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önkormányzati tisztviselők bérrendezéséhez szükséges módosításáról szóló 
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indítványa)  
 
i) A kiskorúak sérelmére elkövetett bűncselekmények megelőzéséhez 
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(MSZP), dr. Lukács László György, dr. Staudt Gábor (Jobbik), dr. Szakács 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 08 óra 34 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirend 
elfogadása 

DR. VEJKEY IMRE (KDNP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Tisztelt Képviselőtársaim! Tisztelt Meghívottak! Az Igazságügyi bizottság ülését 
ezennel megnyitom. 

Ismertetem a helyettesítések rendjét: Répássy Róbert helyettesíti Vigh László 
képviselőtársunkat, Vas Imre alelnök úr pedig Budai Gyula alelnök urat. Köszönöm 
szépen. Megállapítom, hogy a bizottság határozatképes. 

Soron következik a mai ülés napirendjének megállapítása. Ezzel kapcsolatban 
Vas Imre alelnök úr jelentkezett, megadom a szót. 

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

hogy az 1/a pontot ne vegyük fel a napirendünkre, mert ez házszabálytól való 
eltéréssel fog menni - ez egyébként egy ötpárti kezdeményezés -, és így nem kell 
döntenünk a tárgysorozatba vételről. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Kérdezem a bizottság tagjait, van-e valakinek a napirendi javaslattal 

kapcsolatban észrevétele. (Nincs ilyen jelzés.) Jelentkezőt nem látok.  
Azzal a módosítással tehát, amelyet Vas Imre alelnök úr előterjesztett, 

miszerint az 1/a napirendi pontot levesszük a tárgyalandó napirendről, kérdezem a 
bizottság tagjait, ki támogatja a napirend elfogadását. (Szavazás.) Hét igen. Ki nem? 
(Szavazás. - Nincs ilyen.) Tartózkodás? (Szavazás. - Nincs ilyen.) Köszönöm. 
Megállapítom, hogy a bizottság 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
a napirendet elfogadta. 

A közhatalmat gyakorló politikusok és közpénzekkel gazdálkodók 
vagyonnyilatkozat-tételi szabályainak átalakításáról szóló T/18378. 
számú törvényjavaslat  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

Soron következik 1. napirendi pontunk: döntés képviselői önálló indítvány 
tárgysorozatba vételéről, ennek első alpontja: a közhatalmat gyakorló politikusok és 
közpénzekkel gazdálkodók vagyonnyilatkozat-tételi szabályainak átalakításáról szóló, 
dr. Hadházy Ákos képviselő úr önálló indítványa, amelyhez utóbb Demeter Márta 
képviselő asszony is csatlakozott. Nagy tisztelettel köszöntjük képviselő asszonyt a 
bizottság ülésén, mint előterjesztőt, és megadom a szót, hogy a javaslatát 
indokolhassa. Tessék parancsolni! 

Demeter Márta szóbeli kiegészítése 

DEMETER MÁRTA (LMP) előterjesztő: Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt 
Bizottság! A javaslatunk egyértelműen arról szól, hogy a vagyonnyilatkozat-tételi 
szabályokat egyértelműsítse, és hogy végre változtassunk azon a helyzeten, hogy az 
utóbbi években szó szerint közröhej tárgyává váltak a vagyonnyilatkozatok, 
olyannyira nem komolyan vehetők, nem ellenőrizhetők ezek. Azt gondolom, számos 
ügy megmutatta már ezt. Csak kettőt említve: emlékszünk a jelenlegi 
propagandaminiszter lakása négyzetmétereinek folyamatos növekedésére, aminek ezt 
követően semmilyen következménye nem lett, semmilyen vagyonvizsgálat nem indult 
ezt követően; vagy pedig megnézhetjük, hogy Lázár János birtokai közepén hogyan 
nő ki a semmiből egy kastély. 
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Már többször benyújtottunk olyan javaslatot, amely a szabályokat sokkal 
szigorúbbá tenné. Jelen pillanatban is erről van szó. Elsősorban a közbizalmat kell 
helyreállítani, és ellenőrizhetővé kell tenni a vagyonnyilatkozatokat. Ennek egy fontos 
eleme lenne az elektronikus kitöltés, és az, hogy a hatóságoktól és az állami 
nyilvántartásokból ellenőrizhetők legyenek azok az adatok, amelyeket a képviselők, 
közhatalmat gyakorló politikusok megadnak a vagyonnyilatkozatukban.  

Emellett az LMP antikorrupciós programjának egy kiemelt eleme az Állami 
Számvevőszék függetlenné tétele, és természetesen, miután egy ilyen intézmény már 
független, nagyon erős korrupcióellenes hatásköröket tud majd gyakorolni. Hiszen 
hivatalból kellene, hogy vizsgálja ezeket a vagyonnyilatkozatokat, és természetes, 
hogy ehhez több törvénynek az átalakítása is szükséges, így például a 
pártfinanszírozási törvényé. Egyértelműen szükség van egy tényszerűségi ellenőrzésre 
a vagyonnyilatkozatokkal kapcsolatban. (Dr. Vitányi István megérkezik az ülésre.)  

Továbbá a javaslatunk kizárná a vagyonnyilatkozatok utólagos módosítását, és 
nagyon fontos elem, hogy a köztulajdonban álló gazdasági társaságok vezetőinek is 
nyilvános vagyonnyilatkozatot kellene tenniük. 

Még egy fontos elemet szeretnék kiemelni: a családtagok ajándékait is 
átláthatóvá tennénk. Az ingyenes juttatásokat is természetszerűleg vizsgálni kellene, 
hiszen látszik az, hogy itt akár családtagokkal is folyamatosan takarózhatnak; 
elsősorban kormánypárti képviselőknél derült fény ilyen esetekre. Látszik, hogy akár 
kiskorú gyermekeknek is százmilliós vagy több százmilliós ingatlanok kerülnek 
hirtelen a tulajdonába. Természetesen ilyenformán a családtagok 
vagyonnyilatkozatának is nyilvánosnak kellene lenniük. 

Éppen ezért kérem kormánypárti képviselőtársaimat, hogy saját érdekükben is 
fogadják el ezt a törvénymódosító javaslatot, fogadják el a tárgysorozatba vételt és ezt 
követően a javaslatot. Egyébként illúzióink nincsenek a tekintetben, hogy önök 
támogatni fogják-e, viszont az egészen biztos, hogy az április 8-ai választásokat 
követően az LMP már kormányzati pozícióból átláthatóvá fogja tenni a 
vagyonnyilatkozatok rendszerét is. Köszönöm szépen, elnök úr. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő asszony. Megnyitom a javaslat vitáját. 

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: Köszönöm a szót. A képviselő 
asszony a végén el is mondta, hogy nincsenek illúzióik a tárgysorozatba vétellel 
kapcsolatban. Valószínűleg ő is érzi, hogy annyira rossz törvényjavaslatot nyújtottak 
be, hogy gyakorlatilag alkalmatlan a tárgysorozatba vételre. 

Ha visszamehetünk a mondandójának elejére, azzal kezdte képviselő asszony, 
hogy elektronikusan kell kitölteni. Valóban a Pp. szabályai szerint, ha most valaki 
kézzel tölti ki a vagyonnyilatkozatot, az teljes bizonyító erejű magánokirat, ha meg 
elektronikusan tölti ki és csak aláírja, akkor egyszerű magánokirattá válik. Tehát a 
vagyonnyilatkozatok bizonyító erejét kívánja lecsökkenteni a képviselő asszony 
kötelező erővel. Én személy szerint egyébként azért töltöm ki kézzel, mert akkor teljes 
bizonyító erejű magánokirat lesz és nem egyszerű magánokirat. A Pp. bizonyítási 
szabályai szerint a kettő között van eltérés. 

A másik, ami rendkívül rossz ebben a törvényjavaslatban, hogy az Állami 
Számvevőszéknek ad lehetőséget a vagyonnyilatkozatok ellenőrzésére. Ellenben ma is 
tízmillió magyar állampolgár ellenőrizheti a vagyonnyilatkozatot és bárki a Mentelmi, 
összeférhetetlenségi és mandátumvizsgáló bizottságnál eljárást kezdeményezhet. Az 
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rendkívül furcsa, hogy az Országgyűlés pénzügyi-gazdasági ellenőrző szerve ellenőrzi 
azt, akinek ő a szerve. Tehát a róka fogta csuka kategória. 

Úgyhogy ez a törvényjavaslat teljesen alkalmatlan, de ezt egyébként a képviselő 
asszony az elején mondta is, hogy gyakorlatilag érzi, hogy ez a javaslat alkalmatlan a 
tárgysorozatba vételre. Én nem is javaslom a tárgysorozatba vételét. Köszönöm 
szépen. 

 
ELNÖK: Kérdezem, hogy kíván-e még valaki a vitában hozzászólni. (Senki sem 

jelentkezik.) Jelentkezőt nem látok. Ezzel a vitát lezárom. Megadom a szót az 
előterjesztőnek, aki a vitában elhangzottakra tud reagálni. Tessék parancsolni, 
képviselő asszony. 

