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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 12 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirend 
elfogadása 

DR. VEJKEY IMRE (KDNP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Tisztelt Képviselőtársaim! Tisztelt Meghívottak! Tisztelt Vendégeink! Az Igazságügyi 
bizottság ülését ezennel megnyitom. Ismertetem a helyettesítés rendjét: Vejkey Imre 
helyettesíti Budai Gyula alelnök urat, Teleki László képviselőtársunk helyettesíti 
Bárándy Gergely képviselőtársunkat. 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.) Úgy 
látom, nincs. 

Kérem, szavazzunk a napirend elfogadásáról! Kérdezem, ki támogatja a 
napirend elfogadását. Aki igen? (Szavazás.) Nyolc igen. Köszönöm. Megállapítom, 
hogy egyhangúlag, 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a bizottság a 
napirendet elfogadta.  

A Független Rendészeti Panasztestület 2014. évi, 2015. évi, valamint 
2016. évi tájékoztatóinak megvitatása  
(A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 6/A. § (1) bekezdés 
b) pontja alapján) 

Soron következik 1. napirendi pontunk: a Független Rendészeti Panasztestület 
2014. évi, 2015. évi, valamint 2016. évi tájékoztatóinak megvitatása. Mint ismeretes, a 
rendőrségről szóló törvény 6/A. § (1) bekezdés b) pontja kimondja, hogy a testület a 
tevékenységéről évente tájékoztatja az emberi jogi ügyekkel foglalkozó bizottságot. 
Tehát a tájékoztató csak a bizottsághoz kerül benyújtásra, a plenáris ülés nem 
tárgyalja. (Dr. Vas Imre megérkezik az ülésre.)  

A mai napon a három évre vonatkozó tájékoztató összevont vitájára teszek 
javaslatot azzal, hogy mivel a műfaja, mint ahogy hangsúlyoztam, tájékoztató, ezért a 
bizottságunk az elfogadásáról határozatot nem is hoz. Erre tekintettel egyfordulós 
vitára teszek javaslatot, frakciónként 8 perces időkeretben. 

Megnyitom az ügyrendi javaslatról a vitát, frakciónként egy-egy hozzászólásra 
van lehetőség. Kérdezem, kíván-e valaki hozzászólni. (Nincs jelentkező.) Jelentkezőt 
nem látok. 

Ügyrendi határozat időkeretes tárgyalásról 

Akkor határozzunk az eljárásról! Kérdezem, ki fogadja el az általam javasolt 
tárgyalási menetrendet. Aki egyetért? (Szavazás.) Kilenc igen. Megállapítom, hogy 9 
igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag a bizottság 
elfogadta. 

Nagy tisztelettel köszöntöm Lukács Tamás elnök urat és Kozma Ákos 
elnökhelyettest. Megadom a szót elnök úrnak, hogy tájékoztatóját röviden szóban is 
ismertesse. Tessék parancsolni, elnök úr! 

Dr. Lukács Tamás szóbeli kiegészítése 

DR. LUKÁCS TAMÁS elnök (Független Rendészeti Panasztestület): Tisztelt 
Elnök Úr! Tisztelt Bizottsági Tagok! Tisztelt Képviselők! Szerencsésnek tartom 
bizonyos szempontból, hogy a három évet együttesen tárgyalhatjuk, mégpedig azért, 
mert a 2014-es beszámoló lényegileg nem a jelenlegi összetételében működő 
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testületnek a beszámolója, hanem az előző testület gyakorlatát mutatja be. Ezt azért 
tartom fontosnak, mert ebből az is következik, hogy a testület által kidolgozott, illetve 
amióta a testület létezik, az azóta kidolgozott sztenderdek, továbbra is ugyanazon 
sztenderdek alapján kerülnek elbírálásra az egyes konkrét ügyek. Tehát hogy mikor 
állapítunk meg súlyos alapjogi jogsértést vagy emberijog-sértést, vagy hogyan 
értelmezzük az elkésettség kérdését, ebben a testület gyakorlata töretlen, és azt 
gondolom, ezzel alapvetően a jogbiztonságot szolgálja.  

2014 óta, amióta új összetételben működik a testület, meg kell állapítanom, 
hogy az egyik nagy változás abban következett be, hogy nagyon komoly nemzetközi 
presztízse van a testületnek. Szeretném megjegyezni, hogy az egyetlen európai uniós 
intézmény, amelyik budapesti székhelyen működik, a CEPOL, ezért a 
munkatársaimmal fölvettük a kapcsolatot a CEPOL-lal, annak érdekében, hogy az 
általunk kidolgozott gyakorlatot próbáljuk megismertetni. Hála istennek olyan 
képességű és olyan végzettségű munkatársakkal dolgozunk, akik több nyelvvizsgával 
is rendelkeznek. Ez a másik oldalról sajnálatos módon igen nagy fluktuációt is okoz, 
mert nyilvánvalóan olyan jogászokra, akiknek négy-öt nyelvvizsgája van, más 
szervezeteknek is szüksége lehet; ez egy zárójeles megjegyzés volt. De azt gondolom, 
az, hogy a nemzetközi szervezetnek tagja lettünk, és Európában ez a harmadik ilyen 
típusú intézmény az írek és a belgák után, amikor önálló, független testület vizsgálja a 
rendőrök által elkövetett cselekményeket, ez kitüntető számunkra.  

Ugyanakkor a beszámolóban foglaltakra nem kívánok részletesen kitérni, 
azonban kötelességemnek érzem, miután a jogalkotó szerv előtt ülünk, hogy felhívjuk 
azokra a dolgokra a figyelmet, amit minden évben elmondunk, minden évi 
beszámolóban szerepel, azokra a jogi anomáliákra, amelyek a jelenlegi 
szabályozásban léteznek. Nem vagyok naiv, és nem hiszem azt, hogy a következő 
rövid időszakban ez változik, de akkor is azt gondolom, hogy kötelességem felhívni a 
figyelmet például olyan kérdésekre, miszerint az új közigazgatási törvény szerint a mi 
határozatunk nem minősül közigazgatási határozatnak, csak ha jóváhagyja súlyos 
jogsértés esetén az országos rendőrkapitány, és ezzel szemben például nem tudunk 
részt venni abban a perben, amelyik a mi határozatunk alapján folyik. 

Azt gondolom, hogy korrekt, tisztességes dolog az, ha ilyen esetben a 
jogalkotók figyelmét felhívja a szerv vezetője arra, hogy módosítás szükséges, még 
akkor is, ha tisztában vagyok azzal, hogy jelen ciklusban irreális lenne elvárni, hogy 
ebben változás történik. Azonban részben a jegyzőkönyv számára, részben a jövendő 
számára szeretném rögzíteni azokat a jelenlegi anomáliákat, amelyek a 
beszámolónkban szerepelnek. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, elnök úr. Mindenekelőtt gratulálunk ahhoz a HR-

kerethez, amely annyira tetszik másoknak, ahogy elnök úr mondta, hogy nagy a 
fluktuáció, mert rendszeresen a több nyelvvizsgával rendelkező kollégákat máshova 
hívják. Azt mondom, hogy ettől függetlenül töretlen gyakorlat maradjon az, hogy 
ilyen kiváló munkatársakat keresnek. Köszönjük azt a figyelemfelhívást is, amelyet a 
jogalkotás tekintetében tett. 

Ezek után kérdezem, hogy kíván-e valaki hozzászólni, kérdést feltenni. (Dr. 
Vas Imre jelentkezik.) Vas Imre alelnök úrnak adom meg a szót. 

Kérdések, hozzászólások 

DR. VAS IMRE (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen. Én abban a 
szerencsés helyzetben vagyok, hogy a panasztestület beszámolóját, tájékoztatóját 
másodszor hallgatom, a Honvédelmi és rendészeti bizottság tagjaként már 
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megismertem a tájékoztatót, azonban három kérdést mindenképpen szeretnék 
feltenni.  

Hogyan befolyásolta a panasztestület munkáját az elmúlt három év 
migrációja? Itt elsősorban 2015-re gondolok, amikor iszonyatosan nagy migrációs 
hullám érte el Magyarországot. Ez lenne az egyik kérdésem. 

Másrészt elnök úr már említette a nemzetközi kapcsolatokat, de mégis 
kérdezem, hogy miként alakult a panasztestületnek a nemzetközi szervezetekkel vagy 
más európai panasztestületekkel a kapcsolata. 

Említette a Honvédelmi bizottságban elnök úr, hogy az országos rendőr-
főkapitány kis számban hagyja jóvá a panasztestület döntéseit. Mi ennek az oka, 
illetve mit lehetne ezzel csinálnunk, akár nekünk, jogalkotóknak, akár ha önöknek 
kell tenni valamit vagy a rendőrségnek, akkor a rendőrség milyen változásokat 
tartana szükségesnek, hogy ebben jobb legyen az arány? Magyarán: a panasztestület 
és az országos főkapitány között nagyobb lehetne az egyensúly. Persze ettől még a 
főkapitánynak nem kell minden panasztestületi döntést jóváhagyni, de valószínűleg 
jobb azért lehetne. Köszönöm szépen. 

