogkörébe tartoznak, ők 
határozzák meg. Nem gondolhatják önök sem, hogy a 133 járásbíróság ügyelosztási 
rendjének kialakítása, ellenőrzése, annak az általánosan fogalmazó jogszabályokkal 
való egyezősége, akár az ítélőtábláig vagy a Kúráig menve az Országos Bírósági 
Hivatal elnökének lenne a felelőssége, feladata. 

Felhoztak a képviselő urak néhány egyedi esetet a bírói kinevezéseket illetően. 
A mai napon azért vagyok itt, hogy a 11 ezer ember munkájáról adjak számot és 
természetesen vannak egyedi esetek, de nem gondolom, hogy a képviselők úgy vélnék, 
hogy az Igazságügyi bizottságnak kell vélt vagy valós egyéni sérelmeket megtárgyalni 
vagy akár dönteni ezekben az ügyekben. Mindenkinek nyitva áll a bírósági út, az önök 
által felhozott személyek egyébként elindították a peres eljárásokat. Én, mint 
munkaügyi bíró nem is mondhatok mást húsz év munkaügyi bíráskodás után több 
ezer üggyel a hátam mögött, hogy azért vagyunk, hogy az ügyfelek, ha sérelem éri 
őket, és ilyenek adott esetben lehetnek a bírók is, akkor éljenek a törvényben 
biztosított jogorvoslati lehetőséggel. (Dr. Vas Imre visszajön a terembe.) 

Több kérdés a jogszabályok tartalmával foglalkozott, hogy miért vannak 
bizonyos rendelkezések a jogszabályban, vagy akár miért él az OBH elnöke a 
jogszabályi lehetőségekkel. Azt gondolom, hogy a törvénytörvényhozás azért alkotja a 
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jogszabályokat, hogy annak megfelelően gyakoroljuk a jogainkat és a 
kötelezettségeinket, mint rendes jogalkalmazó ennek igyekszem eleget tenni a 
mindennapi munkám során. Az természetes dolog, hogy mindig van egy diskurzus a 
jogszabályok tartalmát, értelmezését illetően, de a törvényhozás való arra, hogy 
ezeket felhozza, módosító javaslatokat terjesszen elő. Úgyhogy természetesen 
megköszönjük, ha a véleményünket megkérdezik - és erre az Igazságügyi 
Minisztérium mindig készségesnek mutatkozik -, azt sok esetben figyelembe veszik, 
de végső soron a stallum ez esetben a jogalkotó kezében van.  

Így van ez a bírói pályázati pontrendszert illetően is, amiben nagyon sok 
javaslatunk volt. Sok mindenben különböztek a bírósági szervezetből érkező 
vélemények. Hangsúlyozom, hogy a mi feladatunk szintetizálni ezeket a véleményeket 
és a jogalkotó elé vinni. De abban nem volt kétség a bírói karban, sőt abban mindenki 
egyetértett, hogy bizony a közigazgatási ügyszakban a kibővült jogkörök miatt kiemelt 
jelentősége van a közigazgatási tapasztalatnak, tudásnak. A kérdések a viták abban 
merültek fel, hogy hogyan lehet ezt ebben a rendkívül korlátozott jogszabályi 
keretben megjeleníteni és megfogalmazni, hogy a közigazgatási szakemberek ne 
hátrányos helyzetből induljanak. Ismerjük mindannyian azt a bonmotot, vagy 
legalábbis az itt jelen lévő korosztály, hogy „egyenlő pályák, egyenlő esélyek, én 
biciklivel megyek”. (Dr. Vitányi István visszajön a terembe.) Ilyen nem történt meg 
egy ilyen kiemelt ügyszak esetén. Azt gondolom, hogy amikor a jogszabály hatályba 
lép, a pályázatok lezárulnak, azt tudjuk visszaigazolni egy félév után, hogy helyt 
álltunk, ezt a feladatot, ezt a felelősséget, ezt a terhet is megoldottuk, mert hiszen 
több tucat új igazságügyi alkalmazott, bíró jogszabályokra való felkészítése rettenetes 
energiákat igényel. De biztos vagyok benne, hogy ebben is helyt tudunk állni. 

S akkor itt térnék ki arra, hogy hogyan tudunk helytállni, tehát hogy például mi 
történt akár a Szegedi Törvényszéken, járásbíróságon a dömpingügyeknek is 
tekinthető migrációs ügyekben. Először is meg kellett teremteni az informatikai 
feltételeket, hiszen tolmácsokat nem lehet az ország többtucatnyi bíróságán egyszerre 
igénybe venni ritka nyelveken. Ehhez a távmeghallgatás feltételeit kellett 
megteremteni, körülbelül 700 millió forintos informatikai fejlesztésre került sor, 
gondoskodni kellett arról, hogy elégséges bírói létszám álljon rendelkezésre. Az egész 
ország felajánlotta a segítségét, hogy ne az ott egyébként elég magas ügyérkezéssel 
dolgozó bírók és a hozzájuk érkező más Csongrád megyei ügyfelek szenvedjék el 
annak a kárát, hogy váratlanul többszörösére emelkedik meg az ügyérkezés száma. 
Azt gondolom, legalábbis én is a sajtóból kísértem ezt figyelemmel, hogy a bírók egész 
komolyan helytálltak, tehát sem azzal nem volt probléma, nem láttam az újságból, 
ahogyan az ügyfeleket fogadták, ahogy meghallgatták őket, elég időt szántak a 
különféle megfigyelő szervezetek szerint is a meghallgatásokra. Úgyhogy azt 
gondolom, példásan teljesített a bírósági szervezet ezekben az ügyekben. 

Amit Répássy képviselő úr kérdezett, tulajdonképpen ez a válasz a 
devizahiteles ügyeket illetően is. Hogy mi a joggyakorlat, hogyan alakítják a 
jogegységet, az abszolút a szakmai vezetők és a Kúria dolga. Ebbe az Országos 
Bírósági Hivatal nem szólhat bele. Amiben mi tudunk segíteni vagy amiben 
közreműködtünk, az az, hogy igyekszünk számontartatni azokat az ügyeket, amelyek 
ilyen típusú ügyek, hogy ezt az igazgatási vezetés láthassa; azon túl pedig olyan 
felületeket biztosítunk, ahol az ítéletek, akár az Európai Bírósághoz irányuló előzetes 
döntéshozatali kérések is elérhetőek a bírók számára, tehát hogy minden tudás a 
birtokukban legyen.  

Ami az OBT-OBH között megosztott jogköröket illeti, kérdés volt az, hogy 
mikor van eltérés a rangsortól. Természetesen amikor ilyen rangsortól eltérés 
történik, akkor az Országos Bírói Tanács a teljes pályázati anyagokat megkapja, 
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részletes előterjesztést, minden irat előttük van, amiből láthatják azt, hogy mi a 
javaslat indoka. Ahogyan említettem, az esetek javarészében, 99 százalékában az 
elnökök javaslatának megfelelően fogalmazzuk meg mi magunk is az OBT elé a 
javaslatokat, és az elnökök pedig leginkább arra hivatkoznak, amikor a rangsortól el 
akarnak térni - és itt utalok vissza Bárándy képviselő úrra -, hogy a joggyakorlatnak 
nagyobb súlyt tulajdonítsunk, mint akár az objektív pontoknak. Hiszen bár az én 
személyes véleményem, hogy nagyon is fontos a tudományos felkészültség, a külföldi 
tanulmányutak, a publikáció, a különféle, ítélkezéshez közvetlenül nem kapcsolódó 
többlettevékenység, de valóban, jó bíró az lehet, akinek jó ítélkezési és jó hosszú 
ítélkezési tapasztalata is van. Ennek a helyes arányát kell megtalálni, és az 
előterjesztésekben leginkább ezek szerepeltek.  

Azt külön köszönöm, hogy a „Nyitott bíróság” programra és a gyermekbarát 
bíráskodásra rákérdezett a képviselő úr, mert bár a jogszabályok szólnak erről, de 
mégis éppen ez a munkamódszer, az országos programoknak a kialakítása biztosítja 
azt, hogy ezzel tudnak és akarnak a bíróságok foglalkozni. A „Nyitott bíróság” 
programon a tavalyi évben is 50 ezer fiatalt találtunk meg. S amikor foglalkoznak a 
kiberbűnözéssel, hogy milyen áldozatokká válnak a gyermekeink, akik iskolába 
járnak, milyen zaklatásnak vannak kitéve akár egymás által is, rendkívüli jelentősége 
van annak, hogy hiteles emberek tudnak megjelenni az iskolákban, és el tudják 
mondani az ő nyelvükön azt, hogy egy ártatlannak tűnő sms, e-mail milyen komoly 
következményekkel járhat. Úgyhogy kicsit csalódás számomra, hogy az Európa 
Tanács Kristály-díját, amelyet mindig ilyen jó gyakorlatokkal lehet elnyerni a 44 
Európa tanácsi országnak, most Bulgária nyerte el a „Nyitott bíróság” programmal, 
mégpedig úgy, hogy 2013-ban az egyik nemzetközi konferencia után mi küldözgettük 
el nekik, hogy hogyan kell ezt elindítani, kialakítani, és most learatták a babért. 
(Derültség.) Pedig hát ez tulajdonképpen a mi know-howk-nk lett volna, de a sok 
munka mellett a marketingre időnként kevés jut.  

Ami a bírói létszámot vagy létszámelosztást illeti, ezért is kiosztásra került, 
önök előtt van - bár nekem nem jelölték be a kollégák - a munkateher; a 29. oldalon 
lehet látni egy térképét. Ez volt az egyik legnagyobb kihívás. Még nem tartunk 
korántsem a paradicsomi állapotoknál, hogy valóban patikamérlegen egyenlő legyen 
a bírók munkaterhe, de azért ez az ábra mutatja, hogy elég sokat fejlődtünk csak 
2013-ról is 2016-ra a munkateher kiegyenlítését illetően. E tekintetben a legnagyobb 
támogatást a Fővárosi Törvényszék és a Budapest Környéki Törvényszék kapta, mert 
hiszen ott a bírói létszámot éppen a többi megye, akár Békés, Szabolcs-Szatmár 
„kárára” növeltük; idézőjelesen mondom ezt természetesen, hiszen a bírósági 
szervezetek egységként és egymás iránti szolidaritással kell működjenek, de 
mégiscsak 11-13 százalékkal bővült a bírói kar létszáma a Fővárosi Törvényszéken és a 
Budapest Környéki Törvényszéken is. Mondok is néhány számot. A bírák 
engedélyezett létszáma 59 fővel emelkedett a fővárosban, 160 fővel emelkedett az 
igazságügyi alkalmazottak száma, 35 fővel a bírósági titkárok száma, a Budapest 
Környéki Törvényszéken 21 fővel emelkedett az engedélyezett bírói létszám, 56 fővel 
az igazságügyi alkalmazotti létszám. Tehát minden tőlünk telhetőt megteszünk a szűk 
keretek között, hiszen kevésszer kapunk - bár ezt is köszönöm, mert kapunk - az 
ügynövekedéshez kapcsolódóan bírói létszámot, de ezt igyekszünk megfelelően 
újraelosztani. Azt azért tudni kell, hogy bírói álláshelyet csak akkor tudunk 
átcsoportosítani, ha az az álláshely megüresedik, mert a bírókat nem tudjuk az utcára 
küldeni; akkor az lenne a kifogás.  

Tehát ezt okosan, lassan, de határozottan kell megtenni; és itt is rendkívül 
nagy felelőssége van a törvényszéki elnököknek. Én magam is döbbenten tapasztalom 
azt, hogy az egyik törvényszéken, amelyik a központi régióban van, az egyik bíróságon 
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30 folyamatos ügye van egy büntetőbírónak, a Duna túlpartján pedig 120-130 ügye 
van. De nem gondolom, hogy az Országos Bírósági Hivatal elnökének kellene egy-egy 
törvényszék gondját ilyen mikroszkopikus méretekben megoldani. Ez lenne a vezetői 
felelősség. És ezért van az, hogy nem lesz minden pályázóból vezető, mert egy jó bíró 
különbözik egy jó vezetőtől. (Dr. Staudt Gábor: Kinek a felelőssége eldönteni?) 
Hadházy képviselő úr is eltöltött számos olyan évet, azt gondolom, olyan helyeken, 
ahol menedzsernek kell lenni. Egészen más a bírói munka, amikor a nagy 
magányában, függetlenül alkot valamit a felek indítványai alapján, mint amikor 
200 ezer ügyfélnek, 150 dolgozónak vagy 2500-nak - a Fővárosi Törvényszéken 
ennyien vannak - meg mindenféle külső szereplőknek egyszerre kell megfelelni. 

Ez azt jelenti bizony, hogy nem maradhatunk meg a XIX. századi működési 
módon az urambátyám-rendszerben, hanem megfelelő szervezetfejlesztési 
módszereket kell bevenni. Könyvek tömegei jelennek meg erről, erről szólnak az 
európai uniós pályázatok, erre adják a pénzt az Unióban, a szervezetfejlesztésre. Nem 
véletlenül szerepelt az uniós pályázati kiírásokban és az Európai Bizottság által 
jóváhagyva, hogy igenis kell a bíróságokon is szervezetfejlesztés. Rengeteg mindent 
írtak erről, tele vannak az uniós honlapok. Azért, mert itt is kell menedzselni a nagy 
fluktuációt, kell menedzselni a változást, hogy miként álljunk át az Erika írógépről az 
informatikára, a kazettás magnót hogyan tudjuk kivenni a 60 év fölötti bíró kezéből, 
hogy digitális diktafont, vagy hangfelismerőt használjon. Hihetetlen igények, 
elvárások fogalmazódnak meg éppen az önök részéről. Azért, hogy ennek eleget 
tudjunk tenni, kell hogy az igazgatási vezetők, a bírók a bírói attribútumokon túl 
többlettel rendelkezzenek. Ez pénzbe kerül.  

Egyébként ami az ÁROP-pályázatokat illeti, amelyeket nagyon sokszor 
kérdeznek, a törvényszékek, az ítélőtáblák önállóan indultak rajta, én is a 
honlapokból meg a beszámolóikból ismerem, hogy mit alakítottak ki, viszont azt meg 
igazgatási vezetőként tudom, hogy amit kialakítottak, azok nagyon hasznos dolgok, 
azóta is abból élünk. Amikor azt kifogásolják adott esetben, hogy miért szabályozunk 
központilag valamit, kicsit ellentmondást látok a között, hogy miért alkalmazzuk a 
svéd modellt. Ott van az, hogy a parkokban nem fektetik le előre a követeket, a 
járdákat, hanem meglátják, hogy a nép merre megy és utána helyezik le a 
betonlapokat. Igen, több ügyfélkartát alakítottak ki, nemcsak az ÁROP-projekt 
keretében, hanem azóta önállóan is a bíróságok. Most éppen volt nem olyan régen egy 
kétnapos jó gyakorlat börze - így nevezzük azt -, ahol ezeket egységesítjük.  

De pont ez a lényege, hogy nem felülről mondunk meg mindent, hanem 
megpróbáljuk ezeket a best practice-eket - nagyon divatos angolul is használni ezt a 
szót - gyarapítani. Természetesen senki sem tökéletes. Nagyon örülök annak, ha 
kérdeznek, szóvá tesznek kívül-belül, mert ahogy az egykori elnököm mondta, aki 
talán 40 vagy 50 éve volt a munkaügyi bíróság elnöke, minden panaszosnak igaza 
van, meg minden panasz ajándék. Lehet, hogy rosszul esik, mert én a legjobbat 
szeretném és a tőlem telhetőt megteszem, mégis kritizálnak, mégsem jó, mégsem felel 
meg, de megtanította nekem a maga bölcsességével, hogy minden kérdést, minden 
aggályt komolyan kell venni. Én azért tudok tiszta lelkiismerettel megjelenni önök 
előtt, mert mindig a közjó iránti elkötelezettség vezérel, az, hogy a bírók megfelelő 
elismerésben részesüljenek, hogy megfelelően tudjam őket képviselni, még az 
illetményemelés tekintetében is. De a ceruza a jogalkotó kezében van. Köszönöm 
szépen. 
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Hozzászólások 

ELNÖK: Elnök asszony, nagyon szépen köszönöm a válaszait és megnyitom a 
véleménykört. Kérdezem, ki kíván hozzászólni. (Dr. Répássy Róbert jelentkezik.) 
Répássy Róbert képviselőtársunk. 

 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT (Fidesz): Elnök Asszony! Tisztelt Bizottság! Én már 

megelőlegeztem, hogy nagyon részletes a beszámoló és szerintem minden olyan 
kérdésre kiterjed, amely részben az országgyűlési képviselőket, részben a 
közvéleményt érdekli. Megint csak megerősítem, hogy összehasonlítva, a korábbi 
szervezeti formákban működő bírósági igazgatáshoz képest is részletes a beszámoló. 
(Dr. Hadházy Ákos kimegy a teremből.)  

Ezen túlmenően, hogy ez egy részletes beszámoló, azt tudom mondani, hogy 
ön mind a beszámolóban, mind a bizottság előtt bizonyította, hogy az Országos 
Bírósági Hivatal elnöki hatáskörét törvényesen, alkotmányosan gyakorolja. Korábbi 
években voltak olyan felszólítások, hogy bizonyos hatásköreit ne is gyakorolja, most 
szerencsére ez a felszólítás nem hangzott el… (Dr. Bárándy Gergely: Lesz!) De majd 
lehet, hogy lesz ilyen. (Derültség.) Én csak megerősítem, hogy itt, a bizottsági ülésen 
is kellő magyarázatát, indoklását adta annak, hogy ahol önnek hatásköre van 
kinevezési ügyekben, ott miért gyakorolja azokat a kinevezési hatásköröket. Részben 
az eredménytelenné nyilvánítás, részben a rangsortól eltérés esetén, mindkét esetben 
okszerű és tárgyilagos, objektív indokai vannak annak, hogy miért tér el az OBH 
elnöke (Dr. Staudt Gábor: Gratulálok, Robi!) a bírói tanácsok által javasolt 
sorrendektől. 