Demeter Márta reflexiója 

DEMETER MÁRTA (LMP) előterjesztő: Köszönöm szépen. Nem lepett meg 
Vas Imre képviselőtársam hozzászólása sem. Látszik, hogy ez a szőrözés csupán arról 
szól, hogy valahogy megpróbálja megindokolni, valahogy megpróbáljon ürügyet 
találni arra, hogy miért ne támogassák a javaslatot. Azt kell mondanom 
képviselőtársam, hogy nem a javaslat alkalmatlan arra, hogy önök elfogadják. Önök 
nem akarják ezt elfogadni. Sajnos azt kell mondani, hogy a kormánypárti többség 
alkalmatlan arra, hogy kormányozzon ebben az országban, de ezt másfél hónap múlva 
meg fogjuk oldani. Úgyhogy továbbra is azt kérem, hogy támogassák a javaslatot. 
Emlékszünk arra, hogy semmilyen következménye nem lett annak, amikor valaki 
körülbelül másfélmilliárd forintot felejtett ki a vagyonnyilatkozatából. Annak sem, 
hogy Rogán Antalnak valami elképesztő módon nőnek a lakásnégyzetméterei és 
egyébként Lázár János kastélyának sem. Ezért továbbra is azt kérem, fogadják el a 
javaslatot. Ha nem, akkor természetesen azt ismerik be ezzel, hogy helyénvalónak 
találják a jelenlegi helyzetet. 

Határozathozatal 

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

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

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvénynek a levélben 
történő szavazás kiterjesztéséhez szükséges módosításáról szóló 
T/19219. számú törvényjavaslat  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

Soron következik első napirendi pontunk b) alpontja, a választási eljárásról 
szóló 2013. évi XXXVI. törvénynek a levélben történő szavazás kiterjesztéséhez 
szükséges módosításáról szóló T/19219. számú törvényjavaslat. Dr. Hadházy Ákos, dr. 
Szél Bernadett, Ikotity István, Demeter Márta képviselők önálló indítványa. 
Megadom a szót Demeter Márta képviselő asszonynak mint előterjesztőnek, hogy 
javaslatát indokolhassa. Tessék parancsolni! 



11 

Demeter Márta szóbeli kiegészítése 

DEMETER MÁRTA (LMP) előterjesztő: Köszönöm, elnök úr. Nem először 
indítványozzuk a választási törvény módosítását és nem először nyújtottuk be a 
levélben szavazás módszerének és intézményének a kiterjesztéséről szóló javaslatot. 
Tudjuk, hogy a választójog egyenlősége sérül az által, hogy akik magyar 
állampolgárok, de külföldön tartózkodóként vannak bejegyezve, tehát kinn dolgoznak 
például Londonban, Berlinben, de egyébként létező magyarországi lakcímük van és 
sokszor haza is jönnek, ők csak és kizárólag a külképviseleteken, rendkívül nehezített 
körülmények között tudnak szavazni. Sok esetben akár több száz kilométert is kell 
utazniuk ahhoz, hogy leadhassák április 8-án a szavazatukat. Mindemellett az 
egyszerűsített honosításon átesettek levélben szavazhatnak. Ezt orvosolná, ezt a 
rendszert tenné igazságossá a javaslatunk. Az a javaslat, hogy akik életvitelszerűen 
külföldön tartózkodnak, szintén szavazhassanak levélben. 

A kormány egyébként legutóbb azt nyilatkozta a javaslatunkkal kapcsolatban, 
hogy ezek a választók szüntessék meg a magyarországi lakcímüket, és akkor lesz majd 
lehetőségük levélben szavazni. Azt gondolom, hogy ez egészen abszurd dolog, ennek 
rengeteg olyan jogkövetkezménye lenne, amit ezek az emberek nem akarnak vállalni 
és ők lakcím szerint is szeretnének Magyarországon maradni. Nem szeretnének 
ennyire elszakadni a hazájuktól, viszont így elképesztő módon megnehezített 
számukra a szavazás. 

Úgyhogy kérem, hogy támogassák a javaslatunkat. Amennyiben ez nem 
történne meg - most ismét Vas Imre képviselőtársamnak előrebocsátom, hogy 
illúzióink nincsenek ezzel kapcsolatban -, jelezném, hogy akármilyen technikai 
akadályokat próbálnak gördíteni a választási törvényben egyes ellenzéki pártok elé, ez 
nem fogja megmenteni az Orbán-kormányt a bukástól április 8-án. (Dr. Staudt 
Gábor megérkezik.) 

 
ELNÖK: Megnyitom a javaslat vitáját. Kérdezem a bizottság tagjait, ki kíván 

hozzászólni. (Dr. Répássy Róbert jelentkezik.) Megadom a szót Répássy Róbert 
képviselő úrnak. 

Hozzászólások 

DR. RÉPÁSSY RÓBERT (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt 
Képviselő Asszony! Többször megvitattuk már a törvényjavaslatot és az a jó hírem 
van önnek, hogy ön nyitott kapukat dönget, mert akik külföldön élnek, azok levélben 
szavazhatnak. A probléma abból adódik, hogy vannak, akik külföldön élnek, de hazai 
belföldi lakcímmel rendelkeznek. Akik külföldön élnek, levélben szavazhatnak. 
Egyetlen dolgot kell tenniük: bejelentik a valós lakcímüket, és amennyiben bejelentik 
a valós lakcímüket, akkor levélben szavazhatnak. Köszönöm szépen a szót. 

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

elfelejtette elmondani, egyetértve természetesen azzal, amit Répássy képviselőtársam 
mondott, hogy aki külföldön él, az a két szavazólapból egyiket kapja meg, konkrétan 
listára szavazhat, akinek meg Magyarországon van lakcíme, ugyanúgy a pártlistára is 
szavazhat és a lakcíme szerinti egyéni körzeti képviselőre is. De ha valaki 
életvitelszerűen nem Magyarországon él, akkor a személyi adat- és 
lakcímnyilvántartásról szóló törvény szerint ezt be kellene jelentenie. Egyébként azok 
a személyek akkor kapnak egy olyan lakcímkártyát, amelyen külföldi cím szerepel, és 
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valóban akkor nem szavazhatnak egyéni képviselőre, csak listára és szavazhatnak 
levélben.  

Egyébként ezt az Alkotmánybíróság már az előző választást megelőzően 
vizsgálta és megállapította, hogy ez teljesen jogszerű, teljesen megfelel az 
Alaptörvénynek. Hozzáteszem: az Alaptörvényben is benne van egyébként, hogy mi 
szerint lehet szabályozni a választójogot és ezt ez a törvényjavaslat teljesen elfelejti. 
Úgyhogy ezért is többek között alkalmatlan arra, hogy tárgysorozatba vegyük. 
Köszönöm szépen. 

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

„alkalmatlan” meg a „szükségtelen” szerintem még a Fidesz szempontjából is két 
különböző kategória, de hát Vas Imre képviselőtársammal ezt a vitát már sokszor 
lefolytattuk. 

Én azt gondolom, ha megnézzük annak az Alkotmánybíróságnak az 
összetételét, amelyik ebben döntött, az semmiképpen nem nevezhető függetlennek, és 
még így is egy billegős döntést sikerült hozni. Már abban az összetételben sem, ami 
jelenleg van, nem gondolom, hogy ilyen döntés születne. Egyébként hozzáteszem, 
hogy a gyakorlat mást mutat. Nagyon sokan, akik kint dolgoznak, mondjuk, 
Angliában, Németországban, lehet, hogy csak néhány hónapra mentek ki vagy egy 
évre vagy hosszabb időre, de sokan megtartják a magyarországi lakcímüket. Nem 
feltétlenül azért, mert csalni szeretnének, hanem mert mondjuk, hazajárnak, egyfajta 
két helyen megvalósuló életvitelt folytatnak. Vannak közöttük, akik heti, havi szinten 
nagyon sokat tartózkodnak itthon, tehát az élet nem ilyen vegytiszta. Azt gondolom, 
ebben az esetben teljesen egyértelmű, hogy számukra a szavazást egy normálisan 
működő országnak, annak parlamentjének meg kellene teremteni. Valóban, ez egy 
kettős hozzáállás, hogy egyik esetben tízévente kell csak regisztrálni, másik esetben 
meg akár rámegy egy egész nap utazással, sorban állással, hogy valaki leadja a voksát. 
S hozzáteszem, hogy akkor még az elektronikus szavazásról nem is beszéltünk, 
amelyet több európai ország sikerrel egyébként, az észtek már a 2009-es EP-
választáson megvalósítottak, de Svájctól is lehetne tanulni, ott is régóta működik. 
Úgyhogy azt nem lehet mondani, hogy technikailag nem kivitelezhető, főleg úgy, hogy 
önök azt mondták, hogy nagyon sokat léptek előre az e-ügyintézés és az ügyfélkapu-
használat technikai hátterének a megteremtésében, ezt akkor akár ezzel is össze 
lehetne kapcsolni. 

Úgyhogy mindenképpen a témát is támogatjuk, hogy tárgysorozatba kerüljön, 
és azt is, hogy valamiféle változtatás ezen a területen történjen meg. Köszönöm.  