 
DR. LUKÁCS TAMÁS elnök (Független Rendészeti Panasztestület): Köszönöm 

szépen. Mind a három kérdés… 
 
ELNÖK: Elnök úr, tessék várni! Egyben feltennénk valamennyi kérdést. 

Kérdezem a tisztelt bizottság tagjait, hogy van-e még kérdés. (Teleki László 
jelentkezik.) Teleki László képviselőtársunknak adom meg a szót. 

 
TELEKI LÁSZLÓ (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Bizottság! 

Tisztelt Lukács Tamás Elnök Úr! Igazán azért kértem szót, mert az érdekelne, és arra 
szeretnék választ kapni, hogy a munkájukat mennyire tudják promotálni, mennyire 
tudják jól eladni, hogy ismertté váljon, hogy van a panasztestület és milyen ügyekben, 
kik fordulhatnak önökhöz. Azt gondolom ugyanis, az nagyon fontos, ha van egy ilyen 
panasztestület, tényleg azt mondom, hogy nagyon fontos, de akkor minden esetben 
lehessen látni, hogy önök milyen munkát végeznek, kiket képviselnek és milyen 
ügyekben volt az a hang, amit önök eljuttattak akár a felettes szervekhez, akár pedig 
jogi útra tereltek. Ezért tehát mindkét irányba kérdezem a panasztestület 
munkájának promotálását, illetve hogy a már befejezett ügyeket hogy próbálják meg 
eljuttatni olyan szintekre, hogy abból lehessen levonni a következtetést, hogy érdemes 
vagy nem érdemes önökhöz fordulni. A számok alapján azt lehet látni, hogy sokkal 
több is lehetne, de persze nem vagyok elégedetlen.  

Ezekre szeretnék rákérdezni, hogy miként látja ön, elnök úr ezt a kérdést, 
mennyire lehetne még jobban, esetleg még hatékonyabban ezt a kérdést kezelni, hogy 
még többen ismerjék meg az önök munkáját. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Kérdezem, hogy kíván-e még valaki kérdést 

feltenni, észrevételt tenni. (Senki sem jelentkezik.) Jelentkezőt nem látok. Miután 
több felszólaló nem jelentkezett, megadom a szót elnök úrnak, hogy a vitában 
elhangzottakra válaszoljon. Tessék parancsolni! 

Dr. Lukács Tamás reflexiói 

DR. LUKÁCS TAMÁS elnök (Független Rendészeti Panasztestület): Köszönöm 
szépen a kérdéseket azért is, mert azt gondolom, hogy nem formális, hanem nagyon 
lényegesek azok a kérdések, amelyek elhangzottak a képviselők részéről. 
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Megmondom őszintén, a migráció jelenségétől kicsit féltünk, azt gondoltuk, 
hogy olyan panaszáradatot indít el, amit nehezen tudunk kezelni, ráadásul minden 
alkalommal külön fordítási nehézségeket is jelent. Azonban meg kell mondanom, 
hogy gyakorlatilag ilyen ügyek nem fordultak elő nálunk. Négy olyan esetre 
emlékszem, amikor panaszbeadvány érkezett, de mire mi az ügyrendünk szerint a 
panaszossal a kapcsolatot felvettük volna, addigra valószínűleg már nem 
Magyarországon tartózkodott, mert választ nem kaptunk. Ennek ellenére 
szükségesnek tartottuk, hogy a panasztestület tájékoztató plakátját angol, román és 
szerb nyelven a röszkei határátkelőhelyen kirakják. Tehát mindent megtettünk annak 
érdekében, hogy ha ilyen esetek előfordulnak, akkor a magunk eszközeivel, vagy 
eszköztelenségével megpróbáljuk ezeket a kérdéseket kezelni.  

Ugyanakkor hivatalból nem járhatunk el, ez egy Achilles-sarka az egész jogi 
rendezésnek. Ennek ellenére szükségesnek tartottam, hogy amikor a nyilvánosság 
előtt olyan kérdések felmerültek, mint például az, hogy az egyik migráns vallomása 
szerint a bátyja azért halt meg, mert nem engedték meg a rendőrök, hogy a Tiszából 
kiússzon, akkor a Csongrád megyei rendőrkapitánnyal személyes megbeszéléseket 
folytattam. Azt mondta, hogy minden esetben az ügyészség folytatja le a vizsgálatot. 
Az ügyészség ebben az esetben a következőt állapította meg: öten próbálták átúszni a 
Tiszát, abból négyet a rendőrök mentettek ki. Sajnos az ötödiket nem sikerült. Ezt 
követően a magyar nyilvánosságban továbbra is az ügyészség vizsgálata után olyan 
nyilatkozatok hangzanak el, amelyek szerint a rendőrök nem engedték kiúszni. Azt 
gondolom, hogy aki ezt terjeszti, a nyilvánosság előtt mondja, ez annak a felelőssége. 

Másik ilyen eset volt, amikor egy másik szervezet azt állította egy belgrádi 
vallomás alapján, hogy kutyák harapták meg az illegálisan hazánkban tartózkodó 
migránst. Ezt az esetet is kivizsgálták. Megállapították, hogy valóban történhetett 
kutyaharapás, egy olyan magánterületre ment az illető, ahol öt kutya volt. Tehát nem 
rendőrkutyákról van szó. (Dr. Répássy Róbert megérkezik.) Mindazonáltal annak 
ellenére, hogy nagyon szűkre szabottak a jogi lehetőségeink, kötelességemnek 
éreztem, hogy ebben a kérdésben megkeressem az illetékes megyei rendőrkapitányt 
és közvetlen tárgyalásokat folytassak vele ezekről a kérdésekről. 

Nemzetközi kapcsolat. Itt ülnek a munkatársaim, tényleg őket kell dicsérnem, 
mert az, hogy huszonéves korában valaki olyan nemzetközi konferenciákon képviseli 
Magyarországot, mint a terrorizmus és emberi jogok, azt gondolom, ez egy óriási 
lehetőség. Aki ilyen területeken helytáll, azt gondolom, azokat kellőképpen meg kell 
becsülni. 

A nemzetközi szervezetnek, az IPCAN-nak most már állandó meghívottjai 
vagyunk. A munkatársaim korábban Szarajevóban, Párizsban képviselték a 
szervezetet és előadtak ezeken a konferenciákon. Én magam is előadtam a 
nagyszombati egyetemen egy migrációs konferencián, szintén személyes meghívásra. 
Tehát próbáljuk a nemzetközi kapcsolatokat is hazánk érdekében hasznosítani. Erre 
hála istennek megvannak azok a munkatársak, akik erre is alkalmasak. 

Végül többször felmerült kérdés Vas Imre képviselő úr kérdése, a Honvédelmi 
bizottságban ugyanígy felvetette. Ez megint jogi rendezési kérdés, hogy olyan kis 
számban, 1,5-2 százalékos arányban hagyja jóvá az országos rendőr-főkapitány azokat 
a határozatokat, amelyek nem minősülnek közigazgatási határozatnak, ahol súlyos 
jogsértést állapítunk meg, alapjogi jogsértést. Hangsúlyozom, hogy állandó 
sztenderdek szerint, tehát a minket megelőző négy évben is hasonló sztenderdek 
alapján állapítottuk meg ezeket a jogsértéseket. Én azt gondolom, a magunk 
eszközeivel, elmondhatjuk, hogy külön konferenciát rendeztünk és állandó 
párbeszédben vagyunk, függetlenül attól, hogy azt gondolom, ez a jogi rendezés nem 
felel meg azoknak az elveknek, ami alapján megnyugtatóan és jogbiztonságot 
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szolgálva lehetne határozatokat hozni. Az előbb már említettem azt a helyzetet, 
amikor találkozunk olyan bírói ítélettel, amikor az eljárásban mi nem tudunk részt 
venni, de a mi határozatunk alapján hozza meg a bíróság az ítéletét. Ráadásul még 
visszajelzésünk sincs erről a dologról, tehát azt sem tudjuk, hogy melyik ügyekben 
indítottak peres eljárást, és annak a végén milyen jogerős ítélet született. Tehát én azt 
gondolom, ez egy jogi rendezési kérdés, itt az alkalom, hogy ismételten felhívjam a 
jogalkotók figyelmét erre, és minden alkalommal meg fogom tenni, amíg lehetséges. 