Tehát azt gondolom, hogy leszámítva azt, hogy vannak olyan országgyűlési 
képviselők, akik eleve nem értenek egyet ezzel az igazgatási modellel és nem értenek 
egyet az OBH elnökének hatáskörével (Dr. Staudt Gábor: Az a gond, hogy az 
Alkotmánybíróság sem!), ezt leszámítva, azt gondolom, az OBH elnöke mást nem is 
tehet, minthogy betartja az alkotmányt és a rá vonatkozó törvényeket. Ezt pedig mind 
az írásbeli, mind a szóbeli beszámoló alátámasztotta, ezért a Fidesz-frakció nevében 
támogatjuk a beszámoló elfogadását és javasoljuk az Országgyűlésnek is a beszámoló 
elfogadását. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Bárándy Gergely képviselőtársunknak adom meg a szót. 
 
DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Elnök 

Asszony! Öntől megszoktuk, hogy mindig válaszol a kérdéseinkre. Itt most 
valószínűleg a sok kérdés erdejében elveszett és ezt nem sikerült megtennie sok 
kérdés vonatkozásában. Ezt mondom Staudt képviselőtársam nevében is, akinek 
lejárt a nyolc perce, így nem tud reagálni az ön megszólalására. (Közbeszólás: Nem! 
Van még egy perce!) 

Az objektív pontszámok vonatkozásában ön azt mondja, hogy nem volt jó a 
korábbi rendszer. Ezzel maximálisan egyetértünk. Én is ezt mondtam mindig, 
jegyzőkönyv tanúsítja, de a mi megbeszéléseink során is én ezt elmondtam önnek, 
hogy valóban egy járásbírónál kicsit túl van értékelve, hogy van-e PhD-fokozata vagy 
nincs, meg a publikációk, meg még sorolhatnám. De ez nem azt jelenti, és az én 
kérdésem sem erre vonatkozott, elnök asszony, hogy az jó, hogy egyébként a 
szubjektív pontokat lefelezik ebben az eljárásban. Konkrétan ezt szeretném öntől 
megkérdezni, hogy a szubjektív pontok megfelezésével az IM-rendeletben egyetért-e. 
Tehát még egyszer feltenném kérdésként ezt, és nem azt, hogy egyébként a rossz 
rendszert majd javítani kell, mert ezzel én is egyetértek. 
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A másik, hogy azt gondolom, nem lehet százalékosan mérni a kinevezési 
gyakorlatot. Ahhoz tudom hasonlítani, hogy ha valaki 80 évig példásan éli az életét, 
csak aztán egyszer rabol, attól még becsukják. Magyarán: ha a kinevezéssel probléma 
van, eggyel is, vagy az alkotmányellenes, vagy alkotmányossági aggályokat vet fel, 
problémás, akkor az komoly gond akkor is, ha a másik 11 ezer rendben van. Az az egy 
is probléma. És itt nem egy ilyen esetről beszélünk, tisztelt elnök asszony. 

A tárgyalótermek bekamerázását nagyon támogatjuk. Én 2010 előtt 
felvetettem egyébként az OIT ülésén, remélem, hogy sikerül majd elérni. 

Elismerjük az igazgatásban elért sikereit is, amiről beszélt elnök asszony, csak 
ahogy látja, konkrét elvi és egyébként gyakorlati problémáink is vannak a működéssel 
kapcsolatban. Tehát a nem szavazatunk nem az ön munkájának teljes elutasítása vagy 
el nem ismerése, hanem ezeknek a problémáknak szól. Többek között az 
eredménytelenné nyilvánítási gyakorlatnak, mert most is azt mondom, Répássy 
képviselő úrnak is mondom, hogy ezzel nem lenne köteles élni elnök asszony. Lehet, 
hogy a törvényben benne van, de ha ön nem élne ezzel, ez egy megoldás lenne 
például. Persze, meg is lehetne a jogszabályt változtatni. Azt kérem még egyszer, 
tisztelt elnök asszony, mondva ezt Staudt képviselő úr kérdésére is, hogy tegye meg, 
hogy a feltett kérdéseinkre érdemben még válaszol. Titkárok jogkörbővítésével 
egyetért-e és a többi, amit elmondtam. 

Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Ennyi idő telt sajnálatos módon. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Mielőtt Staudt Gábor képviselőtársunknak, 

alelnök úrnak megadnám a szót, felhívom az elnök asszony figyelmét arra, hogy a 
kérdések köre az előző volt, tehát nem lesz köteles kérdésekre válaszolni (Dr. 
Bárándy Gergely: De azért csak jó lenne!), most vélemények vannak, ha az 
észrevételekre akar reagálni, akkor azt megteheti. Megadom a szót Staudt Gábor 
képviselőtársunknak. 

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

úr. Valóban én is várnám a válaszokat, vagy akár írásban is válaszolhat. A legfőbb 
ügyész és az OBH elnökének beszámolója a parlament előtt lesz, ha addigra írásban 
megkapjuk, örülünk neki. Apáti István is várja, hogy mi van akkor, ha egy bíró 
szolgálati viszonya megszűnt és nincs ítélet, akkor azt hogy lehet visszadátumozni, 
vagy az eljárás megismétlése nélkül egy új ítéletet hozni. 

Azt gondolom, elnök asszony, hogy felfogásbeli különbség van köztünk. 
Többször elmondta, hogy az ön felelőssége, hogy ilyen meg olyan vezetők legyenek. Ez 
nem az ön felelőssége. Az ön felelőssége, hogy az eljárás törvényességét biztosítsa. 
Tehát ha van egy pontrendszer és kritériumrendszer, amely alapján bírósági vezetők, 
illetve bírók kinevezhetőek, és ön arra hivatkozással, ami mondjuk munkaszervezési 
indok, beleavatkozik az eljárásba, akkor lehet, hogy egy jó cél vezérli, hogy egy olyan 
ember kerüljön oda, akit ön alkalmasabbnak tart, én ezt el tudom fogadni, csak az 
egész eljárás törvényessége kérdőjeleződik meg. És ezt nemcsak mi mondjuk; ha a 
2013-as alkotmánybírósági határozatot elolvassa ön vagy bárki, akkor láthatja, hogy 
mik ezek a kritériumok. Úgyhogy bízom benne, hogy a válaszokat is megkapjuk, 
legalább a parlamenti vitáig. Köszönöm. (Demeter Zoltán visszatér a terembe.)  

 
ELNÖK: Kérdezem, kíván-e még valaki felszólalni.  (Dr. Bárándy Gergely: 

Kívánnánk, csak nincs időnk. - Derültség.) Jelentkezőt időkeretben már nem látok.  
Kérdezem elnök asszonyt, hogy bármely elhangzott észrevételre kíván-e 

reagálni.  



62 

Dr. Handó Tünde reflexiói 

DR. HANDÓ TÜNDE, az Országos Bírósági Hivatal elnöke: Szeretném 
megerősíteni, hogy az ítélkezés maga, konkrét ügyekben az ügyek sorsa, azoknak az 
alakulása az adott bíró, a szakmai vezetők, a törvényszéki elnökök hatókörébe 
tartozik. Úgyhogy amennyiben ilyen kérdések vannak, akkor azt más helyen kell 
feltenni.  

Igyekszem megválaszolni azokat a kérdéseket egy más alkalommal, amelyek itt 
felmerültek, mert tudom, hogy utánunk is jönnek, úgyhogy én tiszteletben tartom az 
egyébként is túllépett időkeretet. 

Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönjük szépen, elnök asszony. Határozathozatalra kerül sor. 
Kérdezem a bizottság tagjait, támogatják-e az OBH elnöke által benyújtott beszámoló 
elfogadását. Aki igen? (Szavazás.) Nyolc igen. Aki nem? (Szavazás.) Négy nem. És 
aki tartózkodott? (Szavazás. - Nincs ilyen.) Megállapítom, hogy 8 igen, 4 nem 
szavazat mellett, tartózkodás nélkül a bizottság úgy döntött, hogy a beszámoló 
elfogadását támogatja. 

Most döntsünk az országgyűlési határozati javaslat benyújtásáról! 
Tájékoztatom képviselőtársaimat, hogy a bizottság önálló indítványának tervezetét 
még a pénteki napon megkapták.  

Megnyitom a javaslat vitáját. Kérdezem, ki kíván hozzászólni. (Nincs ilyen 
jelzés.) Jelentkezőt nem látok, akkor határozathozatalra kerül sor. Kérdezem, ki 
támogatja a határozati javaslat benyújtását. (Szavazás.) Nyolc igen. Aki nem? 
(Szavazás.) Négy nem; tartózkodás nincs. Megállapítom, hogy 8 igen, 4 nem szavazat 
mellett, tartózkodás nélkül a bizottság úgy döntött, hogy a javaslatot előterjeszti.  

Köszönöm elnök asszony és kollégái részvételét. Ezennel ezt a napirendi pontot 
is lezárom, és egyperces szünetet rendelek el. (Rövid szünet. - Dr. Handó Tünde és 
munkatársai távoznak az ülésről. - Dr. Staudt Gábor és dr. Vitányi István kimegy a 
teremből. - Balog Zoltán és munkatársai megérkeznek az ülésre.)  

Balog Zoltán emberi erőforrások miniszterének éves meghallgatása 
(Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXXVI. törvény 41. §-a 
alapján) 

Tisztelt Bizottság! Soron következik a negyedik napirendi pontunk, Balog 
Zoltán miniszter úr éves meghallgatása az Országgyűlésről szóló törvény 41. §-a 
alapján. Köszöntöm Balog Zoltán miniszter urat, államtitkár urakat és miniszter úr 
kollégáit.  

Mielőtt megadom a szót, szeretném hangsúlyozni, hogy az emberi jogi, 
vallásügyi, civil és nemzetiségi ügyek témaköre tartozik az Igazságügyi bizottság 
hatáskörébe. Ezért az a tiszteletteljes kérésem mindenkihez, hogy az oktatási, 
egészségügyi és sportügyeket szíveskedjünk mellőzni, mert azt az illetékes bizottságok 
fogják megvitatni. A tárgyalás menetrendjét a bizottság már elfogadta. Mivel 
miniszter úr nem volt jelen az ügyrendi vitán, ezért röviden elmondom, hogy 
kétolvasatos tárgyalást tartunk, frakciónként nyolcperces, a független képviselőnek 
négyperces időkeretet biztosítottam a kérdések és a vélemények elhangzására. (Dr. 
Bárándy Gergely távozik.) Mindezek után megadom a szót miniszter úrnak, hogy 
megtartsa expozéját. 

Balog Zoltán szóbeli kiegészítése 

BALOG ZOLTÁN, az emberi erőforrások minisztere: Köszönöm a szót, elnök 
úr, és köszönöm a lehetőséget, hogy beszámolhatok az Emberi Erőforrások 
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Minisztériumának három fontos területéről, ha jól értem, ezek tartoznak a bizottság 
hatáskörébe. Az egyik az egyházügyek, a másik a civilügyek, a harmadik pedig a roma 
felzárkózási ügyek, ezekről szeretnék beszélni.  

Ez ugyan egy éves beszámoló és tavaly is jártam a bizottságban, de miután a 
ciklus vége felé közeledünk, talán érdemes kicsit visszatekinteni 2014-ig, illetve az 
azelőtti időszakra, mert meggyőződésem, hogy a kormányzati teljesítményt mindig 
csak viszonylagosan lehet mérni. Tehát attól függ, hogy honnan indultunk és hova 
jutottunk el, nem pedig valamifajta egyszeri, úgynevezett objektív mérőszámtól, tehát 
a honnan-hova fejezi ki egy politikának vagy egy kormányzati munkának a 
teljesítményét. (Dr. Staudt Gábor visszajön a terembe.)  

Ha az egyházi ügyekről beszélünk, mondhatom, hogy az a partnerség, azt is 
mondhatnám, hogy stratégiai partnerség, amire bennünket az új magyar Alaptörvény 
is kötelez, a közfeladatok ellátásában is megnyilvánul, a közfeladatok átvállalásában. 
A mögöttünk levő időszakban megduplázódott az egyházi iskolákba járók száma és a 
gyermekvédelmi szakellátás mértéke is, amit az egyházak magukra vállaltak, 
hétszeres növekedést mutat. 

A konkrét számok úgy néznek ki, ez volt az elmúlt nyolc évnek egy fontos 
célkitűzése: 2010 és 2016 között kétszeresére bővült a köznevelésben az arány, 6,3 
százalékról 13 százalékra, a szociális ellátások területén 11,5 százalékról 23 százalékra; 
tehát ott is megduplázódott. Az egyházak által fenntartott iskolákba, óvodákba 
220 ezer gyermek jár. Szociális területen a szakellátásban, a gyermekvédelmi 
szakellátásban és a szociális gyermekjóléti alapszolgáltatásban vesznek részt egyre 
növekvő mértékben az egyházak. A gyermekvédelmi szakellátást említettem, már a 
szociális gyermekjóléti alapszolgáltatás is 11-ről 24 százalékra emelkedett.  

S ha egy másik olyan területet említhetek, amelyik az egyházakkal való 
együttműködésben valósul meg, ez a minisztériumunkon belül létrehozott - és 
üzenetként is értelmezhető ez a döntés - helyettes államtitkárság, az üldözött 
keresztényeket megsegítő helyettes államtitkárságnak a létrehozása, mert ezt mi nem 
egyfajta külügyi nemzetközi humanitárius akciónak tekintjük kizárólag, bár annak a 
része, hanem egy olyan ügynek, amelyben együtt kívánunk működni a magyarországi 
hazai egyházakkal, hiszen számos információ, ami a segítségnyújtást vagy éppen a 
befogadást illeti, egyházi csatornákon keresztül jut el hozzánk, illetve segít bennünket 
a jó döntésekben. Itt ismert az, hogy egy teljes iraki falunak, lakóházainak az 
újjáépítését vállaltuk 2 millió euró értékben, 200, jelenleg belső menekültként élő 
iraki keresztény család lakóházát újítottuk föl, és több mint 1300 ember térhetett 
vissza az otthonába. Sajnos azóta háborús cselekmények miatt újra el kellett 
menekülniük, majd újra visszatértek, de ez ott egy ilyen világ. Annál is inkább fontos 
az az alapelv, amiben az ottani egyházakkal megállapodtunk, hogy a célunk az, hogy 
ne a bajt hozzuk ide, hanem a segítséget vigyük oda, ahol arra szükség van. Ezért 
támogattuk a Magyarországi Katolikus Egyház gyűjtését. A 80 millió forintos gyűjtést 
kiegészítettük 120 millió forinttal azért, hogy Erbílben iskola épülhessen; ilyenek azok 
a hozzájárulások, amelyeket direkt az egyházi vezetőknek adtunk, hogy ott a konkrét 
élethelyzetekben segíteni tudjanak. Azonkívül vállaltuk szintén Irakban, Erbílben a 
Szent József Kórház gyógyszerszükségleteinek a féléves finanszírozását; ez is 
150 millió forint volt. S aztán mondhatnám tovább a különböző tételeket, de talán a 
legfontosabb az a speciális ösztöndíjprogram, amelyet a magyar állam indított, 
elsősorban, azt is mondhatnám, hogy kizárólag üldözött keresztény családok 
fiataljainak. Tehát azt szeretnénk kifejezni, hogy ha valaki legális formában ide, 
hozzánk akar jönni, tiszteletben tartja a törvényeinket és a kultúránkat, akkor azt 
szívesen látjuk és a tanulmányait támogatjuk. Tudni kell, hogy egy ilyen Stipendium 
Hungaricum program egyébként létezik, amelyik a magyar állam külpolitikáját 
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támogatja, a keleti és a déli nyitás politikáját. Ebben ma körülbelül 4 ezer fiatal tanul 
Magyarországon külföldről a magyar állam finanszírozásában. Összesen 20 ezer körül 
van a Magyarországon tanuló külföldi hallgatók száma; ez jelzi, hogy van egy vonzása 
a magyar felsőoktatásnak. Ehhez képest egy százfős kontingens szolgál arra, hogy 
keresztény fiatalokat támogassunk. Az első csoport most érkezett idén októberben 
Magyarországra. Közvetlen a kapcsolattartás a keleti egyházak vezetőivel, és az 
egészet egy olyan Hungary Helps - „Magyarország segít” - programba vontuk össze, 
amelyet, ahogy említettem, a mi minisztériumunk koordinál. 

Érdemes talán megemlíteni azt, hogy megint csak az egyházakkal való 
együttműködésben, az ő kérésükre milyen aktuális vagy milyen olyan speciális 
programjaink, támogatásaink voltak, amelyek egy konkrét ügyhöz kötődnek, konkrét 
évfordulóhoz. Itt a reformáció emlékévét hoznám példának, amelyre egy vegyes 
bizottság alakult az állam és az egyház képviselőinek a részvételével. Számos 
programot sikerült támogatnunk a reformáció emlékévében és előtte, és ez még 
folytatódik is. S döntése van a kormánynak arról is, hogy a 2020-ban 
Magyarországon megrendezésre kerülő eucharisztikus világkongresszusra is már 
20 milliárd forint feletti támogatást biztosítottunk.  

A 2013-ban elindított etikaoktatást az iskolákban és a helyette választható, 
egyházak által szervezett hit- és erkölcstanoktatást is nevezhetem sikernek abban a 
tekintetben, hogy a kezdeti érdeklődés nem csökkent, hanem körülbelül 50-50 
százalékban, valamivel, de nem sokkal kevesebben járnak hit- és erkölcstanoktatásra, 
amely nyolc évfolyamon működik most már; ezt felmenő rendszerben alakítottuk ki. 
270 ezer gyermeket érnek így el az egyházak az iskolai rendszeren belül, plusz ehhez 
hozzájönnek az egyházi iskolákban tanulók, de ez itt most a kötelezően választható 
hit- és erkölcstanoktatás. 