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

Gáborra szeretnék reagálni. Egyrészt hogy minél több helyen lehessen szavazni, ezért 
a kormány meg a Választási Iroda elég sokat tett, mert a ’14-eshez képest 22-vel több 
helyen lehet szavazni már külföldön. (Dr. Staudt Gábor: Mármint világszinten?) 
Igen. (Dr. Staudt Gábor: Hát, hadd ne mondjam, ez mennyit ér!) Tehát nem ennyi 
helyen, hanem 22-vel több helyen lehet szavazni, mint 2014-ben. (Dr. Staudt Gábor: 
Tudom, plusz 22.)  

Az elektronikus szavazásról pedig annyit, hogy értem én, hogy Staudt 
képviselőtársam próbál indokot találni, hogy ha esetleg nem nyerik meg a választást, 
magyarán elbukják a választást, akkor valamire ráfoghassák. De az elektronikus 
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rendszer azért mindig meghekkelhető. A mai magyar választási rendszer egyébként 
teljesen papíralapú, tehát minden jegyzőkönyv papíralapon van, minden szavazólap 
papíralapon van, így nem lehet rámondani, hogy a hackerek megtámadták. Ilyen 
egyszerű. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Staudt Gábor alelnök úrnak adom meg ismételten a szót. 
 
DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik), a bizottság alelnöke: Nagyon röviden, és nem 

szeretnék ilyen nagy adok-kapokba belemenni, de Vas képviselőtársam, az elmúlt 
nyolc év az egy papíralapú alkotmányos „hack” volt, ami itt egyébként az ön 
részvételével is történt. Úgyhogy szerintem ebbe ne menjünk bele! Köszönöm. 

 
ELNÖK: Képviselőtársaim! Én úgy gondolom, hogy képviselőtársam átment 

azon a red line-on, vörös vonalon, amelyet itt a bizottságban… (Dr. Staudt Gábor: 
Már Vas Imre? - Derültség.) Nem, nem, Staudt Gábor képviselőtársam! Maradjunk 
annál, hogy az ország alkotmányos keretek között működik, és térjünk vissza a 
napirendi ponthoz. 

Kérdezem, kíván-e még valaki hozzászólni. (Nincs jelentkező.) Jelentkezőt nem 
látok. Mivel több felszólaló nem volt, a vitát lezárom, és visszaadom a szót az 
előterjesztőnek, aki válaszolni kíván a vitában elhangzottakra. Tessék parancsolni! 

Demeter Márta válaszai 

DEMETER MÁRTA (LMP) előterjesztő: Köszönöm. Hát, látszik, hogy minden 
fronton próbálják megnehezíteni azoknak a helyzetét, akik egyébként jórészt a 
kormánnyal szemben fejtenék ki a véleményüket, és a jelenlegi kormányzással 
elégedetlenek, hiszen akik külföldön élnek, egyébként nagyrészt ilyenek; nem 
véletlenül hagyták el Magyarországot. Rendkívül igazságtalan a mostani választási 
rendszer, de ismét jelezném, hogy hiába trükköznek, ez nem fogja megmenteni az 
Orbán-kormányt a bukástól. És elképesztő az, hogy még pluszban büntetik azokat az 
embereket, akik már külföldre kényszerültek azért, hogy bármilyen egzisztenciát is 
meg tudjanak maguknak teremteni és a gyermekeiknek, hiszen ők nem állnak úgy a 
saját lábukon, mint például Tiborcz István és Orbán Viktor lánya.  

Én azt gondolom, hogy önmagukkal meg egymással kellene megbeszélni ezt az 
egész helyzetet, hiszen amit Vas Imre képviselőtársam mondott, abból egyértelmű, 
hogy még távolabb löknék Magyarországtól azokat, akik már így is elhagyni 
kényszerültek az országot. Mert akik még megőrizték a magyarországi lakcímüket, 
akik még párszor egy évben hazajöttek, azokat is ilyen technikai dolgokkal még 
távolabbra löknék az országtól. Ennyit arról, hogy mennyire hazafiak, és milyen 
hazafiak vannak ebben a mostani kormányban. Köszönöm szépen.  

Határozathozatal 

ELNÖK: Kérdezem a bizottság tagjait, támogatják-e a törvényjavaslat 
tárgysorozatba vételét. Aki igen? (Szavazás.) Egy igen. Aki nem? (Szavazás.) Nyolc 
nem. És aki tartózkodott? (Szavazás.) Ilyen nem volt. Köszönöm. Megállapítom, hogy 
1 igen, 8 nem szavazat mellett, tartózkodás nélkül a bizottság nem vette 
tárgysorozatba a törvényjavaslatot. 

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

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvénynek az 
önkormányzati tisztviselők bérrendezéséhez szükséges 



14 

módosításáról szóló T/18839. számú törvényjavaslat  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

Soron következik 1. napirendi pontunk c) alpontja: a közszolgálati 
tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvénynek az önkormányzati tisztviselők 
bérrendezéséhez szükséges módosításáról szóló törvényjavaslat, Szél Bernadett 
képviselő asszony és Demeter Márta képviselő asszony önálló indítványa. Köszöntöm 
a bizottság ülésén ismételten Demeter Márta képviselő asszonyt, és megadom a szót, 
hogy javaslatukat indokolhassa. 

Demeter Márta szóbeli kiegészítése 

DEMETER MÁRTA (LMP) előterjesztő: Köszönöm. Tisztelt Bizottság! Amint 
tudják, most már ötödször léptek sztrájkba az önkormányzati dolgozók. 18 ezer 
köztisztviselőnek az illetménye most már tíz éve nem emelkedett, 2008-ban történt 
ez meg utoljára. Jelen pillanatban ezek az emberek 100-120 ezer forintot keresnek, a 
diplomás dolgozók pedig tömegével hagyják el a pályát, nincs motiváció a számukra, 
nincs utánpótlás. Az önkormányzatok kétharmada nem tud saját erőből bért emelni 
számukra. Ha ez így megy tovább, akkor ki fognak ürülni a hivatalok. 

Emlékezzünk arra, hogy Orbán Viktor azt mondta, a kormánynak esze ágában 
sincs leépíteni az önkormányzati rendszert. Pontosan idéznék a miniszterelnöktől, 
szerinte „Nem felel meg a valóságnak, hogy az önkormányzati rendszer leépítését 
tervezzük, továbbra is minden magyar településnek lehet majd polgármestere és 
önkormányzata. Ez a pletyka, amerikaiasan szólva, fake news, álhír, ostobaság.” - ezt 
mondta Orbán Viktor miniszterelnök. 

Ha viszont az önkormányzati rendszer leépítése tényleg álhír vagy ostobaság, 
akkor egészen biztosan a kormány végre tudja hajtani még most, ebben a tavaszi 
ülésszakban az önkormányzati dolgozók béremelését. Ezt azzal tudják megtenni, 
hogyha elfogadják a mi törvényjavaslatunkat. Egyértelmű, hogy ezeknek a 
dolgozóknak a munkája nélkül képtelenek üzemelni az önkormányzati hivatalok. Ha 
pedig nem fogadják el a törvényjavaslatunkat, akkor azzal csak azt ismerik be, hogy 
ténylegesen le akarják építeni az önkormányzatokat. 

Tehát a javaslatunk szerint a köztisztviselői illetményalapot 38 650 forintról 
60 000 forintra emelnénk, ehhez összesen 42,5 milliárd forint átcsoportosítására 
lenne szükség. (Budai Gyula megérkezik az ülésre.) Egyértelmű, hogy a 
költségvetésben nagyon sok olyan fölösleges kiadás van, amiből ez bőven fedezhető, 
viszont az önkormányzatok megfelelő működését garantálni kell, azoknak az 
embereknek pedig, akik közvetlen kapcsolatban állnak az emberekkel, és napi szinten 
azért dolgoznak, hogy az állampolgárok hivatali ügyeit intézzék, igenis meg kell tenni 
végre az ő megbecsülésüket és ezt megvalósítani. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Megnyitom a javaslat vitáját. Kérdezem a bizottság tagjait, ki kíván 

hozzászólni. Vas Imre alelnök úrnak adom meg a szót. 

Hozzászólások 

DR. VAS IMRE (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen. Tisztázzuk: 
ebben a törvényjavaslatban egy szó sincs egyébként átcsoportosításról. Kettő: 
képviselő asszony azt elfelejti, hogy az önkormányzatok ennél a 38 650 forintnál 
magasabban is meghatározhatják településenként, illetve Budapesten kerületenként 
az illetményalapot. 