Külön köszönöm Teleki László képviselő úr kérdését. Nagyon szűkösek az 
eszközeink, de ezekkel az eszközökkel megpróbálunk élni. Mi minden egyes emberi 
jogi szervezettel, függetlenül attól, hogy ki milyen beállítottságúnak gondolja, 
amennyiben jelentkezik, a kapcsolatot tartjuk, nemzetközileg is és a magyar 
szervezetekkel is. Ami lehetőségünk van, hogy minden egyes rendőrőrsön egy plakát 
ki van függesztve - ezt személyesen is ellenőriztem -, tehát hogy fordulhatnak 
hozzánk. De megint a jogi anomáliákra kell felhívnom a figyelmet, hogy egyik oldalról 
más a mi eljárási rendünk, más az elkésettség, és más az, amikor a rendőrkapitányság 
jár el. Tehát nincs összhangban a kettő; csak hogy megint egy jogi anomáliát 
mondjak.  

Minden évben következetesen, amióta a testületet vezetem, az emberi jogok 
napjára kiadunk egy közleményt, és részt veszünk emberi jogi konferenciákon. 
(Demeter Zoltán megérkezik az ülésre.) Tehát ezek az eszközeink. Nyilván nem 
fogunk kilincselni különböző tévéműsorok között, de ha megkeresnek, akkor 
készségesen állunk rendelkezésükre. Az szerintem a mi jogi státuszunkba nem férne 
bele, ha mi külön keresnénk az ilyen alkalmakat. 

Ami pedig a határozataink nyilvánosságát illeti, anonimizált módon minden 
egyes határozatunk a honlapunkon megtalálható. Az anonimizált mód nyilván azért 
szükséges, mert adatvédelmi szempontból nekünk azt is értékelni kell, hogy a sértett 
felet is védenünk kell. Ennek következtében a határozatunkat föltesszük a honlapra, 
bár ezt sem mondom, hogy naprakész. Viszont még egy dolgot szeretnék a testületről 
elmondani: amikor ennek a testületnek a vezetését átvettem, olyan nagy volt a 
lemaradásunk, hogy majdnem másfél éves ügyeket örököltünk. Ugyanakkora 
létszámmal sikerült elérni másfél év alatt, hogy nincs hátralékunk. Ezt megint csak a 
munkatársaimnak szeretném megköszönni.  

S ha már ennyi mindent megköszöntem a munkatársaimnak, engedjék meg, 
hogy a következő napirendi pontjukra utalva, miután a rendőrségi törvény akként 
rendelkezik, hogy az Országgyűlés Hivatala látja el és biztosítja az anyagi feltételeket 
a Rendészeti Panasztestületnek, szeretném, ha egyértelművé tennék, és abba a 
módosító indítványba a mi munkatársaink is beleférnének. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen, elnök úr. Mi is gratulálunk önnek és csapatának a 

munkájukhoz, amelyet Rendészeti Panasztestületként végeznek.  
Tehát a bizottság a tájékoztatást tudomásul vette, e vonatkozásban határozatot 

nem kell hoznunk, mert hiszen hangsúlyoztam, hogy tájékoztatásról van szó és nem 
beszámolóról.  

Köszönöm, elnök úr, alelnök úr, a részvételüket. Ezzel ezt a napirendi pontot 
lezárom. (Dr. Lukács Tamás: Köszönjük szépen.) Egyperces szünetet kérek. (Dr. 
Lukács Tamás és munkatársai távoznak az ülésről.) Köszönöm szépen, folytatjuk a 
munkát. 
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Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről 

a) Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános 
szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény módosításáról szóló 
T/18530. számú törvényjavaslat 

Soron következik 2. napirendi pontunk: döntés képviselői önálló indítványok 
tárgysorozatba vételéről, azon belül is a) alpontként az elektronikus ügyintézés és a 
bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 
módosításáról szóló törvényjavaslat, Gulyás Gergely és Répássy Róbert 
képviselőtársaink önálló indítványa.  

Köszöntöm az előterjesztők képviseletében Répássy Róbert képviselőtársunkat. 
Megadom a szót, hogy javaslatát röviden indokolhassa. Tessék parancsolni! 

Dr. Répássy Róbert szóbeli kiegészítése 

DR. RÉPÁSSY RÓBERT (Fidesz) előterjesztő: Köszönöm a szót. Tisztelt 
Bizottság! Röviden szeretném ismertetni a javaslat lényegét, mégpedig hogy a 
kormány rendeletben határozhassa meg azokat az állami szerveket, amelyek 
önhibájukon kívül nem tudják biztosítani az elektronikus ügyintézést.  

Ennek az a magyarázata, hogy nyilván az elektronikus ügyintézésnek vannak 
bizonyos technikai követelményei, mondjuk úgy, hogy minimumkövetelményei, 
amelynek való megfelelést a kormány folyamatosan vizsgálja, hogy tehát megfelelnek-
e ezek a szervezetek az elektronikus ügyintézésnek. Azzal nem terhelhetjük az 
állampolgárok és az állami szervek kapcsolatát, hogy esetleg egy gyengén felkészült 
vagy technikailag nem jól felkészült szervezetet a kötelező elektronikus ügyintézés 
körében hagyunk. Tehát ezért van szükség arra, hogy rendeletben határozhassa meg 
ezeket a szerveket a kormány. Erről szól a javaslat. Kérem a támogatásukat.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen képviselőtársunknak. Megnyitom a javaslat vitáját. 

Kérdezem a bizottság tagjait, ki kíván hozzászólni. (Nincs ilyen jelzés.) Jelentkezőt 
nem látok. Lezárom a vitát. Mivel a vitában nem hangzott el kérdés, így nem adok 
szót az előterjesztőnek, hacsak nem akarja valamivel még kiegészíteni. (Dr. Répássy 
Róbert jelzésére:) Úgy látom, nem.  

Határozathozatal 

Kérdezem a bizottság tagjait, támogatják-e a törvényjavaslat tárgysorozatba 
vételét. Aki igen? (Szavazás.) Nyolc igen. Aki nem? (Szavazás.) Kettő nem; 
tartózkodás nincs. Köszönöm. Megállapítom, hogy 8 igen, 2 nem szavazat mellett, 
tartózkodás nélkül a bizottság tárgysorozatba vette a törvényjavaslatot. 

A határozati házszabály értelmében tájékoztatom képviselőtársaimat, hogy a 
bizottság döntéséről házelnök urat írásban értesítjük. Ezzel ezt a napirendi pontot 
lezártam. 

b) A Nemzeti Emlékezet Bizottságról szóló 2013. évi CCXLI. törvény 
módosításáról szóló T/18531. számú törvényjavaslat 

Soron következik 2. napirendi pontunk b) alpontja: a Nemzeti Emlékezet 
Bizottságról szóló 2013. évi CCXLI. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat, 
Gulyás Gergely és Répássy Róbert képviselő urak önálló indítványa.  

Megadom a szót képviselőtársunknak, Répássy Róbertnek, hogy javaslatát 
indokolhassa. Tessék parancsolni! 
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Dr. Répássy Róbert szóbeli kiegészítése 

DR. RÉPÁSSY RÓBERT (Fidesz) előterjesztő: Köszönöm a szót. Tisztelt 
Bizottság! A Nemzeti Emlékezet Bizottságát a 2013. évi CCXLI. törvény hozta létre. Az 
azóta eltelt időben - több mint három év eltelt azóta, hogy működik a Nemzeti 
Emlékezet Bizottsága - felülvizsgálta mind a bizottság, mind pedig a bizottsághoz 
fordulók, mondjuk úgy, hogy tesztelték ezt a jogszabályt, és szükség van néhány 
módosításra. Így a módosítások alapvetően a bizottság elnökének a hatáskörét 
érintik, mondjuk úgy, hogy munkaszervezeti hatáskörét. Tehát bár testületként 
működik a Nemzeti Emlékezet Bizottsága, de mégiscsak mint intézmény szükség van 
arra, hogy a bizottság elnöke többletjogosítványokat kapjon annak érdekében, hogy a 
munkát jobban tudja szervezni. 

A kutatással kapcsolatos módosításokat is tartalmaz az indítvány. Figyeltem, 
hogy a sajtó egy ponton talált érdekességet ebben a javaslatban, mégpedig ott, hogy a 
tudományos kutatómunkában való részvételből eddig ki voltak zárva mindazok, akik 
korábban lényegében az érintett állampárti vagy állambiztonsági szervezetekben 
dolgoztak. Márpedig nyilván az ő kutatómunkájukra van szükség, de arra, hogy 
bizonyos információkat vagy bizonyos tájékoztatást megadjanak a bizottságnak, erre 
szükség lehet. Eddig ez kategorikusan ki volt zárva, és ahogy az írásbeli indoklás is 
fogalmaz, megbízási szerződés esetén külön gondot jelent a nyilatkozattételre 
vonatkozó általános megfogalmazás azon személyek esetében, akik 1972. február 14-
ét követően születtek, mert fogalmilag kizárt, hogy akár tagjai, akár munkavállalói, 
vagy akár tisztségviselői lettek volna a felsorolt szervezeteknek, mégis nyilatkozatot 
kell tenniük. Tehát részben a ’72 előtt születettek esetén is vannak korlátozások, de a 
’72 után születetteknél is vannak korlátozások, ezért az a javaslatunk, hogy kicsit 
életszerűbbé tegyük ezt a szabályozást annak érdekében, hogy a Nemzeti Emlékezet 
Bizottsága minél tökéletesebb, minél hatékonyabb munkát tudjon végezni. Köszönöm 
szépen a lehetőséget. 

Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönöm szépen képviselőtársunknak. Megnyitom a javaslat vitáját. 
Kérdezem a bizottság tagjait, hogy ki kíván hozzászólni. (Senki sem jelentkezik.) 
Jelentkezőt nem látok. Lezárom a vitát.  

Az előterjesztőt kérdezem, akar-e még valamit mondani az üggyel 
kapcsolatban. (Dr. Répássy Róbert: Nem, nem hangzott el semmi!) Köszönöm 
szépen. 

Kérdezem a bizottság tagjait, támogatják-e a törvényjavaslat tárgysorozatba 
vételét. (Szavazás.) Hét igen szavazat. Ki nem támogatja? (Szavazás.) Három nem 
szavazat. Köszönöm. Megállapítom, hogy 7 igen szavazattal, 3 nem ellenében a 
bizottság tárgysorozatba vette a törvényjavaslatot.  

A határozati házszabály értelmében tájékoztatom képviselőtársaimat, hogy a 
bizottság döntéséről házelnök urat írásban értesítjük. Ezzel ezt a napirendi pontot is 
lezártuk. 

c) A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény és 
az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény módosításáról 
szóló T/18565. számú törvényjavaslat 

Soron következik második napirendi pontunk c) alpontja, a közszolgálati 
tisztségviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény és az Országgyűlésről szóló 2012. évi 
XXXIIII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat. Gulyás Gergely, Hende Csaba 
és Répássy Róbert képviselők önálló indítványa. Megadom a szót előterjesztőként 
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Répássy Róbert képviselőtársunknak, hogy a javaslatot indokolhassa. Tessék 
parancsolni! 

Dr. Répássy Róbert szóbeli kiegészítése 

DR. RÉPÁSSY RÓBERT (Fidesz) előterjesztő: Köszönöm a szót. Tisztelt 
Bizottság! Ez egy, az elmúlt napokban - mondjuk így - nagy érdeklődést kiváltó 
törvényjavaslat volt, illetve jelenleg is az. Ugyanis azt a részét ragadták meg a 
sajtóban, hogy ez bizonyos illetményemelést jelent az országgyűlési tisztviselőknek. 
Azért szerintem érdemes itt néhány dolgot tisztázni. 

Először is: a javaslat szerint az országgyűlési köztisztviselők egy önálló jogállás 
vagy önálló kategória lenne az állami alkalmazottak között. Tehát egy önálló 
életpályát biztosít a törvényjavaslat az országgyűlési köztisztviselők számára. Ezért 
szükséges, hogy a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvényen belül egy elkülönült 
kategória legyen az országgyűlési köztisztviselőkre vonatkozó szabályozás. Mind az 
előmenetelükben, mind a különböző beosztásukban, bár nagyon sok hasonlóság van a 
közszolgálati tisztviselőkre vonatkozó szabályokkal, nagyon sok hasonlóságot mutat a 
javaslat, de mégis egy önálló szabályozást takar ez a törvényjavaslat.  

A törvényjavaslat egyik célja valóban az, hogy a köztisztviselők, pontosabban 
innentől kezdve nevezzük úgy, hogy az országgyűlési köztisztviselők tekintetében 
illetményemelésre kerüljön sor. Megjegyzem, hogy azért, mert a közszolgálati 
tisztviselőkre vonatkozó illetményemelésekből kimaradtak mindezidáig az 
országgyűlési köztisztviselők. Tehát nem pusztán egy önálló illetményemelésről lenne 
szó, hanem hozzáigazítjuk ahhoz az illetményemeléshez, amit eddig például a 
kormányzati tisztviselőknél a parlament végrehajtott. Igaz, egy más 
illetményszámítási modellre térne át ez a javaslat, mégpedig az Állami 
Számvevőszékhez hasonlóra, lényegében az illetményalap meghatározása az Állami 
Számvevőszékhez hasonlóan alakulna, mondjuk úgy, hogy a nemzetgazdaság 
teljesítményéhez igazodó illetményszámítást vezetne be, egy automatikus 
illetményszámítást, amennyiben az illetményalap meghatározása ugyanúgy történne, 
mint az Állami Számvevőszéknél. Tehát nem feltétlenül minden évben a 
köztisztviselői illetményalappal együtt mozogna ez az illetményalap, hanem mindig a 
nemzetgazdasági teljesítményhez igazodna. Ennél bonyolultabb a számítási módja, de 
most ha nem haragszanak, leegyszerűsítem, tehát a nemzetgazdasági teljesítménytől 
függ az, hogy innentől kezdve hogyan emelkedik az országgyűlési tisztviselők 
illetménye. 

Ami a számszerűséget illeti, átlagosan 45 százalékkal emelkedne az 
országgyűlési tisztviselők illetménye a jelenlegihez képest. Az átlag mindig mutat 
lefelé is, felfelé is eltérést, tehát van, akinek nem emelkedik, vagy kevésbé emelkedik, 
talán olyan nincs, akinek egyáltalán nem emelkedik, azt gondolom, ilyen nincs, ez 
nyilván valamifajta nem kívánt mellékhatás lenne, ha nem emelkedne. Nyilván meg 
kell néznünk, hogy minden kategóriában igaz-e, hogy emelkedik. Azt egyáltalán nem 
kívánják az előterjesztők, hogy ne adj’ isten csökkenjen valakinek az illetménye, de az 
illetményemelés tulajdonképpen nulla és 70 százalék között mozog. És azért lehet 
mondani, hogy átlagosan 45 százalék, mert teljesen más számítási módra és más 
illetménytáblára térne át a jövőben az Országgyűlés Hivatalának dolgozói 
tekintetében az új törvény.  

Azt gondolom, hogy az előterjesztők nevében örömmel veszünk minden 
jobbító szándékú módosító javaslatot. Kérem, támogassák a javaslatunkat, 
amennyiben a fő céllal egyetértenek a tisztelt képviselőtársaim, mármint hogy egy 
önálló életpálya legyen az országgyűlési tisztviselők életpályája, egy politikai akarattól 
független illetménykövetés alakuljon ki, politikai akarattól független, kizárólag a 
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nemzetgazdaság teljesítményéhez igazodó illetményemelés és folyamatos emelkedés 
kerüljön bevezetésre. Ha olyan kategóriák maradtak, a mi figyelmünket elkerülte 
volna olyan illetménykategória, amelynél nem emelkedik a köztisztviselők illetménye, 
az mindenképpen nem kívánatos mellékhatás. Ha erre rámutatnak módosító 
indítványaikban, annak örülni fogunk. De remélem, hogy egyetértenek a 
törvényjavaslattal Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Megnyitom a javaslat vitáját. Kérdezem a bizottság 

tagjait, ki kíván hozzászólni. (Senki sem jelentkezik.) Jelentkezőt nem látok. 
Kérdezem az előterjesztő képviselőtársamat! 

 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT (Fidesz) előterjesztő: Még egyszer mondom: a 

nyitottságomat szeretném jelezni. Nem az egész konstrukcióval kapcsolatban, mert 
azt változatlanul fenntartjuk, ez elvi kérdés, de mivel eltérő az eddigi köztisztviselői 
életpálya illetményszámításától az új számítási mód, ezért azt semmiképpen sem 
szeretnénk, ha valaki ettől az új törvénytől rosszabbul járna. Kifejezetten az a célunk, 
hogy mindenkinek az Országgyűlés Hivatalában emelkedjen az illetménye tekintettel 
arra, hogy a kormányzati tisztviselőknél már jelentős illetményemelés történt az 
elmúlt évben és években. Köszönöm szépen. 

Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönjük szépen. Kérdezem a bizottság tagjait, támogatják-e a 
törvényjavaslat tárgysorozatba vételét. Ki támogatja? (Szavazás.) Köszönöm. 
Megállapítom, hogy 10 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a 
bizottság egyhangúlag tárgysorozatba vette a törvényjavaslatot.  

A határozati házszabály értelmében tájékoztatom a képviselőtársaimat, hogy a 
bizottság döntéséről házelnök urat írásban értesítjük. Ezzel ezt a napirendi pontot is 
lezártuk.d) A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 

módosításáról szóló T/18051. számú törvényjavaslat 

Soron következik 2. napirendi pontunk d) alpontja: a Büntető Törvénykönyvről 
szóló 2012. évi C. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat, Szabó Timea 
képviselőtársunk önálló indítványa. 