A Magyarországi Református Egyház kérésére több mint egyéves tárgyalást 
folytattunk arról, hogy hasonlóan a vatikáni szerződéshez - bár az egy más szintű 
szerződés, hiszen az egy nemzetközi szerződés, a Szentszék és a magyar állam 
megállapodása - megállapodást kössünk, illetve a megállapodást megújítsuk a 
Magyarországi Református Egyházzal, amelyet 1998-ban kötöttünk. Ehhez olyan 
típusú ügyekben is döntöttünk, amelyek az összes egyházra vonatkoznak 
Magyarországon, ezért hozom ezt ide. Az egyik az, hogy a jövedelemadó 
szabályozásánál - ez egy általunk benyújtott módosító indítvány - az egyház javára 
történő rendelkezést úgy szabályozzuk, hogy nem kell minden évben megújítani ezt a 
rendelkezést, hanem visszavonásig érvényes. Vállaltuk azt, hogy a kórházlelkészséget 
finanszírozzuk, az egyházak keretén belül működő kórházi pasztorációt, nemcsak 
papi személyeknek, hanem mindazoknak, akiket az egyház megbíz. Illetve a 
diaszpórában szolgáló lelkipásztoroknak amennyiben van magyarországi egyházi 
fölhatalmazásuk, hozzájárulunk anyagilag is és egyéb más diplomáciai segítséggel a 
munkájához. Ez a Kárpát-medencén kívülre vonatkozik értelemszerűen, tehát nem a 
határon kívüli magyar egyházakra. A kistelepülési lelkészi jövedelempótlék emelése 
szintén vonatkozik minden egyházra: 2017-ig 80 százalékkal emelkedett.  

Amit talán érdemes még ebben az ügyben elmondani, az az, hogy először 
valósult meg az, ami egyébként teljesen jogos, nemcsak erkölcsileg, hanem jogilag is, 
hogy az európai uniós támogatásokból részarányosan az egyházi intézmények 
fejlesztéséhez, felújításához hozzájárulunk, és a határon túli egyházi intézmények 
fejlesztését is komoly összegekkel támogatjuk. 

A civil szervezetekről azt szeretném elmondani, hogy az ő támogatásuk is 
növekedett jelentősen az elmúlt időszakban. A NEA, a Nemzeti Együttműködési Alap 
előirányzati összege a korábbi évek 3,4 milliárd forintjáról ’15-ben 5,4 milliárdra, ’16-
ban 4,9 milliárdra, ’17-ben pedig 5,3 milliárd forintra nőtt, és a ’18. évi 
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költségvetésben már 5,2 milliárd forint lesz. Tehát 3,4 milliárdról fölmentünk 
5,2 milliárdra; ez egy jelentős támogatás. Ez civilek által osztott civil pénzt jelent. Úgy 
gondolom, ennek a szférának szüksége van erre. A másik fontos dolog, amit itt 
lehetővé tettünk, hogy a civil szervezetek bejegyzésének az eljárását módosítottuk, 
hogy egyszerűbbé tegyük ezt az eljárást. 

Az is egy fontos lépés volt a részünkről, hogy a civil szervezetek működési 
átláthatóságára való igényt, amely egy össztársadalmi igény és a kormányzatnak is 
igénye, olyan rendelkezésekkel próbáljuk biztosítani, hogy a külföldről támogatott 
szervezeteknek kötelező bejelenteniük az ilyen típusú támogatásaikat. Ebben még 
nem állunk igazán jól, eddig 66 szervezet jelentkezett be, de bízunk benne, hogy 
mindenki be fogja tartani a jövőben a törvényeket. 

A társadalmi felzárkózás területéről a másik bizottságban már beszámoltam 
ugyan, de miután a romaügyek ide is tartoznak, hiszen azoknak van jelentős emberi 
jogi vonatkozása, ezért, ha szabad, néhány mondatot erről is mondanék. A 
legkiemelkedőbb adat az, hogy a jövedelmi szegénység a romák körében nagyobb 
arányban csökkent, mint a nem roma, hasonló szegény státusban levő társadalmi 
csoportoknak az esetében. Ez a foglalkoztatásba való nagyobb bekapcsolásukat 
jelenti. Tehát a közfoglalkoztatási, illetve az oktatási programok következménye. Itt 
egy jelentős emelkedést látunk. 2011-ben a romák 26 százaléka, ’15-ben már 40, 39 
százalékát foglalkoztatták. Ezek KSH-adatok. Romák körében az Unióban 
Magyarországon a legmagasabb a foglalkoztatás. Azt hiszem, erre a kötelező 
szerénység mellett is érdemes büszkének lenni. 

A Gyerekesély-programokat szintén idehoznám. A „Biztos kezdet” 
gyerekházakat, a tanodaprogramokat és ösztöndíjprogramokat, az oktatási rendszer 
legmagasabb szintjén a Keresztény Roma Szakkollégiumi Hálózatot mindenképpen 
úgy említeném, mint ami az egyházakkal és a roma szervezetekkel való 
együttműködés sikerét jelenti. Ennek az eredménye, hogy három év alatt mostanra 
értek be azok az egyetemisták, akik ott elkezdték tanulmányaikat, kétszeresére nőtt az 
egyetemen és főiskolán tanuló romák aránya. Ez nem két főről nőtt négyre, hanem 
több százról több mint ezerre. Ezt nagyon jelentős dolognak tartom, egy olyan roma 
középosztály létrehozását, támogatását, akik a többségi társadalommal való 
együttműködésben és nem a konfrontációban érdekeltek. Hiszen az utóbbira is 
vannak sajnos példák mind a többségi, mind a kisebbségi világ részéről. 

Ismerve a bizottság leterheltségét, úgy gondoltam, hogy a beszámolót most 
rövidebbre szabom, mint az előző bizottságban, meg majd a következőben. Köszönöm 
szépen a figyelmet. 

Kérdések 

ELNÖK: Köszönöm, miniszter úr. Megnyitom a kérdéskört. Kérdezem, kíván-e 
valaki hozzászólni. (Teleki László jelentkezik.) Teleki László képviselőtársunknak 
adom meg a szót. 

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

Bizottság! Tisztelt Miniszter Úr! Igazán nagyon jó volt hallgatni, mert lehet látni, 
hogy az utolsó fejezetben, romaügyben vannak olyan elmozdulások, amelyek teret 
adnak arra, hogy a mélyszegénységet talán fel lehet számolni romakörökben is. Habár 
kicsit másként látom, mert azt gondolom, hogy ma Magyarországon fontos lenne az 
oktatáson keresztül, mint ahogy említette miniszter úr, a tartós foglalkoztatás 
irányába is elvinni a roma közösséget. Ez egyre kevésbé látszik. A közfoglalkoztatás 
valóban virágzik, és valóban nagyon sokan benne vannak a rendszerben, de azt 
gondolom, a tartós foglalkoztatás irányába kellene elmozdulni. Nem kimondottan az 
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ön területe, de ehhez a szakképzést át kell gondolni és elsősorban a felnőtt 
szakképzést, hogy hogy lehetne minél több romát bevinni a felnőtt szakképzésbe 
annak érdekében, hogy a tartós munkaerőpiacra be tudjanak törni. Ma nem látom 
annak az esélyét, hogy ez megvalósul. A parlamentben többször elmondtam, hogy 
ennek mindenképpen fontos lenne teret adni a kormányzaton belül és talán önnek 
lehet ráhatása, hogy a szakminisztérium a szakképzéseket próbálja úgy koordinálni, 
hogy a roma lakosság legyen képbe hozva. De nemcsak a roma lakosság, hanem a 
szegény réteg, hogy a szakképzés valóban elérje őket.  

Rengeteg kérdést raktam össze tegnap, de mivel időkorláthoz vagyunk kötve, 
így csak néhány kérdést szeretnék önnek feltenni. Nagyon fontosnak tartom, hogy a 
romaintegráció hova jutott. Ebben lenne vitánk, bár sok mindent végzett a 
minisztérium az elmúlt időszakban az ön vezetésével, ezért mindjárt a pozitív oldalát 
mondom. Azzal kezdem, hogy a roma kultúra és annak támogatottsága most jelen van 
Magyarországon. Mondok egy példát, hogy érzékeljék a jelenlévők, miért dicsérem a 
kormányt, nehogy azt gondolják, hogy csak légből kapott gondolat volt. A 100 Tagú 
Cigányzenekarnak nem nagyon volt állami költségvetése az elmúlt időszakban, most 
viszont az Országgyűlés külön soron jegyzi ezt a neves együttest, ami, azt gondolom, 
nagyon fontos, fontos, hogy egy ilyen együttest tudnak támogatni. De több kisebb 
kulturális egyesületet is támogatnak, ami nagyon jó dolog. Fontosnak is tartom, hogy 
továbbra is kapják meg a lehetőséget a támogatásra.  

Itt viszont mindjárt kezdeném azokkal a dolgokkal, amelyek fontosak a pozitív 
jelzés után. Nem hallom, hogy a roma nyelvvel mostanában valami történne, ezért 
kérdezem tehát, hogy a roma kultúra megőrzésén belül akár az autentikus roma 
kultúra, akár pedig a roma nyelvek megőrzése milyen irányba megy. A nyelvi chartát 
mostanában nem lapozták és nem próbálták helyzetbe hozni, hogy valóban a roma 
kultúra egyik legfontosabb elemét, a roma nyelvet olyan szintre helyezzék, amely 
mindenképpen fenntarthatóvá fogja tenni. Ez a kultúra részéhez tartozik. 

Említette miniszter úr, hogy a tanodák jelen vannak Magyarországon. 
Szeretném kérdezni miniszter urat, hogy hány tanodát finanszíroz a minisztérium 
jelen pillanatban és ebből mennyi a hazai forrás és mennyi a nemzetközi forrás, és 
hány fiatalt, gyermeket érintenek, érnek el a tanodai programok. Tudjuk, hogy 
pénzből soha nem elég, de azt látom a vidéki látogatásaim során, hogy sokkal több 
forrásra lenne szükség és sokkal több igény van arra, hogy a tanodai programokat be 
tudják indítani. 

Ehhez kapcsolódó egyébként a másik kérdésem is. A közösségiház-rendszert 
nem látom most működni. Miként akarja a minisztérium a közösségi központokat, 
közösségi tereket továbbra is fenntartani? Azt látom ugyanis, hogy az a közösségiház-
rendszer, amely működött és főleg az oktatás és a kultúra ápolására jött létre, most 
kezd hanyatlani, illetve nem látom, hogy miből tudják fenntartani a közösségi 
házakat, hogy a tanodai és egyéb más programokat tudják valamilyen szinten 
továbbgondolni, működtetni. 

Nagyon fontosnak tartanám azt, hogy a nemzetiségi önkormányzati választási 
rendszerről is néhány gondolatot mondjon miniszter úr, mert az a kedvezményes 
mandátumlehetőség, amely most biztosított a nemzetiségieknek, semmit nem jelent. 
Nem tudnak élni azzal a lehetőséggel, hogy be tudjanak kerülni a települési 
önkormányzatokba, mert olyan számokat használnak a törvényben, amelyeket 
lehetetlen egy településen, még egy megyei jogú városban is elérni, hogy a képviselő-
testületbe egy-egy nemzetiségi képviselő be tudjon kerülni. Azt gondolom, ezzel 
mindenképpen kellene foglalkozni, hogy a kedvezményes mandátumot a települési 
önkormányzatokban hogy lehet jobban elérni. Azzal nem foglalkoznék, amit jónak 
tartottam több esetben is, a szószólói rendszer a parlamentben jól működik. Azt 
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gondolom, azt akár tovább is lehet fejleszteni, ott is meg lehetne vizsgálni, hogy 
lehetne még jobban, még több teret adni ahhoz, hogy akár parlamenti mandátumot 
szereznének kisebb százalékban, meghatározva a bejutási küszöböt, de maga a 
rendszer, azt gondolom, mindenképpen nagyon fontos és jó. 

Szeretném, ha a miniszter úr nagyon röviden a cigány telepek helyzetéről is 
tájékoztatná a bizottságot és engem is. Mi a helyzet a cigány telepek és telepszerű 
lakhatási körülmények felszámolásával, hol tart ez? Azt gondolom, hogy szeretnénk 
látni, hogy milyen lesz valóban azzal a közel 600-650 cigány teleppel, amely jelen 
pillanatban van és az ott élő 120-130 ezer emberrel, ennyi van még mindig a KSH-
adatok szerint ilyen körülmények között. A mélyszegénység ott nem kérdés, a 
továbbtanulás lehetősége nem kérdés, az egészségügyhöz való hozzáférés sokkal 
kevesebb lehetőséget biztosít. Ezért nagyon fontosnak tartanám, ha ebben is tisztán 
látnánk. 

Egyetlen egy témát nem nagyon szeretnék feltenni, habár mindenhol ezzel 
találkozunk. Farkas Flórián. Mondjon néhány gondolatot Farkas Flóriánról! 
Köszönöm szépen a kérdés lehetőségét. 

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

Miniszter úrhoz néhány kérdést amit felteszek, érintőlegesen említett már miniszter 
úr, de azért felteszem kérdésként, mert kicsit bővebb tájékoztatást kérnék róla. 

Hogyan értékeli miniszter úr a civil szervezetek elmúlt hétévi támogatásának a 
növelését, illetve a jogszabályi környezet változását? Miniszter úr már említette, hogy 
a bejegyzéssel és bizonyos programokkal mennyire emelkedett ez.  

Miniszter úr, ha jól tudom, 2017-ben 20 civil szervezetnek adományozott 
„információs centrum” címet. Miért tartja fontosnak ezeknek a működését miniszter 
úr? 

2017-ben hogyan alakultak az egyházi beruházások, egyházi programok? 
Milyen eredményeket érhettünk el ebben?  

Ugyancsak az egyházakra vonatkozik: a külhoni egyházi közösségek munkáját 
hogyan tudta a magyar kormány segíteni, és mi a jelentősége ennek?  

Miniszter úr is említette már az üldözött keresztények megsegítését. Itt az a 
kérdésem, hogy mi az, amiben a magyar kormány közreműködik, és mi az, amiben a 
többi uniós tagállam is közreműködik.  

A romák társadalmi integrációjával kapcsolatban milyen programok, milyen 
lehetőségek nyíltak meg és vannak a romák számára? 

A reformáció 500. évfordulójával kapcsolatosan mennyire irányította rá a 
figyelmünket Luther Márton tevékenységére, és amit az ő gondolatai hoztak az 
emberi gondolkodásba? 

Ezeket kívántam megkérdezni. Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Staudt Gábor alelnök úrnak adom meg a szót. 
 
DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen, elnök 

úr. Miniszter úr, Vas Imrének egy igen nagy, átfogó vallásfilozófiai, teológiai kérdése 
volt; én maradnék a szikár tényeknél (Dr. Vas Imre: De legalább nem kérdeztem 
Farkas Flóriánról.), és sokkal inkább konkrétak lennének a kérdéseim. De nagyon 
örülök neki egyébként, hogy Vas Imre ilyen témák iránt is érdeklődik. 

Tudjuk, hogy több egyház, amelyik Strasbourgba vitte a korábban kialakított és 
még hatályos szabályozás miatt a saját ügyét, akár milliárdos pereket nyert 



68 

Magyarország ellen, és talán kifizetések is történtek. Mit tesznek, miniszter úr, illetve 
a kormány mit kíván tenni, hogy ezt megakadályozzuk? Van-e törvénymódosítás az 
asztalon vagy gondolkodnak-e hasonlóban? Illetve mit lehet arról tudni, hogy hány 
kifizetés van folyamatban; milyen volumenben kell arra számítani, hogy az államnak 
helyt kell állni ezekért a fizetési kötelezettségekért?  

A következő a civilügyek. Miniszter úr véleményére lennék kíváncsi, hogy ön 
szerint Lázár Jánosnak vagy Aradszki András energiaügyi államtitkárnak van-e igaza 
- tudom, hogy jó a kérdés, ez sajnos a sajtóban is megjelent -: közpénz-e az az 
508 millió forint ön szerint, amit az MVM a CÖF-CÖKA-nak adott? Ha az, illetve úgy 
tűnik a mi értelmezésünk alapján, és ezt alátámasztotta egyébként Péterfalvi Attiláék 
eljárása is, akkor ebben az esetben jó helyen van-e Csizmadia László a Nemzeti 
Együttműködési Alap élén, amikor továbbra sem hajlandó elszámolni a kapott pénzek 
- amelyek, úgy tűnik, hogy közpénzek - felhasználásáról?  

A nemzetiségi ügyekkel kapcsolatosan mit gondol arról, hogy nagyon helyes, 
hogy a nemzetiségek jogokat kapnak, többletjogosítványokat, és ennek nagyon 
örülünk is, de bizonyos jogosítványokkal - és erről is volt korábban szó - azért nem 
tudnak élni, mert nagyon bürokratikus az ezekkel való élési lehetőség; 
formanyomtatványok, ügyintézők nehezítik sokszor az ezekre a jogokra való 
hivatkozást. Ezt egyébként, azt hiszem, ha jól emlékszem, a német nemzetiségi 
szószóló is felhozta a parlamentben korábban. Tehát próbálnak-e javítani azon, hogy 
ezek a bürokratikus akadályok is elháruljanak?  

Illetve szintén nemzetiségi ügyekkel kapcsolatosan kívánnak-e beleszólást 
engedni a jövőben a nemzetiségi önkormányzatoknak a nemzetiségi iskolákra 
vonatkozó tanrendeknek az összeállításába, illetve az ebbe való nagyobb 
beleszólásuknak?  

Ezek lennének első körben a kérdéseim. Köszönöm. 
 
ELNÖK: Varga József képviselőtársunknak adom meg a szót. 
 
VARGA JÓZSEF (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr. Miniszter úr, engedje 

meg, hogy néhány mondatban én is hozzászóljak a mai üléshez. (Dr. Staudt Gábor: 
Most kérdések vannak.) Igen, kérdéseket fogok föltenni. De azt azért szeretném 
előtte rögzíteni, hogy álláspontom szerint a magyarországi cigányság integrációja jó 
irányba halad. A három alappilléréből kettő működőképes; a harmadikra én is 
szeretnék majd rákérdezni, a telepfelszámolásra, hogy az hogyan áll. Az 
ösztöndíjrendszer működőképessé vált. A közmunka százezreknek adott újra 
lehetőséget arra, hogy reggel fölkeljenek, és a gyerekek láthassák a szüleiket dolgozni 
menni. Ezek mind pozitív fejlemények. 