Egyébként még ugyan nem fogadták el az idén, csak néhány önkormányzat 
terjesztette be a költségvetési rendeletét, de megtették, hogy felemelték. Vagy olyan 
javaslatot terjesztett be néhány kerület polgármestere, ahol még nem fogadták el, 
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amelyben magasabb illetményalapot határoztak meg. Magyarán meghagyjuk az 
önkormányzatok szabadságát arra, hogy ezt saját maguk határozzák meg. 
Hozzáteszem: döntő többsége az önkormányzatoknak él is ezzel a lehetőséggel. 
Úgyhogy nem javaslom tárgysorozatba venni. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Egyéb felszólalót nem látok. A vitát lezárom. Visszaadom 

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

Demeter Márta reflexiói 

DEMETER MÁRTA (LMP) előterjesztő: Köszönöm szépen. Ezek szerint a 
kormány meghagyná az önkormányzatoknak a lehetőséget, hogy tönkremenjenek 
úgy, ahogy vannak. Mert ezt mondja Vas Imre képviselőtársam. (Dr. Vas Imre: Nem 
ezt mondtam!) Csak szeretném jelezni: az önkormányzatoknak nincs pénzük, amiből 
megemelnék az ott dolgozók bérét. Pontosan tudja azt is, mert nem először kerül a 
Ház és a bizottságok elé ez a téma, az LMP is többször jelezte, a Jobbik is többször 
felvetette, hogy az önkormányzatoknál sokszor még a garantált bérminimumot, a 
minimálbért sem tudják kifizetni a dolgozóknak, azt, amit önök előírtak, mert nincs 
pénzük. Az önkormányzati dolgozóknak bért kell emelni. Kérem még egyszer, hogy 
támogassák a javaslatot. 

Határozathozatal 

ELNÖK: Kérdezem a bizottság tagjait, támogatják-e a határozati javaslat 
tárgysorozatba vételét. Ki támogatja? (Szavazás.) Egy igen szavazat. Ki nem 
támogatja? (Szavazás.) Öt nem szavazat. Ki tartózkodott? (Szavazás.) Három 
tartózkodás. Köszönöm. Megállapítom, hogy 1 igen, 5 nem szavazattal, 3 tartózkodás 
mellett a bizottság nem vette tárgysorozatba a határozati javaslatot. 

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

A munkahelyi zaklatás elleni fellépés eljárásrendjének bevezetése a 
Magyar Országgyűlésben címmel benyújtott H/18648. számú 
határozati javaslat  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

Soron következik első napirendi pontunk d) alpontja a munkahelyi zaklatás 
elleni fellépés eljárásrendjének bevezetése a Magyar Országgyűlésben címmel 
benyújtott H/18648. számú határozati javaslat. Szelényi Zsuzsanna képviselő asszony 
önálló indítványa. Tisztelettel köszöntöm az előterjesztőt. Megadom a szót, hogy 
javaslatát indokolhassa. Tessék parancsolni! 

Szelényi Zsuzsanna szóbeli kiegészítése 

SZELÉNYI ZSUZSANNA (független) előterjesztő: Kedves Bizottság! Kedves 
Férfibizottság! Az évek alatt számtalanszor jártam itt, az Igazságügyi bizottság előtt, 
jobban ismerem magukat, mint a Költségvetési bizottság tagjait, ahol tag vagyok. 
Bármilyen javaslattal jöttem önök elé, önöknek semmi nem volt elég jó. Nem 
támogatták azokat a javaslataimat, amelyekben apaszabadságot javasoltam bevezetni 
Magyarországon, mint ahogy az Európa sok-sok országában, a szomszédaink között is 
már elterjedt, ami arra ösztönözte volna a magyar férfiakat, hogy a gyest néhány hét 
erejéig megosszák gyermekük anyjával. Önök nem támogatták a bölcsődeutalványos 
javaslatomat sem, amely rugalmas lehetőséget vezetett volna be a szülőknek annak 
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érdekében, hogy bármilyen formában megoldják a kisgyermekek felügyeletét, amikor 
dolgoznak. 

Önöket nem érdekelte a nők egyenlő bérezéséről szóló törvényjavaslat, és nem 
érdekelte a női kvóta bevezetése sem a parlamenti politikai arénában, ami 
természetesen nem is csoda, ha körülnézünk ebben a férfibizottságban. 

 
ELNÖK: Képviselő asszony, kérem, térjen a napirendre! Köszönöm szépen. 
 
SZELÉNYI ZSUZSANNA (független) előterjesztő: A napirendet mondom. 

Önök minden erejükkel ellenálltak, hogy a nők elleni és családon belüli erőszakról 
szóló nemzetközi egyezményt, az Isztambuli Egyezményt egyáltalán ez a ház meg 
akarja vitatni azok után, hogy önök már aláírták pár évvel ezelőtt.  

Most, reagálva az ősz során Magyarországon is lendületet, visszhangot kapott 
„MeToo”-ra, vagyis az „Én is” kampányra, amelyben sok-sok magyar nő lépett elő a 
munkahelyi szexuális zaklatás problémájával, egy olyan javaslatot terjesztek elő 
önöknek, amely arról szól, hogy az Országgyűlés egy etikai kódexet fogadjon el. Ez 
egyébként az európai parlamentekben jellemző, de itt sajnos nincs ilyen, ezért 
terjesztem most az önök színe elé ezt az etikai kódexet. Természetesen nincs nagyon 
sok reményem azzal kapcsolatban, hogy önök erre mit mondanának, hiszen a 
házelnök, Kövér László megírta nekem egy pár héttel ezelőtt, hogy miután ő nem tud 
ebben a Házban szexuális zaklatás problémájáról, nyilvánvalóan ilyen nem is fordul 
elő, ezért aztán nyilvánvaló, hogy etikai kódexet nem is kell alkotni. Csodálkoznék, ha 
önök szembemennének a házelnök ebbéli véleményével. Természetesen ez nem igaz, 
hiszen konkrétan tudjuk, hogy Selmeczi Gabriella pár évvel ezelőtt munkahelyi 
zaklatást kiáltott éppen ennek a bizottságnak a titkárával kapcsolatban, tehát igenis 
az önök képviselői is már jelezték, hogy ebben az intézményben, ebben a Házban 
létezik ez a nagyon is káros és nem kívánatos jelenség. Mi akadályozhatná meg önöket 
abban, hogy egy etikai kódexet javasoljanak abban a Házban, amely példát kellene, 
hogy mutasson a magyar közhivatalok egészére? 

Az elmúlt évben megértettem, amikor ebben a bizottságban jártam, hogy önök 
számára nem létezik valódi probléma nők és férfiak elismertsége között, nincsenek 
önök szerint nemekkel kapcsolatos sztereotípiák, önök szerint a politikus nem 
foglalkozik nőügyekkel. Önök ebben a kizárólag férfiakból álló bizottságban 
nyilvánvalóvá tették, hogy semmiféle érzékenységet nem mutatnak a magyar nők 
problémái iránt, egyszerűen nem képesek a magyar nők képviseletére, ami teljesen 
nyilvánvaló, hisz ez egy csak férfiakból álló bizottság. (Dr. Budai Gyula: Elnök úr, 
figyelmeztesse!) Azt gondolom, és az elmúlt vitákban ez nyilvánvalóvá is vált, hogy az 
önök egyik legnagyobb problémája az, ami az Isztambuli Egyezmény előszavában 
szerepel, nevezetesen, hogy a hatalom… 

 
ELNÖK: Képviselő asszony, ismételten figyelmeztetem, hogy térjen a 

napirendre! Eltér a napirendtől és sértegeti az Igazságügyi bizottság valamennyi 
tagját. 

 
SZELÉNYI ZSUZSANNA (független) előterjesztő: Önök nem hajlandók 

elfogadni az egyezményt. Az önök képviselői magyarázták meg nekem a legutóbbi itt 
tartózkodásom alatt, hogy az a problémájuk az egyezménnyel, hogy kimondja a 
preambulumában: az erőszak a hatalomból… 

 
ELNÖK: Képviselő asszony, nem ez a napirendi pont! (Szelényi Zsuzsanna: 

De, de ez!) Nem ez a napirendi pont!  
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SZELÉNYI ZSUZSANNA (független) előterjesztő: A nők elleni erőszakról 

beszélünk. A zaklatás a nők elleni erőszak egy formája… 
 
ELNÖK: Nem! (Szelényi Zsuzsanna: De!) Képviselő asszony, a napirendi pont 

(Szelényi Zsuzsanna: Azt mondja, hogy nem?) a munkahelyi zaklatás elleni fellépés 
eljárásrendjének bevezetése a magyar Országgyűlésben. Ezzel kapcsolatban nyújtott 
be egy határozati javaslatot. Ennek semmi köze ahhoz, amit ön mond. Kérem, térjen a 
tárgyra, vagy különben meg kell vonnom a szót öntől! 

 
SZELÉNYI ZSUZSANNA (független) előterjesztő: A munkahelyi zaklatás az 

erőszak egyik legnyilvánvalóbb formája, amely mindenekelőtt a nők ellen szokott 
megjelenni. De nem kizárólag. Azt kell mondanom, hogy férfiak ellen is van 
munkahelyi zaklatás. Az, amikor önök erőpozícióból nem adják meg a szót egy 
képviselőnek, az is a zaklatás egyik formája. Engedjék meg, hogy befejezzem! Nem 
olyan bonyolult, hogy ezt önök meghallgassák. Csak azért, mert önök férfiak, 
kénytelenek meghallgatni, amikor egy nő beszél.  

 
ELNÖK: Visszautasítjuk, amit mond! 
 
SZELÉNYI ZSUZSANNA (független) előterjesztő: Önök számára egyszerűen 

elfogadhatatlan az a gondolat, hogy az erőszak a hatalomból származik. Ezért állnak 
ellen mindenféle olyan kezdeményezésnek, amely a nők elleni erőszakkal 
kapcsolatban ebben a Házban felmerül, akár ha az a zaklatásról szól. A zaklatásról! 