Nagy tisztelettel köszöntöm az előterjesztőt, tessék helyet foglalni! Megadom a 
szót, hogy javaslatát indokolhassa. Tessék parancsolni! 

Szabó Timea szóbeli kiegészítése 

SZABÓ TIMEA (független) előterjesztő: Köszönöm a szót, elnök úr. Igazából 
ezt a javaslatot már az elmúlt alkalommal tárgyalta a bizottság. Én csak azért nem 
vonattam ezt vissza, mert jegyzőkönyvben szeretném tárgyalni, hogy mi az oka annak, 
hogy annak ellenére, hogy elsőként nyújtottam be az erre vonatkozó javaslatomat, azt 
követte négy nap múlva Bárándy Gergely, majd szintén három-négy nap múlva 
Selmeczi Gabriella és Répássy Róbert javaslata, de mégis az enyém valahogy nem 
került a bizottság elé napirendre, ennek mi lehet az oka. 

Természetesen most nem fogom ismertetni ezt a javaslatot, hiszen Répássy 
képviselőtársam szinte szó szerint átemelte azt, amit én már benyújtottam. Csak a 
jegyzőkönyv kedvéért gondoltam, hogy viszonylag példátlan ez az eljárás, ezért ha 
esetleg erre itt magyarázatot kaphatnék, annak örülnék és megköszönném. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Megnyitom a javaslat vitáját. Kérdezem a bizottság 

tagjait, ki kíván hozzászólni. Répássy Róbert képviselőtársunknak megadom a szót. 



15 

Hozzászólások 

DR. RÉPÁSSY RÓBERT (Fidesz): Tisztelt Bizottság! Tisztelt Képviselő 
Asszony! Ha összeveti az ön javaslatát azzal, amit végül is az Országgyűlés elfogadott 
ebben a tárgyban - mert valóban igaz, hogy ebben a tárgyban az Országgyűlés, 
bocsánat, nem elfogadott, hanem éppen zárószavazásra vár, holnap szavazunk róla -, 
ha összeveti a két szöveget, akkor látja a különbséget. Azt gondolom, maga a szöveg 
eltérősége mutatja azt, hogy miért inkább egy másik megoldást választottunk. De azt 
nagy örömmel vesszük, ha holnap megszavazza ön is a törvényjavaslatunkat, mert az 
azt jelenti, hogy akkor ebben egyetértés mutatkozik.  

Egyébként itt ez a bizottság elfogadta még Bárándy Gergelynek egy módosító 
javaslatát is, amelyben még tovább szigorította ezeknek a bűncselekményeknek a 
büntetési tételét. Tehát nem egyszerűen csak a Kúriát és az Alkotmánybíróságot 
megjárt ügy miatt módosítjuk most a büntető törvénykönyvet, hanem időközben egy 
ellenzéki javaslatra még szigorúbbá válik a 12 évnél fiatalabb gyermekek sérelmére 
elkövetett szexuális erőszak büntetése.  

S még egyszer hangsúlyozottan köszönöm szépen, hogyha támogatja ezt a 
javaslatot. Arra én nem tudok magyarázatot adni, hogy ügyrendileg miért így alakult, 
de tartalmilag teljesen egyetértek a kezdeményezéssel, olyannyira, hogy holnap meg 
is fogom szavazni az erre vonatkozó törvénymódosítást.  

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

még határidőn belül vagyunk a tárgysorozatba vétel elbírálása tekintetében, tehát a 
határidőből még nem futottunk ki. S egyébként a Fidesz képviselőinek a javaslata 
álláspontunk szerint jobb, és arra kérjük a képviselő asszonyt is, hogy támogassa 
holnap a törvényjavaslat elfogadását.  

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

ilyen jelzés.) Amennyiben nem, akkor a vitát lezárom, és visszaadom a szót az 
előterjesztőnek. Tessék parancsolni! 

Szabó Timea reflexiói 

SZABÓ TIMEA (független) előterjesztő: Köszönöm a szót, elnök úr. A 
kérdésemre nem nagyon kaptam választ, és úgy látom, hogy itt kormánypárti 
képviselők is viszonylag tanácstalanul állnak az általam feltett kérdés előtt. Én csak 
azt szerettem volna tisztázni, hogy akkor ezt most rendszerűnek vehetem-e vagy 
vehetjük-e, hogy ha egy kormánypárti képviselő benyújt egy ellenzéki képviselő által 
benyújtott módosításhoz vagy törvényjavaslathoz hasonló javaslatot, akkor azt csak 
hetekkel később veszik napirendre, amikor már jelentősen elveszíti aktualitását. De 
ha Vas Imre szerint nem veszíti el az aktualitását, akkor én továbbra is biztatom a 
képviselőket… (Dr. Vas Imre: Nem ezt mondtam. Szövegértés!) Azt mondta, hogy 
határidőn belül vagyunk (Dr. Vas Imre: Így van.), úgyhogy akkor nyugodtan 
tárgysorozatba lehet venni vagy támogatni lehet ezt a javaslatot is. Mondom, a 
jegyzőkönyv kedvéért szeretném, mert ezt én eléggé példátlannak vettem az elmúlt 
évek gyakorlatához képest, és szerettem volna tisztázni ezt a gyakorlatot. 

Nyilvánvalóan az Országgyűlésnek itt egy komoly mulasztása volt ezen a téren. 
Én örülök, ha ez most pótlásra kerül; ebben köztünk nincs vita. De szeretném 
tisztázni azt, hogy a jövőben akkor ilyen eljárás nem lesz az általánosan elfogadott 
gyakorlat. Köszönöm. 
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Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönöm. Kérdezem a bizottság tagjait, támogatják-e a 
törvényjavaslat tárgysorozatba vételét. Aki igen? (Szavazás.) Egy igen. Aki nem? 
(Szavazás. - Nincs ilyen.) És aki tartózkodott? (Szavazás.) Kilenc tartózkodás. 
Köszönöm. Megállapítom, hogy 1 igen, 0 nem és 9 tartózkodás mellett a bizottság 
nem vette tárgysorozatba a törvényjavaslatot.  

A határozati házszabály értelmében tájékoztatom képviselőtársaimat, hogy a 
bizottság döntéséről házelnök urat írásban értesítjük. Ezzel ezt a napirendi alpontot is 
lezártuk. 

e) A deviza, és a deviza-alapú követelésekhez kapcsolódó 
végrehajtási eljárások felfüggesztésének céljából a bírósági 
végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény módosítása címmel 
benyújtott T/18063. számú törvényjavaslat 

Soron következik 2. napirendi pontunk e) alpontja: a deviza, és a deviza-alapú 
követelésekhez kapcsolódó végrehajtási eljárások felfüggesztésének céljából a bírósági 
végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény módosítása címmel benyújtott 
törvényjavaslat, Szabó Timea képviselő asszony önálló indítványa.  

Továbbra is tisztelettel köszöntöm az előterjesztőt; megadom a szót, hogy 
javaslatát indokolhassa. Tessék parancsolni! 

Szabó Timea szóbeli kiegészítése 

SZABÓ TIMEA (független) előterjesztő: Köszönöm a szót, elnök úr. Ez a 
javaslat nem először szerepel itt a bizottság előtt. Korábban is már több ízben 
benyújtottuk. Igyekszünk figyelembe venni a bizottság észrevételeit, hozzáfűznivalóit, 
és aszerint módosítani mindig az általunk elkészített törvényjavaslatot. Ez történt 
ebben az esetben is.  

Itt ugye arról van szó, azt kérjük a tisztelt bizottságtól, hogy támogassa annak 
tárgysorozatba vételét, hogy ne csak a kilakoltatási eljárásokat, hanem a végrehajtási 
eljárásokat is felfüggesszék, egészen addig, amíg az Európai Bíróság nem hoz a 
magyar devizahiteles ügyekben döntést. Ugye, most már tudjuk, hogy nem hét, 
hanem kilenc darab kérdés is van magyar devizahiteles-ügyben az Európai Bíróság 
előtt, ezek között szerepelnek az árfolyamkockázatról szóló tájékoztatások; most már 
a kezelési költség is mint valós szolgáltatás és ellenszolgáltatás kérdése. Tehát nagyon 
komoly kérdések vannak az Európa Bíróság előtt.  