Az én igazi kérdésem a következő: a közmunkát hogyan lehetne a 
szakmunkásképzésbe átkonvertálni? Mert abból, hogy közmunkába járnak a gyerekek 
szülei, attól még nem lesz cigány polgárosodás. S miután jó irányba megy ez a teljes 
integráció, gondolkodik-e a kormány vagy esetleg miniszter úr abban, hogy miután 
ezek az alappillérek egymástól függetlenül működnek, egy központosított szervezetbe 
ezeket egy helyre tegyük? Mert a közmunka nem önhöz tartozik; nem tudom, a 
romatelep-felszámolás kihez tartozik. S ha ezeket egy helyre lehetne rakni, akkor 
lehet, hogy lehetne egy olyan integrált programot folytatni, amely pártpolitikán felül 
áll, és akármilyen kormány jön vagy éppen marad, az tudja folytatni. Köszönöm 
szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen Varga József képviselőtársunknak. Apáti István 

képviselőtársunknak adom meg a szót. 
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DR. APÁTI ISTVÁN (Jobbik): Köszönöm szépen. Tisztelt Miniszter Úr! Tisztelt 

Bizottság! A közmunkával, a közmunka valóságával kapcsolatban nekem azért sokkal 
lesújtóbb véleményem van, ugyanis korántsem olyan hatékony, mint amilyennek 
egyébként lennie kellene. És lehet, hogy jól hangzik elmondani itt a bizottsági ülésen, 
meg természetesen a kormánypropaganda szerves részévé tenni, hogy a közmunka az 
a fajta foglalkoztatási forma, amely gyakorlatilag a hagyományos normál 
munkaviszonnyal kvázi egyenértékű, hatásfokban, eredményességben, meg az 
úgynevezett - nem szeretem ezt a kifejezést, de nekem sem jut eszembe most jobb - 
munka világába való visszavezetésben; ez már kicsit ilyen múltrendszerbeli ízű 
kijelentés, de kétségkívül van egy érdemi jelentése. Ugyanis megmondom, hogy mi a 
probléma, tisztelt miniszter úr. (Budai Gyula távozik az ülésről.) És most nem is 
országgyűlési képviselői minőségemben, hanem sokkal inkább családi gazdálkodói 
minőségemben szólalok meg, mint olyan családi gazdaságnak az egyik tagja - 
amelynek természetesen édesapám a vezetője -, amely családi gazdaság nagyon sok 
cigány családnak ad munkát, különösen a márciustól novemberig terjedő időszakban. 
És akkor mondok most egy dicséretet is, tehát mondok egy pozitív vetületet. 
Mégiscsak van előrelépés, az kétségtelen, hiszen ott tartunk, a jelentős számú 
elvándorlás miatt, tisztelt képviselőtársaim, hogy legalábbis Szatmárban, amire 
nekem közvetlen rálátásom van, a gyümölcsszüretet, különösen az almaszüretet, a 
Szatmár aranyának számító alma szüretelését nem tudnánk elvégezni, ha cigány 
emberek nem dolgoznának. Tehát ott tartunk - lehet, hogy ez most nagyon súlyos 
kijelentés, de ebbe meg abba az irányba is vállalom érte a felelősséget -, hogy oly 
mértékben elvándorolt a használható munkaerő, úgy a segédmunkás, mind pedig a 
szakmunkás munkakörben, hogy gyakorlatilag hadra fogható embert már alig 
találunk, és bizony-bizony nagy többségében cigány embereknek adunk munkát. Ha 
jó az ellenőrzés, a munkaszervezés, akkor egyébként jól is dolgoznak, de ehhez ott kell 
lenni, tehát ez egy, a teljes munkaidőre vonatkozó, ahogy a fociban mondják, szoros 
emberfogást igénylő tevékenység. 

Én ezt csináltam. Én egyébként ezt most dicséretnek szánom. Elmondtam ezt 
máshol is, nem kell felháborodni, Teleki úr (Teleki László közbeszólása.), mert mi 
nem adófizetői forintokból fizetünk, meg nem állami támogatásból, hanem saját 
zsebből adunk munkát és kenyeret, megélhetést cigány családoknak. Nem várok érte 
köszönetet, de minimális tiszteletet elvárok. Nem kell háborogni, mert ha majd 
utánunk csinálja azt, amit az én édesapám egy élet munkájával előállított, akkor majd 
nyugodtan felszólalhat és hőböröghet, mert mi nem az íróasztalok mögül toljuk a 
pénzt, hanem a saját megtermelt hasznunkból biztosítunk munkát, bejelentett 
munkát, egyébként az adót és a járulékot is megfizetjük utána, úgyhogy picit 
szerényebben! (Teleki László közbeszólása.) 

 
ELNÖK: Képviselőtársaim, ne személyeskedjünk, hanem térjünk a tárgyra! 
 
DR. APÁTI ISTVÁN (Jobbik): Ez a pozitív vetülete, hogy van a cigányságnak 

egy része, amely a munkát keresi, felveszi és a munkát el is végzi. Ugyanakkor van egy 
olyan részük, egyébként ez a magyarság leszakadó részére is igaz, amelyre nem biztos, 
hogy jó hatással volt a közmunka. Egyébként nem a közmunka ellen beszélek, a 
közmunkára szükség van, nélkülözhetetlen eleme a foglalkoztatáspolitikának, mielőtt 
bárki félremagyarázná a szavaimat. De ezek nagyon súlyos kérdések. Ugyanis 
rugalmasabbá kellene tenni az átjárást a közmunka és - nevezzük így akkor - a munka 
világa között, tehát a piaci alapú munkavégzés között. Legyen ez építőipar, vagy 
legyen ez mezőgazdaság, én most a mezőgazdaságról szeretnék beszélni. Ugyanis sok 
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esetben azt mondják a közmunkások, hogy nem jönnek át, mert a közmunkán a 
munkafegyelem nem ugyanaz, mint a piaci alapú munkán, magyarul jóval kevesebb is 
elég, jóval kisebb a munkafegyelem, kisebb az ellenőrzés, kisebb a számonkérés, 
kisebb a felelősség, ezért nyilván a könnyebb ellenállás felé elmozdulva inkább ott 
maradnak a közmunkán. 

Abba kellene beletenni egy kényszerítő elemet, hogy aki fizikai és szellemi 
képességénél fogva és ahhoz mérten alkalmas segédmunka, betanított munka, 
szakmunka elvégzésére építőiparban, mezőgazdaságban, minden egyéb területen és 
közmunkán van, annak ne nagyon legyen választási lehetősége abban az esetben, ha 
egyébként lényegesen magasabb jövedelmet kínáló piaci alapú munkalehetőséget 
kap. Mert van egyfajta átjárás most a rendszerben, ez nem vitás, de ennek az 
év/munkanap, vagy év/naptári nap időtartamát meg kellene hosszabbítani és nem 
lenne szabad kibúvót hagyni olyan esetekben, amikor a közmunkásnak van 
lehetősége dolgozni, csak éppen a könnyebb ellenállás irányába elmozdulva 
közmunkásként dolgozik tovább. Ez nem etnikai kérdés, nem etnikai kérdés, amiről 
beszélek, az emberi természetben rejlő ok, hogy inkább a könnyebb ellenállás 
irányába mozdul el mindenki és inkább közmunkán marad.  

Ebben kérnénk tehát egy közös gondolkodást, vagy minél gyorsabb 
intézkedést, mert egyébként ott fogunk tartani, tisztelt képviselőtársaim, hogy az 
ország más vidékéről és más megyéiből kell a legnagyobb munkanélküliséggel sújtott 
vidékekre munkaerőt szállítani, a személyszállításukat megoldani. Tudok olyan nagy, 
konkrétan csengeri kft.-t, amely Ózdról Csengerbe szállít be munkásokat, hogy el 
tudják végezni a munkát. Mi Kocsord, Mátészalka, Ópályi környékéről kell hogy 
szerezzünk embereket, mert úgy látszik, hogy valahogy Csengerben valami el van 
rontva. Ami nagyon fontos és nem miniszteri felelősség, az hogy a közmunka 
egyébként mennyire hatékony, most a piaci alapú munkába való átjárástól 
függetlenül. Ezt döntően az határozza meg, hogy aki a közmunkát szervezi és felügyeli 
helyben, az milyen hatékonysággal dolgozik. Mert ha az kemény kézzel fogja a 
közmunkásokat, akkor a közmunka is sokkal sikeresebb, ez a ritkább, ha viszont 
elengedi a gyeplőt a lovak közé, akkor gyakorlatilag a hatékonyság töredékére esik 
vissza. 

Higgyék el, hogy nonszensz, hatalmas probléma, amiről beszélek. Elnézést, 
még egy mondat, mert nagyon fontos. Varga úr meg tudja erősíteni, mert földik 
vagyunk, csak ő sokkal hamarabb elköltözött onnan, én még kitartok, hogy 30 
százalékos vagy a fölötti munkanélküliséggel sújtott vidéken, mint amilyen Csenger és 
környéke, nagyon nehezen lehet munkáskezet talált. Ez döbbenetes, ez egy 
döbbenetes tény. Ez jusson már el a budapesti minisztériumi és államtitkári 
dolgozószobákba, irodákba is! Higgyék el, így van. Ha nem hisznek nekem, 
beszéljenek pártoktól teljesen független gazdákkal. A jó szándék beszél belőlem, 
hiszen a családoknak megélhetés kell, a gazdáknak munkáskéz kell, de ezt egyre 
nehezebb megoldani, sokan emiatt fognak felhagyni a mezőgazdasági termeléssel, 
mert azt mondják, hogy ha nincs, aki leszedje az almát, a gyümölcsöt, akkor mit 
fogunk csinálni. Ezek olyan nagyságrendű gazdaságok, amelyeket csak a család már 
nyilván nem tud megoldani, átfogni. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Mielőtt megkérdezném, hogy kíván-e még valaki felszólalni, nem 

mehetek szó nélkül amellett, hogy nemzetiségi kérdéshez kötnénk azt, hogy ki hogyan 
végzi a munkáját. Úgy gondolom, hogy ezt nem lehet. Ez nem nemzetiségi kérdés, 
hanem egyéni akarat és egyéni felelősség kérdése, hogy ki hogyan végzi adott esetben 
a munkáját. (Dr. Apáti István: Most ez kinek szól?) Mindegy, hogy milyen munkáról 
van szó, hogy egy alantasabb munkáról vagy felelősségteljesebb munkáról. Tehát 
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hogy éppen milyen munkát kell végezni. (Dr. Apáti István: Ez a magyar valóság! 
Nincs más!) Nagyon örültem ezért annak, hogy most a vitában, illetve a 
kérdésfeltevésnél mindkét érintett roma képviselőtársunk felszólalt és kérdéseket tett 
fel a miniszter úrhoz. Nagyon örülök és köszönöm ez úton is nekik ezt. Kérem, hogy 
ilyen aktívak legyenek a jövőben is. Köszönöm. 

Kérdezem akkor, hogy kíván-e még valaki hozzászólni, aki időkerettel 
rendelkezik. (Senki sem jelentkezik.) Jelentkezőt nem látok. Miniszter úrnak 
megadom a szót, hogy a kérdésekre válaszolni tudjon. 

Balog Zoltán válaszai 

BALOG ZOLTÁN, az emberi erőforrások minisztere: Köszönöm a szót, elnök 
úr, és ha lehet, visszafelé haladok, mert ez a valóban aktuális kérdés került a 
középpontba.  

A roma integráció kapcsán egyébként mindegyik felvetés hasznos, de attól én is 
óvnék, hogy azt nevezzük pozitívumnak, hogy elmentek a használható emberek és 
maradtak a cigányok. (Dr. Apáti István: Nem ezt mondtam!) Ez valóban minimum 
félreérthető és szerintem ezzel érdemes vigyázni. Azt, hogy végül is a Jobbik 
képviselője odajutott, hogy elismeri, hogy használható munkaerő lehet a roma 
társadalomban, jelentős lépésnek tartom előre, ha már… (Dr. Apáti István: Ne 
forgassa ki, miniszter úr! Nem a rossz szándék vezetett!) Én is megdicsértem ezért, 
mert szerintem ez fontos dolog és talán van olyan fiatal, hogy már nem ismeri ezt, 
hogy „Dicsérjen meg téged E. Fehér Pál”. Ha ennek utánanéz, akkor tudja értékelni 
ezt az elismerést. 

Ez egy stílusbeli kérdés, a dolog érdemi részére pedig azt kell mondanom, hogy 
teljesen igaza van, de ezt pozitív fejleménynek tartom, hogy egyáltalán van miről 
beszélünk. Fontosnak tartom a szóhasználatot, mi is rövidítve használjuk, de a 
közmunka egy büntetés, azt ki lehet szabni büntetési tételként, az egy büntetőjogi 
kategória. Ezt úgy hívjuk, hogy közfoglalkoztatás. Én is szoktam közmunkát mondani, 
csakhogy… (Dr. Apáti István: Közérdekű munka van a Btk.-ban! Bocsánat! 
Közérdekű munka.) Annak a rövidítése a közmunka. A közfoglalkoztatásnak meg 
nem rövidítése, mert az valóban egy olyan munkaviszony, amelyben szerződést köt az 
érintett a magyar állammal és adózik, igénybe veheti a családi adókedvezményt. 
Valóban előfordulhatnak olyan esetek, erről többször tárgyaltunk kormányon is, hogy 
az idénymunkára negatív hatással van a közfoglalkoztatás. Megígérem képviselő 
úrnak, hogy megnézem, mert most pontosan az intézkedésre nem emlékszem, de a 
kérdés eljutott hozzánk, mi sem csak az íróasztalnál ülünk, én például Ózdon 
születtem, ezzel azért sok mindent elmondtam, azt hiszem, és a mai napig igyekszem 
hazajárni és látni, hogy élnek ott az emberek. Tehát valóban az idénymunkára negatív 
hatással van a közfoglalkoztatás. 

Most mondhatnám picit ironikusan, de nem bántóan akarom mondani, hogy 
többet kell fizetni… (Dr. Apáti István: Adjanak többet az almáért! - Derültség.) Így 
van. Ez lett volna a következő mondat, de akkor ön azt mondaná, hogy adjanak többet 
az almáért, mire én azt mondanám, hogy ez a piaci viszonyok függvénye 
természetesen. De a közfoglalkoztatásnak valóban van egy bérfelhajtó szerepe. Ezt 
tudomásul kell venni. Én úgy tudom, hogy a közfoglalkoztatási kontingenst, pont 
ezért, amit képviselő úr mondott, csökkentettük. A nyári időszakban sokkal szigorúbb 
feltételekkel lehet közfoglalkoztatáshoz jutni, mint egyébként októbertől márciusig. 
Meg fogom nézni a pontos szabályozást, mert emlékszem, hogy ez egy komoly 
vitatéma volt Varga miniszter úr és a belügyminiszter úr között, aki felelős a 
közfoglalkoztatásért. Tehát szerintem ez egy fontos felvetés. 
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Mint ahogy a másik felvetés is fontos, hogy hogyan lehet eljutni a 
közfoglalkoztatásból, milyen kimenetek vannak a piaci alapú foglalkoztatásba. Azért 
ebben nem állunk olyan nagyon rosszul. Állhatnánk sokkal jobban is. Ez 10-15 
százalék, tehát már csökkentettük a közfoglalkoztatási keretszámokat, mert van, ahol 
már nem találnak közfoglalkoztatottat, mert elmentek a piaci foglalkoztatás felé. De 
szerintem itt érdemes még továbblépni és vannak olyan programjaink, amelyek erre 
irányulnak. 

A helyzet az, hogy ezekben a programokban - ön munkavezetőnek nevezte 
őket; a mentorálás jobban hangzik, de ugyanazt jelenti - valóban úgy van, hogy ebben 
a világban ott kell lenni azoknak, akiknek - én így szoktam mondani - az akarást is 
meg kell tanítani. De ez nem egy romakérdés számomra; ön is említette, hogy bizony 
a nem roma, mondjuk így, a többségi társadalomnak is van egy olyan leszakadó része 
(Dr. Apáti István: Van.), ahol semmiben nem különbözik a kihívás a roma 
integrációval; vagy lehet, hogy picit másféle, de nem könnyebb vagy nem kisebb 
mértékű.  

Hadd mondjam azt azért, hogy a nők jobban állnak, mint a férfiak ebben az 
ügyben. Minden olyan programunk, amit roma nőknek indítottunk - 
szociálisasszisztens-képzés -, egy konkrét példát tudok mondani, egy ezerfős roma 
nők foglalkoztatása programból - ez már három éve befejeződött - először 700-an 
találtak munkát, és a mai napon, három év után is 450-en piaci alapú 
foglalkoztatásban vannak; ez 45 százalék, ami nagyon komoly dolog, jelzi, hogy van 
lehetőség és van képesség. 