 
ELNÖK: Harmadszor kell figyelmeztetnem, képviselő asszony! Ön korábbi 

felszólításaim ellenére sem tért a tárgyra, a továbbiakban is felesleges 
ismételgetésekbe bocsátkozott, ezért az Országgyűlésről szóló törvény 46. § (2) 
bekezdésében biztosított jogkörömmel élve megvonom öntől a szót.  

 
SZELÉNYI ZSUZSANNA (független) előterjesztő: Csodálatos! Gratulálok! Ez 

igazán nagyszerű! 
 
ELNÖK: Megvontam öntől a szót! (Szelényi Zsuzsanna: Hallottam, 

észrevettem! Le van kapcsolva a mikrofonom.) Megnyitom a javaslat vitáját. 
Kérdezem a bizottság tagjait, hogy ki kíván hozzászólni. (Dr. Vas Imre jelentkezik.) 
Megadom a szót Vas Imre alelnök úrnak. 

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

javaslom a határozati javaslat tárgysorozatba vételét, mert nem látom benne 
egyébként, hogy problémát megoldana. Egy csomó adminisztrációs kötelezettséget 
írna elő kizárólagosan. Azt pedig kifejezette furcsának tartom, hogy a képviselő 
asszony kizárólag arra hegyezi ki a problémát, hogy a bizottság 13 tagja melyik 
nemhez tartozik. Szerintem ez nem kifejezetten illő dolog. Ha valamilyen zaklatást 
érezhetünk, akkor az az, hogy 13-unkat azzal zaklat, hogy férfiak vagyunk. Így 
születtünk. 

De nem javaslom tárgysorozatba venni, mert a problémákat nem oldja meg. 
Szerintem képviselő asszony is kizárólag a hecckampány kedvéért nyújtotta be ezt a 
határozati javaslatot. Köszönöm szépen. 

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

úr. Nagyon sajnálom, hogy a vita ilyen irányba ment. Van egy valós probléma 
Magyarországon, de úgy tűnik, képtelenek vagyunk róla úgy beszélni - és ez nagyon 
sok, a különböző oldalakon lévő felekre igaz -, hogy az valóban konstruktív és 
előremutató legyen.  

Én azt gondolom, hogy bár a javaslattal, amely előttünk fekszik, számos 
kritikánk van, de azt, hogy tárgysorozatba kerüljön, önmagában támogatni tudjuk. De 
képviselő asszonyt is arra kérem, lehet, hogy ha a felvezetésben ön is 
körültekintőbben fogalmaz, akkor itt kialakulhatott volna egy konstruktív vita. 
Vannak kétségeim, mert azért mondjuk, Vas Imre is a legfontosabb részletekbe - 
idézőjelben - bele szokott akadni, de legalább adjuk meg az esélyt, hogy olyan irányba 
menjen ebben a témában is a diskurzus, ami előreviszi a társadalmat. Tehát én 
nagyon sajnálom, hogy így alakult, és ennélfogva én most részletesen érdemében nem 
is szeretnék belemenni.  

A tárgysorozatba vételt támogatni fogjuk, de mondom, szerettük volna akár a 
plenáris ülésen, akár itt részletesen ezeket a kérdéseket kitárgyalni, amire így most 
nem nagyon van lehetőség, lévén, hogy az előadó sem tud hozzászólni. Úgyhogy 
sajnálom. Remélem, hogy erre a következő ciklusban azért lehetőség lesz, mert a téma 
önmagában megéri azt, hogy beszéljünk róla. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Répássy Róbert képviselőtársamnak adom meg a szót. 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT (Fidesz): Staudt képviselő úrnak csak egy megjegyzés: 

ha az előterjesztő a mi érveinkkel foglalkozna, és nem a nemünkkel, akkor 
valószínűleg hozzászólhatna még a vitához.  

Tisztelt Képviselő Asszony! A büntető törvénykönyvben a 222. § a zaklatás 
nevű bűncselekményt bünteti. Amit tehát ön javasol, az egy bűncselekmény üldözése. 
Szögezzük le, hogy mi a zaklatás - fel is olvasom egyébként: zaklatás, 222. § (1) 
bekezdés -: „aki abból a célból, hogy mást megfélemlítsen vagy más magánéletébe, 
illetve mindennapi életvitelébe önkényesen beavatkozzon, őt rendszeresen vagy 
tartósan háborgatja”, az bűncselekménynek minősül, és egyébként aki meg ezt 
hatalmi vagy befolyási helyzetével visszaélve követi el, az még súlyosabban 
büntetendő. Tehát a büntetőjog régóta ismeri a zaklatás tényállást. Egyébként a 
szexuális bűncselekmények között is van hasonló jellegű, de még ha sikerül azt 
bizonyítani, hogy szexuális motiváció indokolja a zaklatást vagy az áll a hátterében, 
akkor is minimum vétségként büntetendő.  

Természetesen számtalan módja lehet annak, hogy az ilyen zaklatásokat 
elkövessük, de már mi, törvényhozók a büntető törvénykönyvet olyan mértékben 
szigorítottuk, hogy jelenleg ez bűncselekmény, amit ön egy etikai kódexszel kíván 
kiváltani. Azt én nem is hozom ide, hogy gyakorlatilag az Országgyűlésre nézve az 
etikai kódexek megalkotása alkotmányjogi problémákat vet fel, mert nyilvánvaló, 
hogy egy országgyűlési képviselőre nézve, mint ahogy ön is tudja, hogy mondjuk, az 
üléstermi magatartási vagy fegyelmi eseteket is az országgyűlési törvényben kell 
szabályozni, tehát egy kétharmados törvényben kell azt meghatározni, hogy egy 
országgyűlési képviselővel szemben milyen szankciókkal lehet élni.  

Tehát sem tartalmilag, sem formailag nem alkalmas a javaslat arra, hogy 
elfogadjuk. Tartalmilag, ahogy mondtam, azért nem, mert egy már büntetendő 
cselekményt akar ön üldözni, formailag pedig azért nem, mert az országgyűlési 
képviselőkre a kétharmados országgyűlési törvényben kell ilyen szabályokat alkotni. 
Ezért nem támogatom a javaslatát. 
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ELNÖK: Staudt Gábor alelnök úrnak adom meg a szót. 
 
DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik), a bizottság alelnöke: Köszönöm, csak nagyon 

röviden, ha már Répássy képviselőtársam belement. A zaklatás, ami a Btk.-ban van, 
illetve amit a köznyelv munkahelyi zaklatásnak hív, az nem ugyanaz; úgyhogy lehet, 
hogy ha ön erre gondol, akkor egy másik tényállást kellene belevenni. Értem én a 
felvetést, de itt jogászokból álló bizottságban vagyunk, azt azért szögezzük le, hogy 
nem ugyanaz a kettő. Köszönöm. (Dr. Répássy Róbert: Pedig de.) De nem. 

 
ELNÖK: Kérdezem, kíván-e még valaki hozzászólni. (Nincs jelentkező.) Több 

jelentkezőt nem látok, a vitát lezárom. S bár visszaadnám a szót az előterjesztőnek, de 
ő már ugyanebben a napirendi pontban a szómegvonás következtében nem tud 
válaszolni az elhangzottakra. 

 
SZELÉNYI ZSUZSANNA (független) előterjesztő: De én azért szeretnék két 

szót mondani. 
 
ELNÖK: Szómegvonás volt, sajnos, képviselő asszony, ugyanebben a napirendi 

pontban nem tud szólni. A következő napirendi pontban, ha érintett, tud; ebben a 
napirendben nem tud. 

 
SZELÉNYI ZSUZSANNA (független) előterjesztő: De felvetések voltak az 

előterjesztésemmel kapcsolatban… 

Határozathozatal 

ELNÖK: Kérdezem a bizottság tagjait, támogatják-e a tárgysorozatba vételt. 
Aki igen? (Szavazás.) Egy igen. Aki nem? (Szavazás.) Nyolc nem. És aki 
tartózkodott? (Szavazás.) Nem volt. Köszönöm. Megállapítom, hogy 1 igen, 8 nem 
szavazat mellett, tartózkodás nélkül a bizottság nem vette tárgysorozatba a határozati 
javaslatot.  

A határozati házszabály értelmében tájékoztatom képviselőtársaimat, hogy a 
bizottság döntéséről a házelnök urat írásban értesítjük. Ezzel ezt a napirendi alpontot 
is lezártuk. (Szelényi Zsuzsanna távozik az ülésről.)  

Budapest főváros közigazgatási területéről és kerületi beosztásáról 
szóló 1994. évi XLIII. törvény módosításáról szóló T/18847. számú 
törvényjavaslat  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

Soron következik 1. napirendi pontunk e) alpontja: a Budapest főváros 
közigazgatási területéről és kerületi beosztásáról szóló 1994. évi XLIII. törvény 
módosításáról szóló törvényjavaslat, Burány Sándor és dr. Hiller István képviselő 
urak önálló indítványa.  