Tudjuk, hogy jelenleg nem minden végrehajtási eljárást függeszt fel a bíróság. 
Ezt azért is hangsúlyozom, mert ez elhangzott az előző hasonló tartalmú beadványok 
kapcsán itt ebben a bizottságban. Ott történhet felfüggesztés, ahol a kötelezett polgári 
pert indít, azonban tudjuk, hogy nagyon sok bajba jutott devizahitelesnek nincs 
anyagi lehetősége arra, hogy jogi képviseletet szerezzen; ráadásul ugye ez kötelező 
lesz január 1-jétől. A felfüggesztés nem automatikus, és ráadásul nem is egységes 
országosan. Hadd ismertessek néhány statisztikát; ráadásul azt is tudjuk, hogy január 
1-jén lép életbe az a módosítás is a Pp.-vel, miszerint végrehajtás megszüntetése iránti 
per már nem indítható január után. Úgyhogy itt olyan súlyosbító, illetve olyan 
súlyosabb körülmények, illetve feltételek lépnek január 1-jétől életbe, amelyek nagyon 
komolyan veszélyeztetik, illetve hátráltatják a bajba jutott devizahiteleseket abban az 
ügyben, hogy ők tényleges jogi lépéseket tudjanak tenni. Tudjuk, hogy az ügyvédi 
költségek is jelentősen emelkednek, nem lehet igénybe venni pro bono alapon 
ügyvédi segítséget, s a többi. 

A kényszerértékesített ingatlanok száma - csak néhány statisztika - 2015-ben 
9469 volt, ebből az eszközkezelőhöz 6881 került; 2016-ban már 10 ezer ilyen 
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lakáscélú ingatlan vált kényszerértékesítés tárgyává, amelyből 6 ezer került a Nemzeti 
Eszközkezelőhöz; és ugyanez az arány 2017-re is vonatkozik. Tudjuk tehát, hogy 
nagyjából a fele tud bekerülni az eszközkezelőhöz. Azt is tudjuk, hogy sajnos a bank 
mindenféle indoklás nélkül elutasíthatja az eszközkezelőbe való kerülést, ráadásul 
fellebbezési lehetőség sincs, tehát nagyon komolyan elesnek a valódi segítségtől a 
bajba jutott devizahitelesek. Ehhez is kell az a fajta segítség, amelyet az én javaslatom 
tartalmaz, hogy a végrehajtásokat függesszük fel, ne csak a kilakoltatásokat. Hiába 
hosszabbította meg a moratóriumot most az Országgyűlés, sajnos ez csak a 
kilakoltatásra vonatkozik. Pontosan tudjuk, hogy a végrehajtás, azaz az árverések is 
ugyanúgy folyhatnak, maximum a kilakoltatásukat toljuk el. Azért ez nem valódi 
megoldás a bajba jutottaknak.  

Vas Imrének mondom előre, hogy ne kezdjük vitatkozni, tudom, hogy ön 
szerint tulajdonképpen csak két bajba jutott devizahitelesről van szó, akinek 450 ezer 
végrehajtási eljárása van. Vegyük ezt picit komolyabban, mert tudjuk, hogy ez több 
mint egymillió embert érint, hiszen 900 ezer végrehajtási eljárás van. Ezt azért 
mondom, mert a múltkor részletesen kifejtette, hogy itt csak néhány emberről van 
szó, hiszen a többségnek több végrehajtási ügye is van. Ha úgy vesszük, hogy egy 
főnek átlagosan, mondjuk, három darab van, akkor is több mint egymillió embert 
érint ez ma Magyarországon. Arra kérem önöket, támogassák ezt. Nem csak a 
kilakoltatási moratóriumot kell meghosszabbítani. Ráadásul tudjuk, hogy a 
választások utánra időzítették, hogy ne legyenek balhék, de attól még nagyon-nagyon 
sok család igenis bajba kerülhet, utcára kerülhet gyerekekkel, idős emberekkel. Ezt 
kell nekünk megakadályozni, úgy is mondhatnám, hogy kötelességünk, hogy ezt 
megakadályozzuk, és valódi segítséget nyújtsunk. Várjuk meg az Európai Bíróság 
döntését, legalább augusztusig és utána nézzük meg, hogy mit lehet még tenni az 
ügyükben. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Megnyitom a javaslat vitáját. Kérdezem a bizottság 

tagjait, ki kíván hozzászólni. (Dr. Vas Imre jelentkezik.) Vas Imre alelnök úrnak adom 
meg a szót. Tessék parancsolni! 

Hozzászólás 

DR. VAS IMRE (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen. A képviselő 
asszony jó néhány állításában jelentősen tévedett, például az ügyvédkényszerrel 
kapcsolatban. Az új Pp. szerint is csak a törvényszéken induló eljárásokban kötelező 
az ügyvédkényszer, ott pedig a vitatott értéknek kell 30 millió forintnak lennie, nem a 
kölcsöntartozás összegének. A vitatott értéknek kell 30 millió forintnak lennie, hogy 
törvényszékre kerüljön. (Vigh László megérkezik.)  

Képviselő asszony elfelejtette, hogy a bírónak egyébként most is lehetősége van 
az előtte folyó eljárást felfüggeszteni, az Európai Bíróság véleményét, döntését 
kikérni. Azt is elfelejtette képviselőtársam, hogy megemeltük például, hogy nem 70 
százalékon lehet a lakóingatlanokat értékesíteni, persze ha az illetőnek csak ez az egy 
lakóingatlana van, hanem száz százalékon, és ki kell írni két árverést. Két árverés után 
egy évet kell folyamatos árverési oldalon feltüntetni és csak utána lehet lemenni 90 
százalékra. Ezt képviselőtársam mind elfelejtette. 

Az meg, hogy ön összekeveri a végrehajtási eljárásokat a végrehajtásban 
érintett adósokkal, szerintem nem minket, hanem önt minősíti. (Szabó Timea 
közbeszólása.) Úgyhogy a törvényjavaslatot nem javasoljuk tárgysorozatba venni. 
Alkalmatlan egyébként a célok elérésére. Köszönöm szépen. 
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ELNÖK: Köszönöm. Kérdezem, van-e még valakinek hozzászólnivalója. (Senki 
sem jelentkezik.) Jelentkezőt nem látok. A vitát lezárom. Megadom a szót az 
előterjesztőnek. Tessék parancsolni! 

Szabó Timea válaszadása 

SZABÓ TIMEA (független) előterjesztő: Köszönöm a szót, elnök úr. Vas Imre 
képviselőtársam megint hozta a formáját, megint a nagyon szolidáris arcát sikerült 
megmutatnia. (Dr. Vitányi István visszajön a terembe.) Pontosan tudjuk azt, hogy a 
bíróságnak mik a lehetőségei és pontosan tudjuk, hogy a bíróságok sem tudják, mi a 
túrót kell csinálniuk. Nem véletlenül fordultak az Európai Bírósághoz. Azért van 
kilenc kérdés ott. Nem tudják, hogy egyes devizahiteles perekben hogyan kell dönteni. 
Ráadásul, ismétlem, ott történhet felfüggesztés, ahol a kötelezett polgári pert indít.  

Tehát ne csináljunk úgy, mintha egyébként minden devizahiteles tisztában 
lenne azzal, hogy mik a lehetőségei, ráadásul kérdés, hogy milyen anyagi lehetőségeik 
vannak. Tényleg én nem értem, hogy önök miért nem hajlandóak végre olyan 
intézkedést hozni, amely tényleg segít a bajba jutott devizahiteleseknek. Most 
mondtam el, egyébként nagyon sokan elmondtuk, sokszor, hogy az Eszközkezelő is 
csak néhány embernek segített. Ráadásul itt olyan banki visszaélések is történtek, 
tájékoztatás megfelelő elmaradása például, amely nagyon komolyan felveti a 
szerződés érvényességét. Pontosan erről tárgyal a bíróság. Egyébként Románia 
esetében született már hasonló döntés. Én tényleg nem értem, hogy önök miért nem 
akarnak egymillió embernek segíteni ebben az ügyben. Miért fáj maguknak az, ha a 
magyar embereknek segítenek és nem a bankok oldalára állnak?  

Értem én, hogy Trócsányi miniszter úr ügyvédi irodája, amihez persze tudjuk, 
hogy aztán a világon semmi köze nincs már, képviseli a bankokat, de esetleg egyszer 
az életben az önök kormányzása alatt lehetne az emberek, a devizahitelesek 
problémáit is szem előtt tartani és az ő érdekeiket képviselni. Vas Imre 
képviselőtársam nézzen utána annak, hogy hány embert érint, hány végrehajtási 
eljárás van, hányan tudtak bemenni az Eszközkezelőbe, milyen oltári adósságok 
halmozódtak fel. A kétszerese-háromszorosa annak ellenére, hogy az emberek 8-10 
évig becsülettel fizették ezeket a törlesztőrészleteket és 8-10 év törlesztés után 
tartanak ott, hogy kétszer annyival tartoznak, mint amennyit felvettek. 