És akkor beszéljünk néhány szót a telepek ügyéről is, mert igaza van Varga 
képviselő úrnak, hogy ott a lakhatásnál nagyon sok minden eldől, már a munkába 
járási esélyek is például eldőlnek, az iskolába járási esélyekre is kihat az, hogy hogyan 
is néz ki a telep, van-e út, van-e vízvezeték, és így tovább, és így tovább. Azért 
képviselő úr emlékszik rá, mert azt a vitát még együtt folytattuk le, amikor romaügyi 
államtitkár voltam - méltó vagy méltatlan elődök munkájának a folytatója; ezt majd a 
történelem eldönti; talán vannak, akik még emlékeznek rá, hogy 2010-ig milyen 
kormánya volt Magyarországnak -, 2010-ben egy 600 milliós romatelepprogram volt 
kiírva, és egyetlenegy önkormányzat nem jelentkezett. Mert a helyzet az volt, és itt 
sajnos meg kell említenem azokat a negatív szereplőket, akik úgy gondolták, hogy az 
önkormányzatok ellenére majd ők telepprogramokat csinálnak, konfliktusokat 
teremtettek, ahelyett, hogy a konfliktusokat megoldották volna. Ma pedig az 
önkormányzatok tülekednek a telepfelszámolási vagy teleprehabilitációs 
programokért, hiszen itt is differenciáltan kell rá tekinteni, és komoly milliárdos 
támogatások vannak ma erre. 16 ezer embert ért el - a korrekt számot köszönöm, 
mert egy ilyen egymilliós izékről szoktak beszélni; a 130 ezret reálisnak tartom, akik 
ma lakhatási szegénységben élnek, ha lehet így fogalmazni, az egy korrekt szám. 
Tehát valóban jelentőset léptünk előre, de itt még bőven van tennivaló, és most 
indulnak azok a programok, amelyek egy újabb, második teleprehabilitációt, -
felszámolást fognak jelenteni. Tehát szerintem ez egy olyan feladat, ami még ránk vár, 
hogy ezt valóban meg tudjuk oldani. 

Staudt Gábor képviselő úr nagyon föladta a labdát. Próbálom visszafogottan, 
kedvesen leütni, hogy ne fájjon annyira, mert amit fölvet, az egy súlyos probléma, az 
úgynevezett vtvsz-ek kérdése, a vallási tevékenységet végző szervezeteké, akik részben 
szervezett formában Strasbourgba mennek, és folyamatosan nyerik a pereket, és 
komoly kártérítéseket kell fizetnünk. Ezeket fizetjük, ez a helyzet; megkérem 
államtitkár urat, hogy a pontos kimutatást küldjük meg képviselő úrnak. Csak mi a 
probléma? Azt a kétharmados törvényt benyújtottuk, ami ezen a helyzeten változtatni 
tudna, és nem kaptunk rá támogatást. Tehát ha képviselő úr adott esetben tesz egy 
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nyilvános ígéretet arra, merthogy azt a szabályozást, amelyet elkészítettünk - részben 
az Alkotmánybíróságnak, részben a strasbourgi bíróságnak nem tetszett, de 
elsősorban a magyar Alkotmánybíróság is kifogásolta ezt a törvényt -, mi csak 
kétharmaddal tudjuk megváltoztatni - most még nincs kétharmadunk (Derültség.), 
vagy most már megint nincs és még nincs kétharmadunk -, tehát ha segít ebben, és 
kapok erre egy komolyan vehető ígéretet, akkor még azt is megpróbálom elérni, hogy 
vigyük be újra a parlament elé, és még a választásokig fogadjuk el. Mert valóban így 
van, nekünk súlyos gondot jelent ez a szabályozás. Tehát így meg tudunk erről 
egyezni. Ez volt Strasbourg és a kétharmados törvénymódosítás kérdése. 

A második kérdésére, a Civil Összefogás szervezethez juttatott támogatásra azt 
tudom mondani, hogy a sportszervezeteknél a tao ügyében meg a kulturális 
intézményeknél ez egy bevált dolog. Szerintem bízzuk ezt a bíróságra, és én bízom 
benne, készül egy szabályozás, ami ezt átláthatóbban fogja szabályozni, mint ahogy 
eddig, hogy akkor mi is a közpénz. De egyébként a nem közpénzzel is el kell számolni, 
csak az nem olyan értelemben nyilvános, mint a közpénzzel való elszámolás.  

A nemzetiségi szervezetek működésének bürokratikus akadályaival 
kapcsolatban - most megyünk a nemzetiségi bizottsághoz - én meg fogom kérdezni, 
hogy mire gondoltak. De azért az, azt hiszem, mégiscsak egy komoly előrelépés, hogy 
olyan képviselet van ma az Országgyűlésben, akiknek bizony - ezt a szót talán lehet itt 
használni - komoly lobbierejük van, elérték azt, hogy többszörösére növekedett a 
nemzetiségi szervezeteknek, iskoláknak a támogatása. Ezt egyébként javaslom 
minden pártnak, ahol nemzeti érzelműek vannak, hogy a szlovákokkal szemben el 
tudjuk azt mondani, hogy mi az elmúlt nyolc évben megkétszereztük a szlovák 
nemzetiségi iskolákba járóknak a számát, és hasonlóan, illetve azt hiszem, 328 
százalékkal növekedett az ukrán nemzetiségi önkormányzat támogatása, ha jól 
emlékszem a számra. Tehát ezeket érdemes elmondani az ukrán kollégáknak meg a 
szlovák kollégáknak, mert szerintem itt van mire büszkének lenni ebben az ügyben. 
És a helyzet az, hogy alapvetően, mert Szlovákiában is próbálkoznak egy oktatási 
reformmal, és a kis falvak kis iskolái alapvetően magyar nyelvű iskolák, azoknak a 
megmentéséhez ez az ügy mindenképpen hozzájárul. 

Vas Imre képviselő úrnak köszönöm a kérdéseit. A civil szervezetek 
támogatásánál el tudom azt mondani, hogy a civil szektorba áramló állami támogatás 
mértéke 2010-15 között évi 144 milliárd forintról 202 milliárd forintra növekedett; ez 
több mint 40 százalékos növekedés. Azért vagyok óvatos ezzel, mert szerintem 
Magyarországon nem egészen átlátható még mindig az, hogy mi is egy civil szervezet. 
Nagy szociális szolgáltatók, mondjuk, a Máltai Szeretetszolgálat több száz milliós 
támogatással ugyanabba a kategóriába esik, mint egy kistelepülésnek az önkéntes 
tűzoltó-egyesülete vagy a pávaköre, és ezért nagyon nehéz az összehasonlítás ebben 
az ügyben. De azért jelentős a növekedése mind az állami támogatásnak, és a 
magántámogatása is növekedett, duplájára ezeknek a szervezeteknek, és az 
alaptevékenységi-gazdálkodási bevétel is, tehát ebbe még gazdálkodó szervezetek is 
bele tudnak tartozni.  

A civil információs központokat fontosnak tartjuk, hogy megyénként 
működjenek és térítésmentesen, tehát mi finanszírozzuk, hogy térítésmentesen 
adjanak pályázati, pénzügyi tanácsadást, és külön kérjük azt, hogy a határon kívüli 
civil szervezetekkel való kapcsolattartást erősítsék.  

Az egyházi beruházások tekintetében, különösen is a külhoni magyar ajkú 
egyházakra tudom azt mondani, hogy azt a jövedelempótló támogatást, amelyet az 
ottani lelkipásztorok megkaptak, megdupláztuk a kormányzásunk alatt, tehát az 100 
százalékkal növekedett; a magyarországi 80 százalékkal növekedett. Jelentős 
előrelépés van - és ez jelzi az egyházak társadalmi elfogadottságát - az szja-százalékok 
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felajánlásában is. Ha arra gondolok, hogy ’98-ban ez 6 milliárd volt, 2006-ban 
19 milliárd, 2010-ben visszaesett 18 milliárdra, most ez 27 milliárd, akkor ez jelzi, 
hogy az egyházak hitéleti támogatása is így tud növekedni.  

Fontos kérdése volt képviselő úrnak az üldözött keresztények megsegítésének a 
programja. Azért is jó ez a kérdés, mert megkérdezhetjük, hogy a többi tagállam mit 
tesz. Nos, ebből a szempontból Magyarország szintén egy nonkonform álláspontot 
foglal el, vagy mondjuk így, hogy politikailag nem korrekt álláspontot, ugyanis mi 
nevesítjük a támogatandó csoportot. Ezért mi komoly nemzetközi kritikát kapunk, 
hogy hogy merészeljük mi beírni, hogy mi a keresztényeket támogatjuk, miért nem 
támogatjuk a muszlimokat, meg a buddhistákat, meg az ateistákat, meg egyáltalán… 
Mi azon az állásponton vagyunk, hogy képmutató dolog azt gondolni, hogy mindenki 
minden kérdést meg tud oldani és mindenkit tud támogatni. Mihozzánk az ottani 
keresztények állnak legközelebb, mi az ő támogatásukat vállaltuk, miközben az előbb 
említett Stipendium Hungaricum programban, ami több mint 4 ezer diákot jelent ma 
Magyarországon, annak legalább a 40 százaléka muszlim országból érkezett, és maga 
is muszlim, tehát muzulmán vallású, és ez támogatást jelent az ő számukra is. 

Nyilván a helyi szinten, ha olyan szükséghelyzet van, akkor ugyanúgy 
támogatjuk a muszlimokat is, mint a keresztényeket. De nekünk ez a célcsoport, őket 
ismerjük, velük vannak kapcsolataink, minden hónapban meghívunk onnan egy 
olyan egyházi vezetőt, aki nyilvános előadást tart az ottani helyzetről, és így tudunk 
velük együttműködni. Van, aki sikernek tekinti, van, aki nem, én annak tekinteném, 
hogy minden évben van egy konferencia a Fehér Házban, ahol az üldözött 
keresztényekről van szó. Ebben az évben a Fehér Házban a nyitó előadásban az 
Amerikai Egyesült Államok alelnöke, Pence alelnök úr külön kiemelte 
Magyarországot, hogy milyen jó, hogy nem a nagy nemzetközi szervezetek kalapjába 
teszik be a pénzt, hanem közvetlenül oda juttatják az egyházi vezetőkön keresztül a 
támogatást, ahol erre a legnagyobb szükség van. Tehát így a többi tagállamhoz képest 
mi egy más típusú támogatásban gondolkodunk. 

A roma programokat, azt gondolom, az előzőekben válaszoltam. 
Arra, hogy a Reformáció 500 hogyan növelte a protestáns egyházak 

elfogadását, illetve Luther Márton népszerűségét, hadd mondjam azt, hogy itt 
igazából helyreállításra van szükség. Magyarország ma legnevesebb néprajzkutatója 
Kósa László professzor, akinek van egy kutatása arról, hogy Luther és Kálvin, mert 
róla se feledkezzünk el, hogy élnek a magyar néptudatban. Kimutatta, hogy a mai 
napig azt gondolja a magyar lakosság túlnyomó többsége, hogy Luther is magyar volt, 
meg Kálvin is magyar volt, sőt édestestvérek voltak (Derültség.), és azért lett két 
egyház, mert összevesztek. (Derültség.) Azt már nem mondta el nyilvánosan, de én 
végigolvastam a kutatást. Ez egy fontos tény. Van ebben egy kis ismeretlenség, nem 
ismerik az emberek, emlékszem rá, amikor ünnepi követ voltam 
Hajdúböszörményben karácsonykor és azt mertem mondani, hogy Kálvin János nem 
volt magyar, akkor a presbitérium írt a teológiára egy tiltakozó levelet, hogy ha így 
tanítják a következő lelkésznemzedéket, akkor a végén már nem lesz senki, aki 
magyarul prédikáljon. (Derültség.) Jean Calvin Noyonban született, 
Franciaországban, egyébként Loyolai Ignáccal tanult együtt Párizsban jogot, és úgy 
került Genfbe, hogy elüldözték onnan. Zárójel bezárva. Tehát szerintem ebből a 
szempontból nem állunk rosszul. Maga az emlékművek állítása is ilyen, ez egy 
kulturális dolog. Nyugat-Európában sehol nem állítanak Luther-szobrot, meg Kálvin-
szobrot, van, ahol követelik a Luther-szobrok ledöntését, mert állítólag voltak olyan 
kijelentései - nem állítólag, tényleg voltak -, amelyeket ma már nem mondanánk 
különböző kisebbségekkel kapcsolatban, de a helyzet az, hogy Magyarországon 
felépült Közép-Európa legnagyobb és legszebb reformációs emlékműve a XVI. 
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kerületben Sashalmon. Érdemes megnézni. Bocskai, Kálvin, Luther együtt a Tiszta-
forrás körül. Tehát szerintem ez szép dolog volt. 

Ha megnézzük a költségvetését, gondolva más kulturális programjainkra, az 
egész három év alatt két és fél milliárd forint volt, amiből több száz vidéki 
rendezvényt támogattunk, kísérve a katolikus hittestvérek toleranciájától, amit 
ezúton is köszönök. Tehát ez egy nagyon költséghatékony és a protestánsokra 
jellemző puritán támogatás volt. Nyilvánosan már többször megköszöntem. 

A legátfogóbb kérdések a romaügy kapcsán - néhány dolgot már 
megválaszoltam  - Teleki képviselő úrtól érkeztek. A foglalkoztatási ügyet, azt hiszem, 
talán már elmondtam, bár itt van még egy fontos dolog, amit felvetett. A helyzet az, 
hogy ma a közfoglalkoztatás és a hátrányos helyzetű diákok a szakképzésben 
maradása között van egy feszültség. Tehát 16 éves kortól el lehet menni 
közfoglalkoztatásba, ha családfenntartó valaki, és közben egyébként 16 éves korig 
kötelező iskolába járni, akkor valaki azt ugorja meg, hogy otthagyja az iskolát és 
inkább közfoglalkoztatásba megy. Szerintem ez egy probléma. (Dr. Apáti István 
távozik.) A statisztika is azt mutatja, hogy ez a szám növekedett. Az összes roma szám 
javult, ez romlott, és még egy dolog romlott, hogy eláruljam, ez a korai terhesség. 
Szerintem ezek összefüggnek, mert ha valaki családfenntartó akar lenni 16 évesen, 
mégsem választ egy 40 éves partnert. Tehát itt létezik egy olyan gond, amire 
próbálunk megoldást találni. 

Örülök, hogy a kultúra szót szóba hozta. Egy másik példát én is hadd mondjak. 
Berlinben 1956. október 23-át úgy ünnepeltük, hogy a roma hősökről nyitottunk egy 
kiállítást német nyelven. Tehát van egy olyan nemzetközi kiállításunk angolul, 
németül, amely azt a hírt viszi el, hogy 1956-ban a romák a jó oldalon álltak. Mint 
ahogy ’89-ben Marosvásárhelyen, úgy ’56-ban Budapesten és vidéken komoly roma 
kiállás volt, november 4-e után az utolsó fegyveres csoportot Csepelen egy roma 
ember vezette. Nem beszélve Cziffra Györgyről, akinek azért kellett menekülnie, mert 
olyan hangversenyt adott a forradalmároknak, hogy utána el kellett hagynia az 
országot. Ezeket szerintem érdemes továbbvinni.  

E mellett a kiállítás mellett az első roma musicalt bemutattuk, a Somnakajt 
Berlinben az egyik legnevesebb színházban, és hihetetlen nagy sikere volt, csak a 
portás panaszkodott, mert mindig ott tartjuk a fogadást. Azt mondja, hogy legutóbb 
fél tízkor már mindenki elment, itt meg még éjjel fél egykor is folyt a folyosókon a 
mulatozás szódavízzel és narancslével természetesen. (Derültség.) Oláh Gergely és 
Szulák Andrea a sztárok, akik a vendégeket megtáncoltatták. Ezt csak azért mondom, 
hogy vannak ennek jó oldalai is. 

A tanodák ügyében itt vannak a pontos számok. Jelenleg 275 tanodánk van, 
nem szeretnék kellemetlenkedni, képviselő úr, de 2010 előtt 60 darab tanodánk volt, 
most van 275. De ez nem olyan egyszerű kérdés. Megmondom őszintén, addig vagyok 
tanodapárti, amíg nem képes a magyar köznevelési rendszer az egész napos iskolában 
ezeknek a gyerekeknek megadni azt, amire szükségük van, ne kelljen egy 
pluszprogramot működtetni. Úgyhogy ez nem lesz egyszerű kérdés, hogy amikor 
megszűnik az uniós finanszírozás, akkor mit és hogyan tartsuk fenn. 

„Biztos kezdet” gyerekházak. Ez nem kérdés, azt már elkezdtük, a magyar 
állami fenntartást. Az előző kormány nem tervezte, csak mondom, de mi ezt 
elkezdtük. A szakkollégiumokat szintén így fenn fogjuk tartani. A tanodák egy 
nehezebb ügy, de bízom benne, hogy komoly szakmai megoldás lesz. 

A közösségi központok fenntartásában lehet igazság. Itt pályázati források 
vannak, amik kulturális tevékenységet támogatnak, meg uniós források. Van, akinek 
jut, van, akinek nem jut. Ebben nem vagyok annyira képben, úgyhogy ha lehet, 
megkérjük államtitkár asszonyt, hogy adjon egy pontosabb kimutatást arról, hogy 
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milyen roma közösségi központokat, kulturális szervezeteket támogatunk, mert van 
erre egyébként forrás.  

A kedvezményes mandátum a települési önkormányzatokba kétharmados 
történet. Ha meg tudunk egyezni, hogy a szocialisták támogatják az egyházi törvényt 
(Derültség.), akkor visszatérhetünk a kedvezményes mandátum kérdésére is. Örülök, 
hogy úgy látja, képviselő úr, hogy a szószóló intézménye bevált intézmény. Szerintem 
megjelentek, lehet, hogy lehetne bővíteni. Most is kedvezményes mandátum van. 
Tehát sokkal kevesebb szavazatszámmal be lehet jutni országos terítéssel a 
parlamentbe. Úgy hallom, hogy a németek meg is fogják próbálni. Majd meglátjuk, 
hova fut ki a dolog. A számarányukat tekintve a romák is megpróbálhatnák, csak nem 
egy egyszerű kérdés. A települési önkormányzatoknál valóban nehezebb a helyzet. 