Az előterjesztőket nem látom jelen. Ha nincs jelen az előterjesztő, a HHSZ 
58. § (3) bekezdése alapján az előterjesztő távolléte nem akadálya a tárgyalásnak, így 
a vitát megnyitom. Kérdezem képviselőtársaimat, kíván-e valaki hozzászólni. Vas 
Imre alelnök úr, megadom a szót. 
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Hozzászólás 

DR. VAS IMRE (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm, azért is, mert ez az 
én körzetem, Ferencvárosnak ez a része, amiből egyébként egy nagyon kis területet 
képviselő urak más kerülethez kívánnak csatolni.  

El kell mondani, hogy ma reggel beszéltem Bácskai polgármester úrral, és azt 
mondta, ővele egyébként ebben az ügyben senki nem egyeztetett, sem ővele, sem a 
hivatallal. Hozzáteszem úgy mellékesen, hogy ezen a területen a kerületi 
önkormányzatoknak nincs is feladata, merthogy ez mind fővárosi út egyébként; az 
Üllői út–Határ úr sarkán lévő metrómegállót foglalja magában ez a terület.  

Úgyhogy ezek mellett szerintem az érintett önkormányzatok véleményének 
ismerete hiányában ilyen javaslatot nem vehetünk tárgysorozatba. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Kérdezem, kíván-e még valaki hozzászólni. (Nincs jelentkező.) 

Jelentkezőt nem látok.  

Határozathozatal 

Kérdezem a bizottság tagjait, támogatják-e a törvényjavaslat tárgysorozatba 
vételét. Aki igen? (Szavazás. - Nincs ilyen.) Aki nem? (Szavazás.) Nyolc nem. Aki 
tartózkodott? (Szavazás.) Egy. Köszönöm. Megállapítom, hogy igen szavazat nélkül, 
8 nem és 1 tartózkodás mellett a bizottság nem vette tárgysorozatba a 
törvényjavaslatot. 

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

A fideszes oligarchák közpénzből való gazdagodásának 
felszámolása érdekében a tisztességes eljárás védelméről és a 
közpénzből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló T/19594. 
számú törvényjavaslat  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

Soron következik 1. napirendi pontunk f) alpontja: a fideszes oligarchák 
közpénzből való gazdagodásának felszámolása érdekében a tisztességes eljárás 
védelméről és a közpénzből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 
törvényjavaslat, dr. Tóth Bertalan és dr. Harangozó Tamás képviselő urak önálló 
indítványa.  

Az előterjesztők nincsenek jelen. Ismételten tájékoztatom a tisztelt Igazságügyi 
bizottságot arról, hogy a HHSZ 58. § (3) bekezdése alapján az előterjesztő távolléte 
nem akadálya a tárgyalásnak, így a vitát megnyitom. Kérdezem képviselőtársaimat, 
kíván-e valaki hozzászólni. Vas Imre alelnök úrnak adom meg a szót.  

Hozzászólás 

DR. VAS IMRE (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen. Ennek a 
törvényjavaslatnak az elfogadása a jogrendszerben komoly koherenciazavart okozna, 
merthogy párhuzamos szabályozásokat hozna létre a közbeszerzési törvénnyel, az 
európai uniós pályáztatással kapcsolatos szabályok tekintetében is, és még jó néhány 
törvénnyel szemben. Ezeket a területeket egyébként más törvények szabályozzák, és e 
más törvényeknek döntően hasonló előírásai vannak mind az összeférhetetlenségre, 
átláthatóságra.  

Úgyhogy a törvény elfogadása a jogrendszerben koherenciazavart okozna, így 
nem javaslom a tárgysorozatba vételét. 
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Határozathozatal 

ELNÖK: Kérdezem, ki kíván még hozzászólni. (Nincs jelentkező.) Jelentkezőt 
nem látok. Ezzel a vitát lezárom. 

Kérdezem a bizottság tagjait, támogatják-e a törvényjavaslat tárgysorozatba 
vételét. Ki támogatja? (Szavazás.) Ki nem támogatja? (Szavazás.) Nyolc nem 
szavazat. Ki tartózkodott? (Senki sem jelentkezik.) Köszönöm. Megállapítom, hogy 1 
igen, 8 nem szavazattal, tartózkodás nélkül a bizottság nem vette tárgysorozatba a 
törvényjavaslatot.  

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

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvénynek a kötelező 
miniszterelnök-jelölti vita megteremtéséhez szükséges 
módosításáról szóló T/19749. számú törvényjavaslat  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

Soron következik első napirendi pontunk g) alpontja, a választási eljárásról 
szóló 2013. évi XXXVI. törvénynek a kötelező miniszterelnök-jelölti vita 
megteremtéséhez szükséges módosításáról szóló törvényjavaslat. Dr. Tóth Bertalan és 
Szabó Timea képviselő asszony önálló indítványa. Az előterjesztőket nem látom az 
ülésteremben. Ismételten tájékoztatom képviselőtársaimat, hogy a HHSZ 58. § (3) 
bekezdése alapján a vitának, a tárgyalásnak nem akadálya az előterjesztő távolléte, 
ezért a vitát megnyitom. Megadom a szót Vas Imre alelnök úrnak. Tessék 
parancsolni! 

Hozzászólások 

DR. VAS IMRE (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen. Az a 
legkisebb probléma, hogy ismét sarkalatos törvényt próbálnak egyszerű többséggel 
módosítani az előterjesztők. Az azonban már kicsit nagyobb probléma, hogy a 
törvényjavaslat címe és tartalma eltér egymástól, mert az egyik helyen 
miniszterelnök-jelölti vitáról szól, a másik helyen pedig listavezetők vitájáról. Tehát 
önmagában ez eltérő. Ráadásul különbséget tesz, pedig ezt a választási eljárás az 
esélyegyenlőség jegyében nem is engedi meg, azon pártok listavezetői között, akik az 
előző ciklusban frakcióval rendelkeztek és azon pártok között, akik az előző ciklusban 
frakcióval nem rendelkeztek. Tehát itt tulajdonképpen két vitát ír, és az egyikben a 
frakcióval rendelkező pártok, a másikban pedig a frakcióval nem rendelkező pártok 
listavezetői vitáznának. Ezt pedig sem az Alaptörvény nem engedné meg, sem pedig a 
választási eljárási törvény alapelvei nem engedik meg. Úgyhogy nem javaslom 
tárgysorozatba venni. 

 
ELNÖK: Répássy Róbert képviselőtársunknak adom meg a szót. 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT (Fidesz): Csak megjegyzem, hogy külön érdekesség, 

mondhatjuk úgy, hogy politikatörténeti érdekesség, hogy egy olyan párt képviselője 
javasolta ezt a miniszterelnöki vitáról szóló törvényjavaslatot, akinek a 
miniszterelnök-jelöltje visszalépett a miniszterelnökségtől és ezért kénytelen volt egy 
másik párt miniszterelnök-jelöltjét támogatni. Tehát ez önmagában is 
politikatörténeti vicc. Ez egy viccpárt tulajdonképpen, akik ezt benyújtották. 

 
ELNÖK: Staudt Gábor alelnök úrnak adom meg a szót. 
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DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik), a bizottság alelnöke: Bár számos jogi 
inkoherenciát érzek a javaslatban, mégis azt gondolom, hogy itt a célt kell nézni. 
Módosító javaslatokkal javítható, ha egyébként egyetértenénk abban, hogy 
miniszterelnök-jelölti vitára vagy bármilyen vitára szükség van. Jelen pillanatban a 
politikai vita műfaja, kultúrája teljesen kiveszni látszik és ebben sajnos nagy szerepe 
van legfőképpen a Fidesz-KDNP vezetőinek. Tehát az igen szavazatomat arra tudom 
adni, hogy a problémáról beszéljünk, tárgysorozatba kerüljön és módosító 
javaslatokkal szerintem az inkoherenciaproblémákat ki lehet küszöbölni. De 
mindenképpen szükség lenne nemcsak a miniszterelnök-jelölti, de egyébként a 
képviselő-jelölti vitákra is. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Kérdezem, kíván-e még valaki felszólalni. (Senki sem jelentkezik.) 

Jelentkezőt nem látok. Ezzel a vitát lezárom. 
Kérdezem a bizottság tagjait, hogy támogatják-e a törvényjavaslat 

tárgysorozatba vételét. Ki támogatja? (Szavazás.) Egy igen szavazat. Ki nem 
támogatja? (Szavazás.) Nyolc nem szavazat. Tartózkodás? (Senki sem jelentkezik.) 
Nem volt. Megállapítom, hogy 1 igen, 8 nem szavazattal, tartózkodás nélkül a 
bizottság nem vette tárgysorozatba a törvényjavaslatot.  

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

A kiskorúak sérelmére elkövetett bűncselekmények megelőzéséhez 
szükséges intézkedésekről szóló H/18634. számú határozati javaslat 
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

Soron következik első napirendi pontunk h) alpontja a kiskorúak sérelmére 
elkövetett bűncselekmények megelőzéséhez szükséges intézkedésekről szóló 
határozati javaslat. Bangóné Borbély Ildikó képviselő asszony és dr. Bárándy Gergely 
képviselő úr önálló indítványa. Az előterjesztőket nem látom az ülésteremben. 
Ismételten tájékoztatom képviselőtársaimat arról, hogy a HHSZ 58. § (3) bekezdése 
alapján az előterjesztő távolléte nem akadálya a tárgyalásnak. Így a vitát megnyitom. 
Kérdezem, hogy kíván-e valaki hozzászólni. (Dr. Vas Imre jelentkezik.) Vas Imre 
alelnök úrnak adom meg a szót. 