Nem arról van szó, hogy felelőtlenül vették fel a hiteleket. Nem arról van szó! 
Ezért ezek az emberek megérdemlik a segítségünket, hogy legalább egy kis levegőhöz 
jussanak, legalább meghallgassuk, hogy az Európai Bíróságnak mi a mondanivalója 
ezzel kapcsolatban. Egyébként jelzem, hogy Vas Imre is tartózkodott az előző ilyen 
tárgyú beadványomnál, tehát szó nem volt arról, hogy alaptalan, megalapozatlan, és 
nem tudom, milyen jelzőket használt. Azt kérem, hogy legalább vegyék 
tárgysorozatba és tudjunk erről beszélni az Országgyűlés előtt. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Vas Imre alelnök úr észrevételezni szeretné az 

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

bírókat felkészültebbnek tartom, mint képviselő asszony. 
 
ELNÖK: Kérdezem képviselő asszonyt, szeretne-e reagálni. 
 
SZABÓ TIMEA (független) előterjesztő: Csak egy rövid megjegyzés, bár úgy 

tudom, hogy a zárszó után már nem nagyon szoktunk diskurálni, de ha Vas Imre 
megkapta a szót, akkor természetesen én is reagálnék. 
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A múltkori bizottság ülés jegyzőkönyvéből nem egészen az derült ki, hogy ön és 
társai rettenetesen tisztelnék a magyar bírókat, de ehhez nem is fűznék több 
kommentárt. Köszönöm. 

Határozathozatal 

ELNÖK: Kérdezem a bizottság tagjait, támogatják-e a törvényjavaslat 
tárgysorozatba vételét. Ki támogatja? (Szavazás.) Három igen szavazat. Ki nem? 
(Szavazás.) Nincs ilyen. Ki tartózkodott? (Szavazás.) Nyolc. Köszönöm. 
Megállapítom, hogy 3 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 8 tartózkodás mellett a 
bizottság nem vette tárgysorozatba a törvényjavaslatot.  

A határozati házszabály értelmében tájékoztatom képviselőtársaimat, hogy a 
bizottság döntéséről házelnök urat írásban értesítjük. Ezzel ezt a napirendi alpontot is 
lezárjuk. 

f) Az állatkínzókkal szembeni hatékony fellépés megteremtése 
érdekében a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 
módosításáról szóló T/18093. számú törvényjavaslat 

Soron következik második napirendi pontunk f) alpontja. Az állatkínzókkal 
szembeni hatékony fellépés megteremtése érdekében a Büntető Törvénykönyvről 
szóló 2012. évi C. törvény módosításáról Egyed Zsolt képviselő úr önálló indítványa. 
Egyed Zsolt képviselőtársunk jelezte telefonon, hogy nem tud részt venni a mai 
ülésen. Azonban nincs akadálya annak, hogy a távollétében megtartsuk a vitát 
figyelemmel a HHSZ 58. § (3) bekezdésére, mely kifejezetten kimondja, hogy 
előterjesztő távolléte nem akadálya a tárgyalásnak. Ennek alapján megnyitom a vitát. 
Kérdezem a bizottság tagjait, ki kíván hozzászólni. (Dr. Vas Imre jelentkezik.) 
Megadom a szót Vas Imre alelnök úrnak. Tessék parancsolni! 

Hozzászólás 

DR. VAS IMRE (Fidesz), a bizottság alelnöke: Az állatorvosi kamaráról szóló 
2012. évi CXXVII. törvény a jogosulatlan állatorvosi tevékenység végzése esetén 
lehetővé teszi, hogy százezer forinttól tízmillió forintig terjedő közigazgatási bírságot 
szabjanak ki. Az én véleményem szerint ez nem éri el, mármint a jogosulatlan 
állatorvosi tevékenység végzése, azt a szintet, amikor büntetőjogilag szankcionálni 
kellene. Szerintem még szabálysértési szankció sincs kiszabva, tehát itt gyakorlatilag 
két lépést lépnénk a közigazgatási szankció után. Úgyhogy nem javasoljuk 
tárgysorozatba venni. 

Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönöm szépen képviselőtársamnak. Kérdezem, kíván-e még valaki 
hozzászólni. (Senki sem jelentkezik.) Jelentkezőt nem látok, ezzel a vitát lezárom. 

Kérdezem a bizottság tagjait, támogatják-e a törvényjavaslat tárgysorozatba 
vételét. Aki igen, kérem, jelezze! (Szavazás.) Három igen szavazat. Ki nem támogatja? 
(Szavazás.) Nyolc nem szavazat. Köszönöm. Megállapítom, hogy 3 igen, 8 nem 
szavazat mellett, tartózkodás nélkül a bizottság nem vette tárgysorozatba a 
törvényjavaslatot.  

A határozati házszabály értelmében tájékoztatom képviselőtársaimat, hogy a 
bizottság döntéséről házelnök urat írásban értesítjük. Ezzel ezt a napirendi alpontot is 
lezárjuk, és befejeztük a 2. napirendi pontunkat. 
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Egyebek 

Teleki László beszámolója a büntetés-végrehajtás aktuális 
helyzetéről 

Soron következik 3. napirendi pontunk, az egyebek. Ennek vonatkozásában 
bejelentenivalóm van. A tisztelt bizottság biztosan emlékszik arra, hogy bizottságunk 
a 2017. május 29-i ülésén Teleki László képviselőtársunk kezdeményezése alapján 
döntött arról, hogy tájékozódni kíván a büntetés-végrehajtás aktuális helyzetéről. A 
bizottság 17/2014-2018. számú határozatában ezért felhatalmazást adott Teleki 
László képviselőtársunknak arra, hogy a bizottság hatáskörében eljárva tekintse át a 
büntetés-végrehajtás aktuális helyzetét. A határozat kimondta, hogy a vizsgálat 
elsősorban a börtönviszonyokra, a fogva tartás körülményeire, az emberi jogok 
érvényesülésére, a fenyítési, jutalmazási nemek alkalmazására és hatásaira, a 
fogvatartottak egészségügyi ellátására, a fogvatartotti képzésekre, oktatásra, 
vallásgyakorlásra, a pártfogó felügyeleti tevékenységre terjedjen ki. 

Teleki László képviselőtársunk 2017. október 30-i kelettel benyújtotta a 
büntetés-végrehajtás aktuális helyzetét áttekintő beszámolóját, melyet a pénteki 
postával továbbítottam is valamennyi képviselőtársunk részére, és most az ülésen is 
kiosztásra került, mindenki előtt megtalálható. 

Megadom a szót Teleki László képviselőtársunknak. Tessék parancsolni! 

Teleki László szóbeli kiegészítése 

TELEKI LÁSZLÓ (MSZP): Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt 
Bizottság! Valóban, ezt a munkát elvégeztem, és a felsoroltakon belül jobban 
fókuszáltam és megpróbáltam azokat a problémás köröket fókuszpontba helyezni, 
ami az elítéltek foglalkoztatását jelenti, illetve az oktatás-képzésüket, s ezenkívül 
pedig az orvosi ellátáshoz való hozzáférésüket. Ezt azért tartottam fontosnak, mert ha 
mindegyiket górcső alá vettem volna, amiket felsorolt elnök úr is, akkor talán még 
mindig ezt vizsgálhatnám. A társadalmi hangulatot tekintve ezt tartottam a 
legfontosabbnak, hogy erre kapjunk választ, hogy ez hogyan is néz ki. Mert hiszen 
mindig az van, hogy az elítéltek nagyon sokba kerülnek az államba, és ez társadalmi 
feszültséget okoz nagyon sok esetben, és okozhat is egyébként, hozzáteszem. Viszont 
az anyagban is látszik, és a személyes benyomásom is azt mutatta ki, azt láttam, hogy 
az elítélteknek van, ahol 110 százaléka dolgozik. Kérdés, hogy hogy lehet 110 százalék: 
úgy lehet, hogy például a Kalocsai Női Fegyház és Börtönben azok is dolgoznak, akik 
egyébként még nincsenek elítélve, tehát fogvatartottak, de az ítéletük még nincs meg, 
viszont ők is munkát vállalnak nagyon sok esetben, hogy könnyebben teljen az idejük, 
tehát így van, ahol 110 százalékban dolgoznak. De egyébként 90 százalék alatt sehol 
nincs a fogvatartottak foglalkoztatási aránya, ami jónak mondható, mert ha a belső 
viszonyokat nézzük, azt lehet látni, hogy az elítélteknek - mint ahogy egyébként 
Kalocsán, Szegeden vagy éppen Budapesten is - minél jobb, ha munkát vállal. Egyszer 
azért, mert jobban telik az ideje, másodszor pedig pénzt kap érte, amit ott el tud 
vásárolni. Tehát sok minden ösztönzi arra, hogy munkával töltse az idejét. 