A romatelepekről beszéltem.  
Van itt egy olyan, hogy FF. Mi volt az? (Derültség.) Szívesen beszámolok a 

Farkas Flóriánhoz fűződő személyes viszonyomról is, de a tréfát félretéve a kérdést 
jogosnak tartom. Inkább köszönöm képviselő úrnak, hogy elmondhattam az ezzel 
kapcsolatos álláspontomat. A képviselő úr 1990 óta benne van ebben a világban. 
Tehát azt a kijelentésemet megvédem és fenntartom, hogy volt olyan négy év, amikor 
nem volt botrány az országos roma önkormányzatban és akkor úgy hívták az elnököt, 
hogy Farkas Flórián. Ennyi. Az összes többi között van, aki börtönben ült vagy ül, egy 
Kolompár Orbán nevezetű úr, azt hiszem, szocialisták alatt volt elnök. A többit nem 
sorolom fel, mert nem akarok senkit személyesen megbántani, de a helyzet az, hogy 
miközben minden segítséget megadunk, hogy a roma önkormányzati világban az a 
szaktudás és az az elszántság, amivel programokat tudnak menedzselni, az 
kialakuljon, ebben valóban vannak kisiklások, én ezt egyáltalán nem vitatom. Én csak 
az elmúlt években 12 vizsgálatot rendeltem el és feljelentést is tettem. Elmondtam a 
Lungo Drom kongresszusán, ahol Farkas Flórián a vezető, hogy ezt a jövőben is meg 
fogom tenni, mert egy roma embernek Magyarországon kétszer olyan becsületesnek 
kell lennie, mint a többségi társadalomhoz tartozónak, mert sokkal jobban figyelik. 
Nekem gyanús is, amikor egy programon rugóznak, okoskodnak most már éveken 
keresztül ezen a foglalkoztatási programon, ahol tényleg problémák voltak, ahol 
büntetéseket szabtunk ki, visszafizetési kötelezettség van, hogy nincs-e abban egy 
burkolt rasszizmus, hogy a cigányokat lehet, mert arról mindenki elhiszi, hogy lop. 
Ezért bánnék én ezzel óvatosabban. Miközben arról a több száz programról nem 
beszélünk, amelyek sikeresen megvalósultak. Egyébként részben Farkas Flórián 
menedzselésével. 

Említettem az „Ezer roma nő” programot, amit folytatunk, ahonnan emberek 
dolgoznak - tisztességesen használták föl a pénzt. Említhetném a telepprogramokat, 
említhetném a kulturális programokat - ott mindenütt tisztességes elszámolások 
vannak! És ahol nincs, ott el fogunk járni a jövőben is. Viszont az ártatlanság vélelme 
mindenkire vonatkozik, még Farkas Flóriánra is. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm miniszter úr adekvát válaszait. Megnyitom a 

véleménykört. Kérdezem, ki kíván hozzászólni, aki még idővel rendelkezik. Teleki 
László képviselőtársunknak megadom a szót. 

Vélemények 

TELEKI LÁSZLÓ (MSZP): Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. Tisztelt 
Miniszter Úr! Ha jól tudom, most 3 vagy 4 percem van? Vagy 5 percem? 

 
ELNÖK: 1 perc 23 másodperc (Teleki László: Akkor rosszul hallottam. - 

Derültség.), és most kezdjük. (Teleki László: Nehéz az ellenzéki sors. - Derültség.)  
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TELEKI LÁSZLÓ (MSZP): Miniszter úr, ha lenne időm, belemennék az elmúlt 

nyolc év történeteibe is, mert azért… (Balog Zoltán: Melyik nyolc év? - Derültség.) - a 
mi nyolc évünkbe, a Magyar Szocialista Pártéba -, mert azért ott is voltak olyan 
programok, amelyeket kötelezően át kellett volna venni önöknek, és nem tették meg.  

S amit Varga József mond, és nagyon egyetértek vele, még akkor is, ha nem így 
mondta: romaügyben legalább kellene nemzeti minimumokat létrehozni. (Balog 
Zoltán bólogat.) Mert ne függjön attól, hogy milyen kormány van hatalmon, bizonyos 
dolgoknak folyamatosságot kellene biztosítani, és romaügyben ez nem történt meg, a 
telepek felszámolásával sem. Abban persze mindig vitatkozhatunk, hogy az az összeg, 
ami akkor volt, elég volt-e vagy nem, de egy dolog biztos: hogy akkor én 
államtitkárként átvittem tűzön-vízen, hogy legyen ez a program. Mert nagyon sok 
szakértő, nagyon sok politikus nem akarta ezt a programot, és ma senki nem mondja, 
hogy ez a program azért létezik még mindig, bár döcög, mert akkor vállaltam minden 
ódiumát, negatív ódiumát annak, hogy beviszem ezt a köztudatba és a politikai 
köztudatba, hogy beszéljen róla, mert nem lehet akkor még közel 200 ezer cigány 
azokon a telepeken, hogy ez megmaradjon.  

Ezért tehát én azt gondolom, hogy sok mindent lehetne mondani, miniszter úr, 
egyetlenegy dolgot csak: a romaoktatásban az ösztöndíjprogramot önök eltüntették, 
és ez a legnagyobb probléma. Ha a MACIKA továbbra is megmaradhatott volna mint 
közalapítvány, nem azért, hogy Varga Józsinak legyen egy munkahelye (Derültség.), 
hanem azért, mert az átláthatóvá tette azt, amiről egyébként én nem tudhatok, ön 
tud, mert mondja, hogy több százra emelkedett a felsőoktatásban a roma diákok 
száma - nem látom! (Az elnök jelzi a rendelkezésre álló idő leteltét.) Viszont akkor, 
amikor ennél a közalapítványnál volt, akkor lehetett látni, hogy hány roma általános 
iskolás tanuló volt ösztöndíjjal ellátva, hány középiskolás és hány felsőfokú 
oktatásban részt vevő volt innen ellátva. És megnyugtatta az adófizetőket ez a helyzet, 
mert látták, hogy mire van kifizetve az ő forintjuk, és hogyan hasznosul. Ma nem 
láthatják. Ezért, miniszter úr, én azt kérem, tegye még láthatóbbá azt, hogy az 
ösztöndíjakban kik és hogyan kapják meg azokat a forrásokat, amit ideszánnak.  

Sajnos már az itt lévő időm lejárt, ezért tovább nem beszélhetek. Egyébként 
még fontosnak tartottam volna a szakképzést jobban kibontani, de lesz lehetőségünk, 
hogy erről majd máshol is beszéljünk. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Répássy Róbert képviselőtársamé a szó. 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT (Fidesz): Köszönöm szépen, csak egy percet szeretnék 

igénybe venni a frakciónk idejéből. 
Miniszter úr, én főleg azt a tevékenységet szeretném megköszönni, ami az 

úgynevezett emlékezetpolitikával kapcsolatos. Az EMMI-nek jelentős szerepe van 
ebben. 2016-ban két olyan emlékév is érintett volt, amelyben bár a kormány speciális 
szervezetet hozott létre ezekre az emlékévekre, tehát nem feltétlenül csak az EMMI 
működött közre, de azt gondolom, mind a Gulág-emlékévben, mind pedig az 1956-os 
emlékévben nagyon nagy jelentőségű dolgot tett a minisztérium és az egész 
emlékévprogram (Dr. Vitányi István visszatér a terembe.), mert olyan témákat tett 
közismertté és nyilvánvalóvá, amelyek talán nem is voltak annyira nyilvánvalóak. 
Tehát én azt gondolom, nagyon nagy jelentőségű, főleg az ’56-os emlékévre gondolok, 
annak ellenére, hogy mindenféle ízetlen, ízléstelen, és nem tudom, milyen viták 
övezték ezt az egész kérdést, de az EMMI szerepe ebben mindenféleképpen pozitív 
volt, és azt hiszem, amit ebből például az oktatásban tapasztalhattunk, vagy hogy 
egyáltalán a gyerekek számára hogyan mutatták be 1956-ot, ez egy nagyon fontos és 
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kézzelfogható eredménye volt a minisztériumnak. Én ezt mindenképpen szeretném 
megköszönni. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Kérdezem képviselőtársaimat, kíván-e még valaki 

felszólalni. (Nincs jelentkező.) Jelentkezőt nem látok. 
Kérdezem miniszter urat, hogy az észrevételek bármelyikére kíván-e reagálni. 

Igen, megadom a szót. 

Balog Zoltán reflexiói 

BALOG ZOLTÁN, az emberi erőforrások minisztere: Egy-egy percben. Azért itt 
nem egészen korrekt, képviselő úr, mert nem mondjuk mindig hangosan, de én 
számos helyen elmondtam, hogy számos olyan programot, amelyet egyébként részben 
a saját képviselőik tiltakozása ellenére átvitt az MSZP-kormányon, megtartottunk. 
Gyerekesély-program: följavítottuk jelentősen természetesen, mert az világos, hogy 
csak mi tudjuk jól csinálni. (Derültség.) Az Útravalót ki vezette be? Hiller István. 
Továbbvittük. Voltak anomáliák, megoldottuk. „Biztos kezdet” gyerekházak - 
továbbvittük, följavítottuk, a Tudományos Akadémiával együtt. 

A MACIKA valóban megszűnt. Annak volt egyébként - elnézést kérek - egy 
humoros oka is, mert amikor le akartuk adni ezt az ösztöndíjprogramot Brüsszelbe, és 
beírtuk, hogy „MACIKA”, csupa nagybetűvel, Magyar Cigányokért Közalapítvány - 
csak hogy világos legyen -, akkor az angol fordításban ez úgy szerepelt, hogy „little 
brown teddy bear”, mert azt hitték, hogy kis barna mackó a MACIKA. (Derültség.) De 
a kimutatásban nagyon jelentőset lépett előre az államtitkárság. Nekünk most van egy 
alumnirendszerünk, mi több száz diplomás, volt roma egyetemistával tartunk 
kapcsolatot. S ha ezt képviselő úr vállalja, szívesen meghívom egy ilyen találkozóra: 
ott van több száz diplomás roma fiatal, akiknek a 70-80 százalékának komoly 
munkája van. Azt vérző szívvel hallom, amikor segédmunkásként dolgozik 
diplomával - sajnos ilyen is van egyébként -, de a 90 százalékuknak munkahelye van, 
s mondom, a 70 százalékának diplomás munkahelye van. Ez egy nagyon komoly 
dolog; és megvannak ezek a kimutatások, tehát azért az átláthatóság itt rendben van. 

Az emlékezetpolitikához: köszönöm szépen, mert ez valóban főleg a mi 
munkánk volt. Egy dolgot mondanék: azt szokták mondani - ez most a bizottságban 
kicsit furcsán fog hangozni -, hogy Magyarországon a tanárok nagy része baloldali 
érzelmű; most ehhez képest 7 ezer tanár jelentkezett továbbképzésre ’56 kapcsán, és 
csak 5 ezernek tudtunk helyet biztosítani, tehát 5 ezer tanár vett részt hétvégi 
képzésen 1956 kapcsán. Szemtanúkkal találkoztak, olyanokkal, akik részei voltak az 
eseményeknek, tudományosan fölkészült tanárokkal; filmeket néztek meg, és 
továbbképzési anyagokat adtunk nekik. Úgyhogy én azt a részét, ami nem látszik, 
talán még jelentősebbnek tartom, de örülök, ha valami látszott is belőle. Köszönöm 
szépen, elnök úr. 

Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönöm szépen, miniszter úr. Határozathozatalra kerül sor. 
Kérdezem a bizottság tagjait, támogatják-e miniszter úr beszámolójának az 
elfogadását. Aki igen? (Szavazás.) Hét igen. Aki nem? (Szavazás.) Kettő nem. És aki 
tartózkodott? (Szavazás. - Nincs ilyen.) Megállapítom, hogy 7 igen, 2 nem szavazat 
mellett, tartózkodás nélkül a bizottság úgy döntött, hogy a beszámolót elfogadja. 

Köszönöm miniszter úr, államtitkár asszony és államtitkár urak részvételét. 
Ezennel ezt a napirendi pontot lezárom, és egyperces szünetet rendelek el. (Rövid 
szünet. - Balog Zoltán és munkatársai távoznak az ülésről.)  
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Tisztelt Bizottság! Hölgyeim és Uraim! Meghívottak! Folytatnánk a munkát. Az 
a helyzet, hogy Bangóné Borbély Ildikó képviselőtársunk jelezte, hogy már kétszer is 
végigült több órát a bizottsági ülésünkön, de még a tárgysorozatba vételre a határozati 
javaslata kapcsán nem került sor. Most a 10. napirendi pontunk lenne a határozati 
javaslata, ezért kéri, hogy hozzuk előre és 5. napirendi pontként tárgyaljuk. Ez 
ügyrendi kérdés. Kérdezem a bizottságot, hogy hozzászólás van-e. (Senki sem 
jelentkezik.) Amennyiben nincs, szavazzunk róla. (Dr. Bárándy Gergely visszajön a 
terembe.) Tíz igen szavazattal egyhangúlag megszavaztuk.  

Az Európa Tanács nők elleni és a családon belüli erőszak 
megelőzéséről és felszámolásáról szóló Egyezménye kötelező 
hatályának elismeréséhez és kihirdetéséhez szükséges intézkedések 
megtételéről szóló H/17954. számú határozati javaslat  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

Akkor soron következik az Európa Tanács nők elleni és családi belüli erőszak 
megelőzéséről és felszámolásáról szóló Egyezmény kötelező hatályának 
elismeréséhez, kihirdetéséhez szükséges intézkedések megtételéről szóló határozati 
javaslat. Elnézést kérek államtitkár úrtól, akit már délre idekértünk, mert azt 
gondoltuk, hogy talán hamarabb fog sorra kerülni. Köszöntöm az előterjesztőt. 
Megadom a szót, hogy a javaslatát indokolhassa. Tessék parancsolni! 

Bangóné Borbély Ildikó szóbeli kiegészítése 

BANGÓNÉ BORBÉLY ILDIKÓ (MSZP) előterjesztő: Köszönöm szépen, elnök 
úr. Elnézést kérek én is, csak a második ülést ülöm végig, bár nagyon érdekes volt a 
két bizottsági ülés. Köszönöm a türelmet mindenkinek. 

Két bizottsági ülés jegyzőkönyvéből szeretnék idézni és sajnálom, hogy 
Répássy képviselő úr elment, mert pontosan őt érintené. (Demeter Zoltán: Jön 
vissza!) Az Igazságügyi bizottság 2016. május 18-ai ülésének jegyzőkönyvéből 
olvasnék fel, amikor az alábbiakat mondta Répássy képviselő úr. (Dr. Vitányi István 
visszajön a terembe.) „A magam részéről egyébként helyesebbnek tartanám, ha a 
frakciónk nem feltétlenül ezt a képviselői indítványt, de valamilyen módon az 
Isztambuli Egyezményt az Országgyűlés elé hozná. Most éppen néztem a hírekben, 
hogy már 2015 februárjában is azt mondtuk, hogy mindjárt végre fogja hajtani a 
kormány. Már mindjárt előkészíti, tehát gyakorlatilag másfél évvel ezelőtt is ez volt az 
érvünk és nehezen hiszem el, hogy azóta nem sikerült előkészíteni. De ez még nem azt 
jelenti, hogy ha valami nincs előkészítve, akkor félredobjuk ezt a kérdést. Tehát az 
lenne a jó, ha a kormány megmondaná, hogy melyek azok a pontok, vagy melyek azok 
a kérdések, amelyek az Isztambuli Egyezmény végrehajtását, vagy annak részletes 
végrehajtását nehezebbé teszik.” Majd a 2017. február 20-ai ülés jegyzőkönyve szerint 
megint Répássy Róbert képviselő úr az alábbiakat mondta: „Tisztelt Bizottság! 
Közreadnám önöknek azokat az információkat, amelyeket egyébként a K/13761. 
számú írásbeli kérdésre adott az igazságügyi miniszter Szél Bernadett képviselő 
asszony számára. Ebben többek között azok a mondatok állnak, hogy az egyezmény 
szövegének kihirdetéséről szóló előterjesztés tervezete elkészült. A csatlakozás 
előkészítése közigazgatási egyeztetés keretében folytatódik, a tervezet a közigazgatási 
egyeztetés során közzétételre került, így a civil szervezeteknek lehetőségük van annak 
véleményezésére. Ez közigazgatási nyelven azt jelenti, hogy utolsó szakaszába lépett a 
kormányzati előkészítés.” Ez volt 2017 februárjában. 

Az utóbbi hetek botrányai miatt, és mert szombaton a nőkkel szembeni erőszak 
elleni küzdelem világnapja van, szeretném elmondani, hogy hetente egy nő hal meg 
családon belüli erőszak kapcsán. Hozzáteszem azonban, hogy a családon belüli 
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erőszak nem csak a nőkről szól: havonta egy gyermek hal meg családon belüli erőszak 
kapcsán. Minden ötödik magyar nő párkapcsolati, családon belüli erőszak részese, ez 
fizikális bántalmazást jelent. Minden feltárt egy esetre 25 feltáratlan eset jut 
Magyarországon. Attól függetlenül, hogy a nőket bántják, a gyermek legtöbb esetben 
részese annak, és ez alapján a gyermek is bántalmazott. Többszázezer gyermekről 
beszélünk.  

Döbbenten hallottuk tegnap, hogy Völner Pál államtitkár úr kijelentette, a 
Fidesz-kormány ebben a ciklusban már nem fogja ratifikálni az Isztambuli 
Egyezményt. Ráadásul múlt héten hallottuk Németh Szilárd szájából, hogy ő még azt 
is megkérdőjelezte, hogy aláírta-e a Fidesz-kormány magát az Isztambuli 
Egyezményt. Képviselőtársaim, szeretném feltenni a kérdést: mi az oka annak, hogy 
önök nem akarják az egyezmény ratifikálását. Mi kell még ahhoz, hogy ez 
megtörténjen? Talán attól félnek, hogy ha egy komoly munka ezzel elkezdődik, akkor 
még súlyosabb számok derülnének ki? Higgyék el, ma Magyarországon nem ez a 
fontos, hanem az, hogy a fejekben rendet rakjon. Hogy mekkora súlyos társadalmi 
problémáról beszélünk, pontosan az utóbbi hetekben történt események jelezték, a 
társadalom minden szegmensében jelen van ez a probléma társadalmi 
hovatartozástól és iskolai végzettségtől függetlenül.  