Hozzászólások 

DR. VAS IMRE (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen. Azért nem 
javasoljuk tárgysorozatba venni, mert gyakorlatilag ezeket a feladatokat, amelyeket 
egyébként előírna, az állami szervek jelenleg is végzik. Tehát nóvumot nem hozna. 
Nyilván azzal a céllal egyet lehet érteni, hogy a kiskorúak sérelmére elkövetett 
bűncselekményeket megelőzzük, ebben tehát természetesen egyetértünk, csak ez a 
határozati javaslat nem hoz semmi újat, az állami szervek ezeket a feladatokat ma is 
ellátják. Megemlítem, hogy a kiskorúak sérelmére elkövetett bűncselekmények 
büntethetőségét, a foglalkoztatástól való eltiltást jelentősen szigorítottuk az elmúlt 
időben. Részletekbe nem mennék bele. Köszönöm szépen. 

Határozathozatal 

ELNÖK: Kérdezem, kíván-e még valaki ehhez a napirendi ponthoz hozzászólni. 
(Senki sem jelentkezik.) Jelentkezőt nem látok. A vitát lezárom. 

Kérdezem a bizottság tagjait, támogatják-e a határozati javaslat tárgysorozatba 
vételét. Ki támogatja? (Szavazás.) Egy igen szavazat. Ki nem támogatja? (Szavazás.) 
Nyolc nem szavazat. Tartózkodás? (Senki sem jelentkezik.) Nem volt. Köszönöm 
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szépen. Megállapítom, hogy 1 igen, 8 nem szavazattal, tartózkodás nélkül a bizottság 
nem vette tárgysorozatba a javaslatot.  

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

A tiszta politikai közélet megteremtése érdekében az ügyészségről 
szóló 2011. évi CLXIII. törvény és a legfőbb ügyész, az ügyészek és 
más ügyészségi alkalmazottak jogállásáról és az ügyészi életpályáról 
szóló 2011. évi CLXIV törvény módosításáról szóló T/18642. számú 
törvényjavaslat 

A tiszta politikai közélet megteremtése és a bírói önigazgatás 
erősítése érdekében a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról 
szóló 2011. évi CLXI. törvény, valamint a bírák jogállásáról és 
javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény módosításáról 
szóló T/18643. számú törvényjavaslat  
(Döntés képviselői önálló indítványok tárgysorozatba vételéről) 

Soron következik azt első napirendi pontunk i) és j) alpontja. Az i) és a j) 
pontokkal kapcsolatban ügyrendi indítványt teszek a tisztelt Igazságügyi 
bizottságnak, melynek lényege, hogy a két törvényjavaslatot annak összefüggései 
miatt összevontan tárgyalja meg a bizottság azzal, hogy határozathozatalra 
természetesen külön-külön kerüljön sor. Kérdezem először az előterjesztő 
álláspontját. Előterjesztőt nem látok az ülésteremben.  

Frakciónként egy-egy képviselő felszólalására van lehetőség. Kérdezem, ki 
kíván felszólalni. (Senki sem jelentkezik.) Jelentkezőt nem látok. 

Ezért kérdezem a bizottság tagjait, ki támogatja, hogy a T/18642. és a T/18643. 
számú törvényjavaslatokat együttesen tárgyalja a bizottság. Ki az, aki ezzel egyetért? 
(Szavazás.) Köszönöm. Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag, 9 igen 
szavazattal az együttes vita mellett döntött.  

Itt adnám meg a szót az előterjesztőnek, hogy a javaslatát indokolhassa, 
azonban az előterjesztő nincs jelen. Ismételten tájékoztatom a tisztelt bizottságot, 
hogy a HHSZ 58. § (3) bekezdése alapján az előterjesztő távolléte nem akadálya a vita 
lefolytatásának. Ezért az együttes vitát megnyitom. (Dr. Vas Imre jelentkezik.) Vas 
Imre alelnök úrnak adom meg a szót. 

Hozzászólások 

DR. VAS IMRE (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen. A legfőbb 
ügyészi állás betöltésére vonatkozó szabályokat próbálja módosítani a 642-re végződő 
törvényjavaslat. Szerintem azt, hogy kit javasol az Országgyűlés számára 
legfőbbügyész-jelöltnek, már a korábbi köztársasági elnökök is, de a jelenlegi 
köztársasági elnök is nyilván megfelelően mérlegeli. (Dr. Staudt Gábor: Sikerült!) El 
is nyerte egyébként az Országgyűlés kétharmados többségének bizalmát az 
előterjesztett személy, és az Igazságügyi bizottság is mindig elfogadta a legfőbb ügyész 
tevékenységéről szóló éves beszámolókat. Én nem látok okot arra, hogy meg kellene 
változtatni a jelenlegi szabályozást. Szerintem egyébként ezt a törvényjavaslatot a 
jelenlegi alkotmányos szabályozás mellett nem is lehetne elfogadni, mert nem felel 
meg az Alaptörvénynek. 

A bírák kinevezésénél pedig az Országos Bírói Tanácsnak adna 
többletjogosítványokat, de az OBH elnökének jelenleg is csak annyi jogköre van, hogy 
a bizottság által első három helyre javasolt közül nevezze ki a bírót. Ezt tovább 
szűkíteni komoly alkotmányos aggályokat vetne föl; konkrétan az Alaptörvénynek 
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arra a rendelkezésére gondolok, mely szerint minden hatalom a népé, melyet 
választott képviselői útján, kivételesen népszavazáson gyakorol. Olyan távol kerülne a 
kinevezés a népakarattól ezen szabály elfogadásával, ami önmagában alkotmánysértő 
lenne. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm, alelnök úr. Kérdezem, kíván-e még valaki hozzászólni. 

Répássy Róbert képviselőtársamnak adom meg a szót. 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT (Fidesz): Először is szögezzük le, hogy ezek a 

törvényjavaslatok mind arról árulkodnak, hogy nem a törvényes renddel, nem az 
alkotmányos renddel, hanem a személyekkel van baja a beterjesztőknek, tehát nem 
értenek egyet azzal a személlyel, aki gyakorolja jelenleg ezeket az igazságszolgáltatási 
hatásköröket. Ez az itteni vitákból, a bizottságunk előtt lefolytatott vitákból többször 
kiderült, hogy ez a személlyel szembeni kritika, és ezért próbálnak mindenféle 
törvényjavaslatokba burkolva ilyen személyi kritikát megfogalmazni. A személyt 
pedig egy törvényes rendben, alkotmányos rendben nem az ellenzék választja és nem 
is a kormánypártok választják, hanem az Országgyűlés választja a köztársasági elnök 
javaslata alapján.  

Tehát az alkotmányos rendünkben bőven benne vannak azok a garanciák, 
amelyekkel az ellenzék bele tud szólni ezekbe a választásokba. Az más kérdés, hogy 
természetesen ehhez megfelelő parlamenti arány kell, erre szükség van. Köszönöm 
szépen. 

 
ELNÖK: Staudt Gábor alelnök úrnak adom meg a szót. Tessék parancsolni! 
 
DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik), a bizottság alelnöke: Jézus Isten… Na, jó… A 

saját hasonló napirendemnél akartam hozzászólni, de azért muszáj reagálni arra, ami 
itt elhangzott. Egyébként a mi javaslatunkról, amelyet én nyújtottam be, szerintem 
egy fél óra múlva fogunk tárgyalni részletesen, de azért egy-két dologra muszáj 
reagálnom. 

Nem a személyekkel van a baj; illetve a személyekkel is van baj - az a baj, hogy 
ezek a személyek nem függetlenek. Ezek a személyek, még ha látszólag azok is, a 
döntéseikben teljes mértékben a Fidesz-KDNP sokszor törvénysértő gyakorlatát vagy 
amit az országra ráerőltetnek, ennek falaznak, nem képesek ezek a személyek sok 
esetben a megfelelő demokratikus működést garantálni. És ez akkor is úgy van, hogy 
néha azért megesik az is, hogy az alkotmány… 

 
ELNÖK: Képviselő úr, ezt vissza kell utasítanom, és kérem, hogy térjen a 

tárgyra. A legfőbb ügyész úrról van szó… 
 
DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik), a bizottság alelnöke: Hát, igen. 
 
ELNÖK: …aki Magyarország alkotmányos rendjének az egyik meghatározó 

személyisége. 
 
DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik), a bizottság alelnöke: …kellene hogy legyen a 

pozíciójából kifolyólag. 
 