Mindegyik országos bv-intézetnél kft.-k irányítják a foglalkoztatást, ezek 
országos hatáskörű kft.-k, de az adott intézményre vonatkozóan tudnak csak 
foglalkoztatni. És azt a bevételt, amelyet akár a termelésből, akár egyéb más eszköz 
alapján be tudnak venni, azt a börtönben az elítéltekre, illetve magára az intézményre 
tudják költeni. Mindenképpen nagyon nagy számokról van szó, van, ahol 70-80 millió 
forintról. A részletes beszámolóhoz csatoltan egy másik adatot, meg lehet nézni, hogy 
melyik börtönben hol mennyi a bevétel. Tehát a lényeg, hogy a bevételekkel tudják 
segíteni az államot azzal, hogy foglalkoztatnak, termelnek, és azokból a forrásokból 
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pedig akár most egy nagy projekt van, ami egyébként a végéhez közeledik: a vécék 
kialakítása. Ugyanis az Európai Unió is több büntetést kiszabott, mert a magyar 
büntetés-végrehajtási intézetekben nincsenek elkülönített illemhelyek. Ez most már a 
vége felé jár, és ezekből a forrásokból próbálják meg egyébként megtenni, hogy meg 
tudják szüntetni, hogy nincs elkülönített mellékhelyiség, és még sorolhatnánk. 

A foglalkoztatáson kívül pedig nagyon fontos volt látni azt, hogy az 
egészségügyi hozzáféréssel nem volt nagy probléma. Elítéltekkel is beszéltem, 
természetesen a bv vezetőivel is beszéltem. Mind a két oldalról látszott az, hogy az 
egészségügyi hozzáférés adott. Egyetlenegy problémát jeleztek: a gyógyszerhez való 
hozzáférés elég szűkös. Az elmúlt napokban tárgyaltam a bv-intézetek országos 
parancsnokával, ő is megerősítette, hogy ebben az időszakban éppen ezen dolgoznak, 
hogy a gyógyszerek kiosztásában legyen valamilyen változás, mert ők maguk sem 
tartják jónak azt, ami most van. Ha napi háromszor-négyszer kell gyógyszert 
kiosztani, az nagyon körülményes, és sok embert vesz igénybe, hogy a gyógyszereket 
kiosszák. Tehát erre valamit ki akarnak most dolgozni, amit egyébként én is jeleztem 
az anyagomban, hogy ezt problémának találtam. 

Amúgy pedig beszélgettem orvosokkal is, ápolókkal is. Nagyon nyitottak 
voltak, és azt lehet látni, hogy valóban, az elítéltek egészségügyi ellátását nagyon 
gondosan végzik.  

Az oktatás-képzés pedig talán még a civil életben - ha így lehet fogalmazni - is 
irigylésre méltó lehet, mert nagyon szervezetten hajtják végre. Van, akinek a nyolc 
osztály befejezése az elsődleges; azt is lehet látni, hogy nagyon rendszerezetten 
megadják a lehetőséget, aki igényli, de középiskolában, és van olyan, aki 
felsőoktatásban is jelen van. Mindez a három szint elérhető. 

A szakképzésben pedig szintén azokra a foglalkozásokra, foglalkoztatási 
ágazatokra próbálnak meg hagyatkozni, amelyek ott a bv-intézetben hagyományosan 
megvannak. Mondok egy példát: Szegeden például péknek is lehet tanulni vagy éppen 
vasipari szakmunkásnak, de ugyanígy igaz a budapesti fegyházintézetben is, hogy 
hasonló módon lehet. Ezáltal azt tudják elérni, hogy abban a szakmában ott tudnak 
biztosítani foglalkoztatást, plusz szakmunkásként tudnak dolgozni azok az elítéltek, 
akik ott vannak ezekben az intézetekben. 

Összességében, azt gondolom, negatívumot nem tudok és nem is szeretnék 
mondani, mert nem volt. Ezúton is szeretném megköszönni az országos parancsnok 
úrnak a hozzáállását, nagyon segítőkész volt, és természetesen a munkatársai is, mint 
ahogy a beszámolóban is jeleztem. Köszönöm a munkájukat, mert azt gondolom, 
nagyon hasznos a társadalom számára is, hogy mindenre odafigyelnek, amire kell, 
hogy az elítéltek olyan körülmények között töltsék le a kiszabott ítéletüket, ahogy illik, 
és a társadalom felé is mutatják azt a képet, hogy nyitottak, és rendben mennek a 
dolgaik. Köszönöm tehát nekik is ezt a nyitottságot. Köszönöm szépen. 

Észrevételek 

ELNÖK: Nagyon szépen köszönöm Teleki László képviselőtársunk munkáját a 
beszámoló elkészítése tekintetében. Sőt, a helyzet az, hogy ennél is többet, mert ő 
nem elméletileg, egy íróasztal mellől kereste meg a büntetés-végrehajtási intézeteket, 
hanem vette a fáradságot, és 2017 nyarán négy büntetés-végrehajtási intézetet 
személyesen is meglátogatott, és így tájékozódott a büntetés-végrehajtás helyzetéről, 
ezért ezt külön köszönöm neki.  

Mi se feledjük azt, hogy ez a mi kötelezettségünk, a mi felelősségünk is a 
börtönben levők látogatása, melynek most helyettünk Teleki László képviselőtársunk 
eleget tett. Köszönöm szépen. 
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Kérdezem a bizottság tagjait, van-e bárkinek bármilyen felvetése. (Dr. Répássy 
Róbert jelentkezik.) Répássy Róbert képviselőtársunknak adom meg a szót. 

 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT (Fidesz): Csak röviden szeretnék hozzászólni. Én is 

köszönöm Teleki képviselő úr munkáját. Őszintén szólva, amikor felhatalmaztuk erre 
a látogatásra, akkor még nem volt számomra világos, hogy mi lesz ennek a 
kimenetele. De örülök annak, hogy ilyen alapos munkát végzett. Az a javaslatom, nem 
tudom, megtörtént-e, hogy esetleg küldjük meg a büntetés-végrehajtást felügyelő 
Belügyminisztériumnak is ezt a beszámolót. (Közbeszólás: Az országos 
parancsnokságnak!) Az országos parancsnokság valószínűleg megkapta, de érdemes 
a Belügyminisztériumnak, a belügyminiszter úrnak is megküldeni. Mondhatnám, 
hogy olyan a beszámoló, hogy akár bekeretezve ki fogják tenni a falra. (Derültség.) 
Ritkán kapnak annyi dicséretet börtönviszonyok tekintetében ellenzéki képviselőtől, 
mint most ezt. De félretéve a tréfát, örülök, ha ezt tapasztalta a képviselő úr. Talán a 
következő munkája az lehetne, hogy a tranzitzónát is meglátogatja a szerbiai határon, 
és akkor hátha az úgynevezett jogvédő szervezetek jobb színben látnák az ott 
kialakított életviszonyokat. Köszönöm szépen a szót. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen képviselőtársamnak is a pozitív hozzászólását. Úgy 

gondolom, hogy megfogadjuk és elküldjük belügyminiszter úrnak is. Köszönjük 
szépen a javaslatot. Teleki László képviselőtársunknak adom meg a szót. 

 
TELEKI LÁSZLÓ (MSZP): Köszönöm szépen. Szeretném, ha az országos 

parancsnok úrnak is eljuttatnánk, mert hivatalosan én nem juttattam el ezt a 
beszámolót. Azt gondolom, nagyon fontos lenne, hogy neki is küldjük el a bizottság 
nevében a tájékoztatót. Köszönöm. 

Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Már egyeztettünk az országos parancsnok úrral és 
meg fogjuk neki küldeni. 

Kérdezem a bizottság tagjait, van-e indítvány arra vonatkozóan, hogy a 
beszámolót a bizottság önálló napirendként tárgyalja vagy tudomásul vesszük a mai 
ülésen a beszámolót és a bizottság honlapján nyilvánosságra hozzuk. (Dr. Vas Imre: 
Szavazzuk meg a beszámoló elfogadását és a szerint járjunk el, amit az elnök úr 
mondott!) Szavazzuk meg a beszámoló elfogadását és e szerint járjunk el, mint amiről 
tájékoztattam a tisztelt bizottságot. Ki ért egyet ezzel? (Szavazás.) Megállapítom, 
hogy 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadtuk ilyen eljárási 
rendben Teleki László képviselőtársunk beszámolóját. Ezúton is köszönjük a kitartó 
munkáját. 

Tájékoztatom képviselőtársaimat, hogy a bizottság következő ülését jövő héten, 
előreláthatólag kedden, december 5-én délután 3 órai kezdettel tartjuk részletes viták 
előkészítése és tárgysorozatba vételek tárgyában.  

Az ülés berekesztése 

Köszönöm szépen a részvételüket. Tudom, hogy nehezen tudtak eljönni a mai 
ülésre, de köszönöm, hogy korábban keltek és idejöttek. Ezennel a mai ülést 
berekesztem. 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 24 perc)  
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