Nagyon szeretném, ha végre megértenék, hogy az erőszakot semmilyen 
formában nem lehet tovább támogatni. Ha önök ezt leszavazzák, számomra azt 
jelenti, hogy önök az erőszak pártján állnak. Minden eszközzel és minden formában. 
Bizonyítsák már be végre a magyar lakosságnak, hogy önök próbálnak ez ellen tenni, 
és csak ez lebegjen már a szemük előtt, ha már a nőket nem nézik annyiba, de 
legalább a gyerekeket! Az lebegjen a szemük előtt, hogy havonta egy gyermek 
bántalmazásban meghal! Tegyenek meg mindent ellene és nagyon kérem önöket, 
hogy ennyi év vita után vegyék tárgysorozatban a javaslatot, hogy vitatkozhassunk a 
parlamentben is róla. Köszönöm, elnök úr. 

Hozzászólások 

ELNÖK: Köszönöm. Megnyitom a javaslat vitáját. Kérdezem a bizottság 
tagjait, ki kíván hozzászólni. (Dr. Vas Imre jelentkezik.) Vas Imre alelnök úrnak adom 
meg a szót. 

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

gyermekek és a nők védelmével egyetértünk, ez szerintem nem is lehet vita közöttünk. 
Mindent meg is teszünk egyébként a gyermekek, a nők és az elesettek védelme 
érdekében. Csak mondom képviselőtársamnak, hogy ha most nem cseréltük volna fel 
a napirendet, a tizenkettedik életévüket be nem töltött gyermekek sérelmére 
elkövetett szexuális erőszakkal szembeni fokozott büntetőjogi védelemről szóló 
törvényjavaslatot tárgyalnánk. (Bangóné Borbély Ildikó: Az nem ugyanaz!) Csak 
azért mondom, hogy megteszünk mindent a gyermekek, a nők és az elesettek 
védelmében. 

Azonban arra felhívom a figyelmet, hogy ez az Isztambuli Egyezmény támadja 
a hagyományos családmodellt, ha ezt a nemzetközi szerződést valaki ismeri és 
átolvasta, ezt látja. (Dr. Répássy Róbert visszajön a terembe.) A másik pedig az, hogy 
az egyezmény törvényerőre emelné a genderfilozófiát (Bangóné Borbély Ildikó: 
Képviselő úr, ezt nem mondja komolyan!), majd mindenki eldönti, hogy milyen 
nemű és ehhez hasonlóakat. Úgyhogy azt mondom, hogy természetesen mindent 
megteszünk a gyermekek, a nők és az elesettek védelme érdekében (Bangóné Borbély 
Ildikó: Vissza a középkorba!), de ez az egyezmény nem feltétlenül segíti elő, finoman 
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fogalmazva, a gyermekek, nők és az elesettek védelmét. Ezért nem javasoljuk a 
határozati javaslat tárgysorozatba vételét. 

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

úr. Ha így van, csodálkozom, hogy a kormány miért írta alá. Lévén, hogy aláírta, csak 
a ratifikálásról folyik a vita. Most beleástam magam ebbe kellő mélységben, 
megmondom őszintén, és azt tapasztaltam, hogy a sajtóban többnyire a két szélsőség 
véleménye jelenik meg. Aki ezt nem hiszi, tényleg olvassa el. Egyes passzusait még 
angolul is elolvastam, mert voltak benne olyan fogalmak, amelyek valóban 
félreérthetőek voltak.  

Az, amit Vas Imre elmondott, így ebben a formában nem igaz az egyezményre. 
Az igaz, ez nem erről szól, de vannak benne olyan fogalmak, olyan meghatározások, 
amelyek bizonyos esetben félreérthetőek. (Dr. Vas Imre: Erősen.) Ez igaz. Az, hogy 
erősen vagy kevésbé erősen, vagy kell hozzá egy kis… (Dr. Vitányi István: Fantázia.) 
rossz szándék, fantázia vagy jó szándék, vagy nem tudom, mi, ezt nyilván mindenki 
döntse el; az egy másik kérdés. Viszont az egyezmény célja önmagában támogatható. 
Ezeket a fogalmakat kell helyre tenni. De ha jól tudom, és bár Répássy Róbert most 
nincs bent, de a múltkor, amikor hasonló témában vitatkoztunk, elmondta, és én 
ezzel egyetértettem, hogy fogalommeghatározásokat nyugodtan kiköthet a kormány - 
illetve az Országgyűlés, amikor ratifikálja - ehhez a szerződéshez. Tehát az teljesen 
nyilvánvaló, hogy a szerződés és annak a meghatározásai nem mehetnek szembe a 
magyar Alaptörvénnyel, hiszen akkor az Alkotmánybíróság fogja megsemmisíteni, 
illetve lehetne kérni a megsemmisítését. 

Nos, hogyha ez így van, és ez nagyon helyes is, mert a magyar Alaptörvény a 
családot általunk is támogatott módon egy férfi és egy nő közösségeként írja el, 
amelynek a legfőbb funkciója az utódok felnevelése (Dr. Répássy Róbert visszatér a 
terembe.), már csak emiatt is nyilvánvalóan nem is lenne támogatható egy olyan 
szerződés, amely valamilyen elemében alaptörvény-ellenes lenne. Ha viszont ezeket a 
fogalommeghatározásokat - és egy vita, egy parlamenti vita erre tökéletes - 
hozzátesszük, hozzáillesztjük, akkor egy használható és támogatható szerződést 
kapunk, amely esetében azok a jogalkotási kötelezettségek is, amelyek ebből 
fakadnak, az Országgyűlés számára nyilvánvalóan olyan módon lesznek majd 
kivitelezhetőek, amelyek a magyar Alaptörvénynek megfelelnek, illetőleg amelyre az 
országgyűlési többség igent fog mondani. Én biztos vagyok benne, hogy mindenféle 
torz ideológiákra a magyar Országgyűlés a fogalommeghatározások során, illetve az 
elfogadandó törvények során nemet fog mondani. Szerintem fel sem merül, hogy 
ilyeneket el kellene fogadni.  

Úgyhogy én emiatt tudom támogatni a tárgysorozatba vételt. Lesz még dolgunk 
a plenáris ülésen ezzel a javaslattal, ha odakerül, de én arra kérem a 
képviselőtársaimat, hogy a célt nézzük, és hozzuk egy olyan formába a magyar 
ratifikálást, illetve az ezt megalapozó vagy az ebből fakadó törvénymódosításokat úgy 
végezzük el, hogy az valóban a magyar Alaptörvénynek és a magyar kulturális 
hagyományoknak megfeleljen, és így lépjünk egyet előre. Tehát ezzel a kitétellel 
tudom támogatni. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Bárándy Gergely képviselőtársunknak adom meg a szót. 
 
DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt 

Bizottság! Természetesen mindenki megérti, amikor valaki egy frakcióálláspontot 
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képvisel, és ez tőlünk nem idegen, illetve tőlünk sem idegen, de azt természetesen 
lehet így is meg úgy is tenni. És azt is gondolom, hogy vannak olyan felszólalások, 
legyen az rendkívül rövid vagy hosszú, amire az ember később nagyon nem büszke, 
amit később rendkívüli módon fog szégyellni. Na, Vas Imre képviselő úrnak ilyen volt 
most a hozzászólása.  

Én azt megértem, hogy nem kívánja támogatni, illetve nem értem meg, de el 
tudom fogadni mint véleményt. De az, amit mondott, számomra egyszerűen 
elképesztő! Ön szerint az, aki a nők bántalmazását nem szeretné, vagy nem ért egyet 
azzal, hogy a nő verve jó, az támadja a hagyományos családmodellt? Merthogy ez az 
egyezmény arról szól! (Dr. Vas Imre: Ismerni kellene!) Arról szól, tisztelt 
képviselőtársam, hogy a családon belüli erőszak minden formáját nemcsak elítéli, 
hanem megteremti a lehetőségét annak, hogy hatékonyan lehessen ezzel szemben 
fellépni. Lehet alakítani dolgokat rajta, na de azt mondani, hogy gyakorlatilag a 
hagyományos családmodellt az védi, aki nem ratifikálja a családon belüli erőszak meg 
a fogyatékos emberekkel szembeni erőszak védelméről és az ez elleni fellépésről szóló 
egyezményt, az egész egyszerűen elképesztő! És ebbe még egy genderfilozófiát 
belekeverni… Mi a fene köze van a családon belüli bántalmazásnak a 
genderfilozófiához?! Mondja meg nekem, képviselő úr! Ez akkora hülyeség, már ne 
haragudjon, hogy ezt mondom, amire szavakat nehéz találni! Mondom még egyszer, 
megértem, az az önök álláspontja, hogy nem támogatják. Számomra elfogadhatatlan 
ez az álláspont. De az, amit ön mondott, az meg elképeszt. 

Én azért is csodálkozom egyébként - áttérve a tartalmi részére a dolognak -, 
hogy önök nem támogatják, mert egyrészt, ahogy helyesen képviselőtársam utalt rá, 
ha jól emlékszem, a Fidesz-kormány írta alá ezt a nemzetközi egyezményt. Úgy 
kérdezném, hogy ha önök nem értenek ennyire egyet vele, és önök szerint a 
hagyományos családmodellt támadja, meg a genderfilozófiát erősíti, akkor miért írták 
alá?! Tegye már meg, képviselő úr, hogy erre válaszol! A kormány akkor ön szerint a 
hagyományos családmodellt támadja. Mert ebből az ön logikájából ez következik. 

És azt is mondja meg nekem, legyen szíves, képviselő úr, hogy vajon mire 
véljük akkor azokat a korábbi fideszes nyilatkozatokat, amelyek a ratifikálás mellett 
szóltak. Az önök képviselőtársai mondták, hogy ennek a ratifikációjára sor fog 
kerülni, csak még nem most, nem így, nem úgy, de egyébként ez rendben van. Meg 
hogy milyen sok mindent akarnak megvalósítani belőle. Akkor mondja meg nekem, 
legyen szíves, hogyan fér össze ez a két álláspont!  

Úgyhogy én azt gondolom, tisztelt képviselőtársaim, hogy a ratifikáció 
módjáról, arról, hogy egyébként ennek a kapcsán milyen jogalkotói lépéseket tesz a 
Ház, erről lehet vitatkozni, darabonként lehet vitatkozni. De én valószínűsítem, hogy 
a kormány azért írta alá, mert szeretné, ha ez érvényesülne Magyarországon. Akkor 
most itt van önök előtt a lehetőség, hogy támogassák azt, hogy ez így legyen. S utána 
majd ennek az értelmében természetesen a további jogalkotói aktusokról beszélünk. 
Ugyanis - és ezt szeretném mondani még egyszer - én sem feltétlenül értek egyet 
minden nyilatkozattal egyik vagy másik oldalon. Nem erről van szó. De nem a 
nyilatkozatokat ratifikáljuk, amelyek ezzel kapcsolatban megszülettek, hanem az 
egyezményt! Azt mindenki úgy magyarázza, ahogy neki tetszik. Hogy ezek a 
nyilatkozatok nekünk tetszenek vagy nem, megítélés kérdése. Még egyszer mondom, 
nekem sem tetszik mindegyik. De hogy mi van ebben az egyezményben, az egy más 
téma; és az is egy más téma, hogy egyébként majd, még egyszer mondom, milyen 
jogszabályokat alkotunk ennek alapján. 

Úgyhogy én azt kérem önöktől, tisztelt képviselőtársaim, hogy legalább 
konzekvensek legyenek önmagukhoz, ha máshoz már nem is, és ha egyszer a 
kormányuk aláírta, ha egyszer önök azt nyilatkozták, hogy egyébként önök szerint is 
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szükség van erre vagy fontos ez, és bizonyos elemeit, amit ez tartalmaz, indokoltnak 
tartanak a jogalkotási folyamatban megjeleníteni, akkor szavazzák meg ezt a 
javaslatot. Mi természetesen támogatni fogjuk. Köszönöm szépen, elnök úr. 

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

ilyen jelzés.) Jelentkezőt nem látok.  
Amennyiben több felszólaló nem jelentkezik, a vitát ezennel lezárom, és 

visszaadom a szót az előterjesztőnek, aki válaszolni kíván a vitában elhangzottakra. 

Bangóné Borbély Ildikó reflexiói 

BANGÓNÉ BORBÉLY ILDIKÓ (MSZP) előterjesztő: Köszönöm, elnök úr. Vas 
Imre képviselőtársamnak mondanám: ön akkor egyetért azzal, hogy a hagyományos 
családmodellbe belefér, hogy családban ma minden ötödik nőt fizikálisan és akár 
szexuálisan is bántalmaznak, házasságban, tudja, képviselő úr?! (Dr. Vas Imre: A 
szövegértéssel képviselő asszonynak problémája van.) Ma több mint egymillió nő 
szenved el ilyet napi szinten, és harmincötször megverik, mire segítségért fordul! 
Harmincötször! A nőknek, a családanyáknak a bántalmazását legtöbb esetben a 
gyermekek is végignézik - képviselő úr, végighallgattam én is -, a legtöbb esetben a 
gyermekek is elszenvedői.  

Képviselő úr, magát nem zavarja az, hogy a ma megszületett gyerekeknek a 42 
százaléka, több mint 42 százaléka élettársi viszonyból származik? Számunkra ők is 
családban nőnek fel. Hagyományos családmodellnek tekinthető. Ne játsszanak már a 
szavakkal, képviselő úr! Ne játsszanak már! Minek kell még…? És képviselő úr, 
tisztázzuk már: el kell olvasni, hogy miről van szó. (Dr. Vas Imre: Így van! Ehhez 
szövegértésnek is kellene lennie!) Nem csak nőkről, gyerekekről beszélünk, idős 
emberekről, fogyatékosokról és 5 százalékban férfiakról. Tudom, hogy önök szeretnék 
ezt elvinni, mert láttuk itt a hétvégén, már fát is ültetett a Németh Zsolt, hogy 
eltereljék, meg a genderfilozófia felé próbálják vinni. Képviselő úr, tudjuk, hogy az 
önök frakciójában nagyon sokan, meghallgattuk az elmúlt években, a vakkomondorok 
képviselői, támogatják a családon belüli erőszakot. Amit ön mondott néhány perccel 
ezelőtt, ezt támasztja alá. Nyugodtan lehet ma Magyarországon egymillió nőt napi 
szinten megverni. Nyugodtan lehet több százezer gyermeket kitenni annak a pszichés 
következményeinek vagy akár a fizikai bántalmazásnak. És tudja, képviselő úr, lehet 
ezen nevetni, a fizikális bántalmazás mellett nagyon-nagyon magas százalékban 
szexuális bántalmazás is párosul ehhez, nemcsak a nőknél, hanem a gyerekeknél is. 
És tudja, a fizikai és szexuális bántalmazást, tudja, hogy ki követi el? Az édesapa, a 
volt élettárs vagy valamelyik rokon! Nem idegenek! Nem migránsok! Hanem 
családtagok, tudja?! És önök ezt támogatják! Hát, én szégyellném magamat, higgye el, 
képviselő úr! De úgy látszik, önöket ez sem hatja meg, továbbra is meghalhat egy nő, 
továbbra is meghalhat havonta egy gyermek, nem lépünk semmit! 

És egyetlenegy dolgot hadd mondjak el: tudja, addig, míg a jelzőrendszer nem 
működik olyan szinten, és a rendőrségen az áldozatot hibáztatják, a közvélemény az 
áldozatot hibáztatja… Pintér Sándor most jelentette ki, hogy a gyermekprostitúcióért 
maguk az áldozatok a felelősek, mert ők akarnak prostituáltak lenni. Na, addig itt 
nagyon komoly probléma van, amíg a kormány részéről ilyen kijelentések történnek! 

Én azt gondolom, önöknek nagyon nagy felelőssége van. Mi próbáljuk a 
figyelmet erre ráirányítani, bár én azt gondolom, hogy ami az elmúlt hetekben zajlott, 
jobb lenne, ha észbe kapnának a képviselők is, hogy nehogy majd a politikai életben is 
nagyon durva dolgok derüljenek ki. Képviselő úr, próbáljunk már ez ellen tenni! Ha 
már a nőket nem nézik ennyibe, a gyerekeinkért, a szüleinkért meg a következő 
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generációért, hogy nekik ne kelljen már ezt végignézni, próbáljunk tenni ez ellen! És 
gondolják már meg magukat, és támogassák ezt a kezdeményezést! Köszönöm. 

Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönöm. Kérdezem a bizottság tagjait, támogatják-e a 
törvényjavaslat tárgysorozatba vételét. Aki igen? (Szavazás.) Három igen. Aki nem? 
(Szavazás.) Három nem. Aki tartózkodott? (Szavazás.) Négy. Köszönöm. 
Megállapítom, hogy 3 igen, 3 nem szavazat és 4 tartózkodás mellett a bizottság nem 
vette tárgysorozatba a törvényjavaslatot. 

A határozati házszabály értelmében tájékoztatom képviselőtársaimat, hogy a 
bizottság döntéséről házelnök urat írásban értesítjük. Köszönjük képviselő asszony 
részvételét. Ezzel ezt a napirendi pontot lezárom. (Bangóné Borbély Ildikó távozik az 
ülésről.)  

A tizenkettedik életévüket be nem töltött gyermekek sérelmére 
elkövetett szexuális erőszakkal szembeni fokozottabb büntetőjogi 
védelemről szóló T/18275. számú törvényjavaslat  
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján) 

Soron következik az eredetileg 5., most hatodikként tárgyalt napirendi 
pontunk: a tizenkettedik életévüket be nem töltött gyermekek sérelmére elkövetett 
szexuális erőszakkal szembeni fokozottabb büntetőjogi védelemről szóló 
törvényjavaslat részletes vitájának kijelölt bizottságként történő lefolytatása. A 
törvényjavaslat dr. Selmeczi Gabriella, Horváth László és Répássy Róbert 
képviselőtársak önálló indítványa; gondolom, az előterjesztőket Répássy Róbert 
képviselőtársunk képviseli. A kormány nevében ismételten köszöntöm Völner Pál 
államtitkár urat; köszönöm a türelmét és a készségét, hogy dél óta rendelkezésünkre 
áll. Most 15 óra 12 perc van. 

Megnyitom a részletes vita első szakaszát, azaz a törvényjavaslatnak a 
határozati házszabály 44. §-ában meghatározott szempontok szerinti vizsgálatát. 
Kérdezem először az előterjesztőt, hogy álláspontja szerint a javaslat megfelel-e a 
házszabályi rendelkezéseknek. 

 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT (Fidesz) előterjesztő: Elnök úr, az előterjesztők 

álláspontja szerint megfelel a határozati házszabály rendelkezéseinek az előterjesztés. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem államtitkár urat a kormány 

álláspontjáról. 
 
DR. VÖLNER PÁL államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): Megfelel a 

házszabálynak. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Megnyitom a vitát. Kérdezem, ki kíván 

hozzászólni. Bárándy Gergely képviselőtársunknak megadom a szót. 
 
DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP): Köszönöm szépen a szót. Ugye, egy 

bizottsági módosítójavaslat-tervezet… (Közbeszólások: Ez még a 
házszabályszerűség.) Ja, a HHSZ! Támogatjuk, szerintünk is házszabályszerű. 
(Derültség.) Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen; nem csak mi vagyunk fáradtak már így a nap vége 

felé, a hatodik óra után.  
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Jelentkezőt tehát nem látok. Kérdezem a bizottság tagjait, megfelel-e a javaslat 
a házszabályi rendelkezéseknek. Aki egyetért vele? (Szavazás.) Tíz szavazattal, 
egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a bizottság úgy döntött, hogy az 
előterjesztés megfelel a házszabályi rendelkezésekben foglaltaknak.  

Az előterjesztéshez képviselői módosító javaslat nem került benyújtásra. 
Érkezett viszont az előterjesztőtől módosítási szándék, melyet a tegnapi nap folyamán 
valamennyi képviselőtársam megkapott. Kérdezem először államtitkár úr álláspontját 
a módosító javaslat kapcsán. 

 
DR. VÖLNER PÁL államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): Tárcaálláspontot 

tudok mondani: nem ellenezzük. (Derültség.) 
 
ELNÖK: A javaslat vitáját megnyitom. Kérdezem, ki kíván felszólalni. Bárándy 

Gergely képviselőtársunknak megadom a szót. 
 
DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt 

Bizottság! Itt most valóban egy olyan javaslatról beszélünk, ahol ritka ötpárti vagy 
legalábbis többpárti egyetértés kimutatható. Emlékeztetőül csak annyit, hogy 
jómagam is beterjesztettem egy javaslatot ezzel a témával kapcsolatban, és Selmeczi 
képviselő asszony is egy héttel később. Viszont a parlamenti vitában - ami, azt 
gondolom, egy rendkívül konstruktív parlamenti vita volt - egyetértettünk abban, 
hogy egy, a büntetési tételkeret súlyosítására irányuló módosító javaslatot a 
megszólalók mindegyike támogatni tudna.  

Én örülök annak, hogy most egy bizottsági módosító javaslatként került ez ide. 
Így gyakorlatilag akkor, ha úgy tetszik, harmóniába tudjuk hozni Selmeczi képviselő 
asszony, illetve Répássy képviselő úr javaslatát az általam előterjesztett javaslattal. 
Úgyhogy mi a magunk részéről mind a módosító indítványt, mind pedig a 
zárószavazáskor a teljes javaslatot támogatni fogjuk. Nagyon szépen köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem, további hozzászólás van-e. Igen, Staudt 

Gábor alelnök úrnak megadom a szót. 
 
DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik), a bizottság alelnöke: Köszönöm, nagyon 

röviden. Ritka alkalom, amikor az MSZP terjeszt elő egy szigorítást egy Btk.-
tényálláshoz, de természetesen ennek örülünk, mi is támogatjuk. Köszönöm. (Dr. 
Vitányi István: Mindenki fárad. - Derültség.)  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Megkérdezem, kíván-e még valaki hozzászólni. 

(Nincs jelentkező.) Jelentkezőt nem látok. 
Amennyiben felszólaló nincs, döntsünk a javaslat elfogadásáról! Ki támogatja a 

módosító javaslat benyújtását, mely egyben a bizottság részletes vitát lezáró módosító 
javaslata is lesz? Aki igen? (Szavazás.) Tíz igen. Köszönöm. Megállapítom, hogy a 
bizottság 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot 
előterjesztette. Ezzel a részletes vitát lezárom. 
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A közigazgatási szabályszegések szankcióinak átmeneti 
szabályairól, valamint a közigazgatási eljárásjog reformjával 
összefüggésben egyes törvények módosításáról és egyes 
jogszabályok hatályon kívül helyezéséről szóló T/18298. számú 
törvényjavaslat  
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján) 

Soron következik hetedik napirendi pontunk: a közigazgatási szabályszegések 
szankcióinak átmeneti szabályairól, valamint a közigazgatási eljárásjog reformjával 
összefüggésben egyes törvények módosításáról és egyes jogszabályok hatályon kívül 
helyezéséről szóló törvényjavaslat részletes vitájának kijelölt bizottságként történő 
lefolytatása. Ismételten köszöntöm az előterjesztő képviseletében dr. Völner Pál 
államtitkár urat.  

Mivel az előterjesztéshez sem képviselői módosító javaslat, sem módosítási 
szándék nem érkezett, ezért ebben az esetben a részletes vita egy szakaszból áll, azaz a 
törvényjavaslatnak a HHSZ 44. §-ában meghatározott szempontok szerinti vizsgálata. 
Kérdezem az előterjesztő álláspontját, hogy szerinte a javaslat megfelel-e a 
házszabályi rendelkezéseknek. 

 
DR. VÖLNER PÁL államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): Megfelel, elnök úr. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr. Megnyitom a vitát a házszabályi 

rendelkezéseknek való megfelelés tárgyában. Kérdezem, ki kíván hozzászólni. (Nincs 
jelentkező.) Jelentkezőt nem látok.  

Kérdezem a bizottság tagjait, hogy álláspontjuk szerint megfelel-e a javaslat a 
házszabályi rendelkezéseknek. Aki egyetért ezzel? (Szavazás.) Hét igen. Aki nem? 
(Szavazás. - Nincs ilyen.) Aki tartózkodott? (Szavazás.) Három tartózkodás. 
Köszönöm. Megállapítom, hogy 7 igen, 0 nem és 3 tartózkodás mellett a bizottság úgy 
döntött, hogy az előterjesztés megfelel a házszabály 44. §-ában foglaltaknak. Ezzel a 
részletes vitát lezárom. 

A váltójogi szabályokról szóló T/18310. számú törvényjavaslat  
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján) 

Soron következik nyolcadik napirendi pontunk: a váltójogi szabályokról szóló 
törvényjavaslat részletes vitájának kijelölt bizottságként történő lefolytatása. 
Ismételten köszöntöm az előterjesztő képviseletében dr. Völner Pál államtitkár urat 
és kollégáját. 

Megnyitom a részletes vita első szakaszát, azaz a törvényjavaslatnak a 
határozati házszabály 44. §-ában meghatározott szempontok szerinti vizsgálatát. 
Kérdezem államtitkár urat, hogy az előterjesztő álláspontja szerint a javaslat 
megfelel-e a házszabályi rendelkezéseknek. 

 
DR. VÖLNER PÁL államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): Megfelel, elnök úr.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr. Megnyitom a házszabályi 

megfelelőség vitáját. Kérdezem, ki kíván hozzászólni. (Senki sem jelentkezik.) 
Jelentkezőt nem látok. Kérdezem a bizottság tagjait, megfelel-e a javaslat a 
házszabály rendelkezéseinek. Ki az, aki egyetért ezzel? (Szavazás.) Köszönöm. 
Megállapítom, hogy 10 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a 
bizottság úgy döntött, hogy az előterjesztés megfelel a házszabály 44. §-ában 
foglaltaknak. 



87 

Az előterjesztéshez képviselői módosító javaslat nem került benyújtásra. 
Érkezett viszont az előterjesztőktől módosítási szándék, melyet a tegnapi nap 
folyamán valamennyi képviselőtársam megkapott. A javaslat vitáját megnyitom. 
Kérdezem, ki kíván hozzászólni a javaslatokhoz. (Senki sem jelentkezik.) Felszólaló 
nincs. Akkor döntsünk a javaslat elfogadásáról! Ki támogatja a módosító javaslat 
benyújtását, mely egyben a bizottság részletes vitát lezáró módosító javaslata is lesz? 
Ki az, aki egyetért vele? (Szavazás.) Nyolc igen szavazat. Ki nem ért egyet? (Senki sem 
jelentkezik.) Ki tartózkodik? (Szavazás.) Köszönöm. Megállapítom, hogy a bizottság 8 
igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 2 tartózkodás mellett a javaslatot 
előterjesztette. Ezzel a részletes vitát lezárom. 

A büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény hatálybalépésével 
összefüggő egyes törvények módosításáról szóló T/18316. számú 
törvényjavaslat 
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján) 

Soron következik a 9. napirendi pontunk a büntetőeljárásról szóló 2017. évi 
XC. törvény hatálybalépésével összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 
törvényjavaslat részletes vitájának kijelölt bizottságként történő lefolytatása.  

Köszöntöm az előterjesztő képviseletében ismételten Völner Pál államtitkár 
urat és kollégáját.  

Megnyitom a részletes vita első szakaszát, azaz a törvényjavaslatnak a HHSZ 
44. §-ában meghatározott szempontok szerinti vizsgálatát. Kérdezem az előterjesztő 
álláspontját, hogy szerinte a javaslat megfelel-e a házszabályi rendelkezéseknek. 

 
DR. VÖLNER PÁL államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): Megfelel, elnök úr. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr. Megnyitom a vitát. Kérdezem, ki 

kíván hozzászólni. (Senki sem jelentkezik.) Jelentkezőt nem látok. Kérdezem a 
bizottság tagjait, megfelel-e a javaslat a házszabályi rendelkezéseknek. (Szavazás.) 
Hét igen szavazat. Ki nem ért egyet? (Szavazás.) Tartózkodás? (Szavazás.) Három. 
Köszönöm. Megállapítom, hogy 7 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 3 tartózkodás 
mellett a bizottság úgy döntött, hogy az előterjesztés megfelel a házszabály 44. §-ában 
foglaltaknak.  

Mivel az előterjesztéshez módosító javaslat érkezett, áttérünk a háttéranyag 
megvitatására, amely két pontból áll. Az 1. pont kapcsán a kodifikációs főosztály 
jelzése alapján először azt kell vizsgálnunk, hogy a javaslat megfelel-e a házszabály 
42. § b) pontjában foglaltaknak. Kérdezem először az előterjesztő álláspontját.  

 
DR. VÖLNER PÁL államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): Megfelel, elnök úr. 

(Elnök: Megfelel?) Melyik ez? 
 
ELNÖK: A háttéranyag 1. pontja. 
 
DR. VÖLNER PÁL államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): Nem támogatjuk, 

nem felel meg. 
 
ELNÖK: Megnyitom a vitát. Kérdezem a bizottság tagjait, ki kíván hozzászólni. 

(Senki sem jelentkezik.) Mivel jelentkezőt nem látok, kérdezem a bizottság tagjait, 
hogy házszabályszerű-e a háttéranyag 1. pontja. Ki az, aki egyetért ezzel? (Senki sem 
jelentkezik.) Ki nem ért egyet? (Szavazás.) Ki tartózkodott? (Szavazás.) 
Megállapítom, hogy igen szavazat nélkül, 7 nem szavazattal és 3 tartózkodással a 
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bizottság úgy döntött, hogy a háttéranyag 1. pontja nem felel meg a házszabályi 
rendelkezéseknek, érdemi döntésre ezért nem kerül sor. 

Áttérünk a háttéranyag 2. pontjára, mely tekintetében szintén jelzi a 
kodifikációs főosztály, hogy először azt kell vizsgálnunk, hogy a javaslat megfelel-e a 
házszabály 42. § b) pontjában foglaltaknak. Kérdezem államtitkár urat, mint 
előterjesztőt! 

 
DR. VÖLNER PÁL államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): Ez a Hadházy úr-

féle módosító javaslat. Nem felel meg. 
 
ELNÖK: A háttéranyag 2. pontja. (Dr. Völner Pál: Nem.) Megnyitom a vitát. 

Kérdezem a bizottság tagjait, ki kíván hozzászólni. (Senki sem jelentkezik.) 
Jelentkezőt nem látok.  

Kérdezem a bizottság tagjait, hogy házszabályszerű-e a háttéranyag 2. pontja. 
Aki úgy gondolja, hogy igen, kérem, jelezze! (Szavazás.) Két igen szavazat. Ki nem ért 
egyet? (Szavazás.) Hét nem szavazat. Ki tartózkodott? (Szavazás.) Köszönöm. 
Megállapítom, hogy 2 igen, 7 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett a bizottság úgy 
döntött, hogy a háttéranyag 2. pontja nem felel meg a házszabályi rendelkezéseknek, 
érdemi döntésre ezért nem kerül sor. 

Most áttérünk az előterjesztőtől érkezett módosítási szándék megvitatására, 
melyet a tegnapi nap folyamán valamennyi képviselőtársam megkapott. A javaslat 
vitáját megnyitom. Kérdezem, ki kíván felszólalni. (Senki sem jelentkezik.) 
Jelentkezőt nem látok.  

Akkor döntsünk a javaslat elfogadásáról! Ki támogatja a módosító javaslat 
benyújtását, mely egyben a bizottság részletes vitát lezáró módosító javaslata is lesz. 
Aki egyetért ezzel, kérem, jelezze! (Szavazás.) Hét igen szavazat. Ki nem ért egyet? 
(Senki sem jelentkezik.) Nincs ilyen. Ki tartózkodott? (Szavazás.) Három. Köszönöm. 
Megállapítom, hogy a bizottság 7 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 3 tartózkodás 
mellett a javaslatot előterjesztette. Ezzel a részletes vitát lezárom. (Dr. Völner Pál és 
munkatársai, valamint dr. Bárándy Gergely távoznak.) 

A közigazgatási bürokráciacsökkentéssel és az egyes hatósági 
eljárások egyszerűsítésével összefüggő törvények módosításáról 
szóló T/18320. számú törvényjavaslat  
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján) 

Soron következik a 10. napirendi pontunk, a közigazgatási 
bürokráciacsökkentéssel és az egyes hatósági eljárások egyszerűsítésével összefüggő 
törvények módosításáról szóló törvényjavaslat részletes vitájának kijelölt 
bizottságként történő lefolytatása.  

Váltás történt. Horváth Tamás főosztályvezető urat nagy tisztelettel 
köszöntöm. Megnyitom a részletes vita első szakaszát, azaz a törvényjavaslatnak a 
HHSZ 44. §-ában meghatározott szempontok szerinti vizsgálatát. Kérdezem az 
előterjesztő álláspontját, hogy a javaslat megfelel-e a házszabályi rendelkezéseknek. 

 
DR. HORVÁTH TAMÁS főosztályvezető (Igazságügyi Minisztérium): Igen, 

megfelel. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen, főosztályvezető úr. Megnyitom a vitát. Kérdezem, 

ki kíván hozzászólni. (Senki sem jelentkezik.) Jelentkezőt nem látok.  
Kérdezem a bizottság tagjait, megfelel-e a javaslat a házszabályi 

rendelkezéseknek. Ki az, aki egyetért vele? (Szavazás.) Hét igen. Ki nem? (Szavazás.) 
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Ki tartózkodott? (Szavazás.) Köszönöm. Megállapítom, hogy 7 igen szavazattal, nem 
szavazat nélkül, 2 tartózkodás mellett a bizottság úgy döntött, hogy az előterjesztés 
megfelel a házszabály 44. §-ában foglaltaknak. 

Az előterjesztéshez képviselői módosító javaslat nem került benyújtásra. 
Érkezett viszont az előterjesztőtől módosítási szándék, melyet a tegnapi nap folyamán 
valamennyi képviselőtársam megkapott. A javaslat vitáját ezennel megnyitom. 
Kérdezem, ki kíván hozzászólni. (Senki sem jelentkezik.) Jelentkezőt nem látok. 
Amennyiben felszólaló nincs, döntsünk a javaslat elfogadásáról.  

Ki támogatja a javaslat benyújtását, mely egyben a bizottság részletes vitáját 
lezáró módosító javaslata is lesz. Ki az, aki egyetért ezzel? (Szavazás.) Hét igen 
szavazat. Ki nem ért egyet? (Szavazás.) Egy nem szavazat. Ki tartózkodott? 
(Szavazás.) Egy. Köszönöm. Megállapítom, hogy a bizottság 7 igen szavazattal, 1 nem 
szavazattal, 1 tartózkodás mellett a javaslatot előterjesztette. 

Ezzel a részletes vitát lezárom.  

Egyebek 

Soron következik az egyebek napirendi pont. Ennek keretében annyi 
bejelentenivalóm lenne, hogy 2017. december 6. és 8. között Bécs helyett Ljubljanába 
utazunk a partnerbizottságainkkal történő konzultáció érdekében. Kérem ezért a 
bizottság tagjait, hogy titkárságunkon jelezzék részvételi szándékukat.  

A következő ülésünk időpontja pedig 2017. november 27-e, 10 órai kezdettel, a 
Független Rendészeti Panasztestület hároméves beszámolójának megvitatása 
tárgyában.  

Kérdezem, hogy egyebekben van-e hozzászólás.  
 
TELEKI LÁSZLÓ (MSZP): Elnök úr, csak jelzem, hogy a börtönlátogatásról a 

jelentést a következő ülésre behozom. 

Az ülés berekesztése 

ELNÖK: Nagyon szépen köszönjük Teleki képviselőtársunknak. 
Amennyiben további hozzászólás nincs az egyebekhez, berekesztem az ülést, és 

köszönöm szépen a hosszú részvételt, a hat és félórás munkát. 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 15 óra 36 perc)  

 

 

Dr. Vejkey Imre 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezetők: Dr. Lestár Éva és Prin Andrea 