ELNÖK: Az is, képviselőtársam! Kérem, erről ne nyissunk vitát!  
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DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik), a bizottság alelnöke: Na de, elnök úr, az 
Igazságügyi bizottságban hadd mondhassam el azt a véleményemet, hogy Polt Péter 
független vagy nem, megfelelően végzi-e a feladatát vagy nem! Ha már vitatkozni sem 
lehet róla, ha már érveket sem lehet emellé tenni, akkor még előrébb léptünk abban, 
hogy a véleményünket sem mondhatjuk el. Azt hiszem, legalább ebben a 
bizottságban, és amikor egyébként itt volt Polt Péter, itt volt Handó Tünde, számtalan 
kérdést jómagam feltettem, nem kaptunk rá érdemi választ. Ez a bizottság pont 
bármit elfogad, amit a Fidesz-KDNP-frakció a számára meghatároz; a Fidesz-KDNP-
frakció meg mindent elfogad, amit Orbán Viktor a számára meghatároz. Ezt önök 
tudják a legjobban… 

 
ELNÖK: Képviselőtársam, mind a legfőbb ügyész úr, mind az OBH elnök 

asszonya minden kérdésre választ adott! 
 
DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik), a bizottság alelnöke: Nem, nem, nem! (Budai 

Gyula: Gábor, amit most mondtál, már felvették a kamerák!) Nem mondtam volna 
el, ha Vas Imre meg Répássy Róbert, akik tökéletesen tudják, hogy miről beszélek, 
azok itt nem tettetnék a demokratát, vagy nem tudom! (Derültség a kormánypárti 
oldalon.) Úgyhogy szerintem itt zárjuk le ezt a vitát! Mert ha elhiszik, amit 
mondanak, akkor azért baj, ha meg nem látják, hogy mi zajlik itt, akkor meg azért baj! 
Köszönöm. (Budai Gyula: Megvolt a performansz.) Nem akartam performanszt! 

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

jelentkező.) Jelentkezőt nem látok. Ezzel a vitát lezárom.  

Határozathozatalok 

Kérdezem a bizottság tagjait, támogatják-e a T/18642. számú törvényjavaslat 
tárgysorozatba vételét. Aki igen? (Szavazás.) Egy igen. Aki nem? (Szavazás.) Nyolc 
nem; tartózkodás nem volt. Köszönöm. Megállapítom, hogy 1 igen, 8 nem szavazat 
mellett, tartózkodás nélkül a bizottság nem vette tárgysorozatba a törvényjavaslatot. 

Kérdezem a bizottság tagjait, támogatják-e a T/18643. számú törvényjavaslat 
tárgysorozatba vételét. Aki igen? (Szavazás.) Egy igen. Aki nem? (Szavazás.) Nyolc 
nem; tartózkodás nem volt. Köszönöm. Megállapítom, hogy 1 igen, 8 nem szavazat 
mellett, tartózkodás nélkül a bizottság nem vette tárgysorozatba a törvényjavaslatot. 

A határozati házszabály értelmében tájékoztatom képviselőtársaimat, hogy a 
bizottság döntéséről a házelnök urat írásban értesítjük. Ezzel ezeknek az összevont 
napirendi alpontoknak az együttes tárgyalását is lezártuk. 

A Kormány betelepítési politikájának hátterét feltáró 
vizsgálóbizottság létrehozásáról szóló H/19475. számú határozati 
javaslat  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

Soron következik 1. napirendi pontunk k) alpontja: a Kormány betelepítési 
politikájának hátterét feltáró vizsgálóbizottság létrehozásáról szóló határozati 
javaslat, a Jobbik és az MSZP képviselőcsoportjának közös indítványa. Gondolom, a 
Jobbik képviselőcsoportja nevében alelnök úr fog felszólalni. (Dr. Staudt Gábor: 
Igen.) Köszönöm. Megadom a szót alelnök úrnak, hogy indokolhassa. 

Dr. Staudt Gábor szóbeli kiegészítése 

DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik), a bizottság alelnöke, előterjesztő: Így van, 
köszönöm. Szeretnék a tényeknél maradni és rövid lenni, lévén ez a javaslat, amikor 
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először próbált az Országgyűlés elé kerülni, ez egy rendkívüli ülés volt, amely sajnos 
nem volt határozatképes a Fidesz-KDNP távolmaradása miatt. A kiinduló apropója 
még ma is aktuális, lévén, hogy Altusz Kristóftól hivatalosan megtudhattuk, hogy ő 
akkor 2300 befogadottról, menekültről beszélt, akiket az elmúlt években az Orbán-
kormány ilyen státuszban részesített; azóta tudhatjuk, hogy ez több mint 3500, és 
idén is több mint száz emberről beszélünk.  

Erre még mondhatnák önök, hogy mi ezzel a probléma. A probléma az, hogy 
több év kampánya és elköltött súlyos tízmilliárd forintok szóltak arról, hogy 
mindenki, aki átlépi a magyar határt, és mondjuk, nem uniós állampolgár, az 
migráns, egy ilyen általános fogalomként; tehát hogy genfi egyezményről nem 
hallhattunk, menekültekről, oltalmazottakról, befogadottakról, menedékesekről, 
tehát ez a fogalomrendszer hiányzott nemcsak hogy Németh Szilárd fogalomtárából - 
mert ez önmagában nem lep meg -, de vezető fideszes jogászok sem mondták el, hogy 
valójában mik ezek a különbségek, és hogyan lehet ezeket meghatározni. Viszont a 
brüsszeli kvóták és mindenféle ránk oktrojált menekültek - illetve pontosabban 
migránsként használták a kifejezést - tekintetében hallhattuk a kormányzati 
kommunikációt. Majd kiderül, hogy a kormány a nagy fogadkozások ellenére 
ugyanúgy, egyébként még több embert is beengedett, mint ami ellen küzdött. Így 
tehát az a hazugságspirál, amibe belekerült a Fidesz-KDNP-kormányzat, gyakorlatilag 
ez ihlette ezt a határozati javaslatot, tehát vizsgálóbizottság felállításának a 
beadványát. 

Arról lenne itt pontosan szó, hogy ez a vizsgálóbizottság megvizsgálhassa, hogy 
ez hány főt tesz ki, valójában van-e eltérés a hallott számok és a valóság között. 
Milyen módon érkeztek hazánkba ezek az emberek, hiszen nagyon érdekes, hogy 
egyik esetben azt mondták, hogy bárki, aki Magyarországra szárazföldön érkezik - 
nyilván máshogy nehezen tud, merthogy azért tengerünk nincs; folyókon ez ritkábban 
történt, bár volt, aki folyókat is átszelt, hogy bejöjjön; illetve a légi út ellenőrzött 
Magyarországon -, tehát bárki, aki szárazföldön érkezik, az biztonságos országon már 
keresztül kellett hogy menjen. Ebben volt is logika, csak abban az esetben, ha viszont 
mégis a státuszt kiosztották, akkor jó lenne látni, hogy akkor a hivatkozás volt hamis, 
vagy utána nem tartották be a saját maguk által elmondottakat. 

Azt is szeretnénk tudni, hogy mennyiből, milyen pénzből, milyen forrásból, 
pontosan milyen ráfordítással történik az elhelyezésük, ellátásuk. Illetve még ennél is 
fontosabb, hogy az átvilágítás hogy történt, ha nem egy esetben utána, akár szervezett 
formában is, bűncselekményeket követtek el azok, akiket önök ebben a formában 
beengedtek az országba.  

Tehát sok kérdés van, és ezekre egy vizsgálóbizottság tudna megfelelően 
választ adni. Azt gondoljuk, hogy a Fidesz-KDNP-nek is az lenne a legjobb, ha 
szembenézne azzal a felkavart, iszapos vízzel, amit egyébként önök kutyultak össze az 
elmúlt években és válaszokat adnának a felmerült kérdésekre. Akár olyan egyszerű 
válaszokat is, hogy mi a különbség Juncker- és az Orbán-migránsok között, mert 
megmondom őszintén, erre nehéz lesz válaszolniuk. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Megnyitom a javaslat vitáját. Kérdezem a bizottság tagjait, ki kíván 

hozzászólni. (Dr. Vas Imre jelentkezik.) Megadom a szót Vas Imre alelnök úrnak.  

Hozzászólások 

DR. VAS IMRE (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen a szót. Staudt 
Gábor képviselő úr sem vesz tudomást arról, hogy különbség van az illegális 
bevándorlók és a jogszerűen Magyarországon menekülti, oltalmazotti státust kérők, 
továbbá a jogszerűen a határátkelőhelyen útlevéllel jelentkezők, vízummal 
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rendelkezők vagy vízummentesség esetén vízum nélkül érkezők, tartózkodási 
engedéllyel, letelepedési engedéllyel vagy korábban kiadott bevándorlási engedéllyel 
Magyarországra érkezettek között. Látjuk ezt már hónapok óta, de talán évek óta, 
hogy az ellenzéki pártok szeretnék ezeket a dolgokat összemosni. Ebben, 
megmondom őszintén, egyik jelentős ok lehet, hogy az önök pártelnöke a muzulmán 
vallás mellett tett (Dr. Staudt Gábor: Elnök úr, ez a témához tartozik?) hitet, és ezért 
próbálják egyébként összemosni. (Dr. Staudt Gábor az elnöknek: Akkor legyen 
konzekvens! - Dr. Budai Gyula: Ugye, milyen rosszul esik? - Dr. Staudt Gábor: Ez 
nem tartozik a témához!) Ezért próbálják összemosni. Ehhez, hogy miért nem tartjuk 
egyébként tárgysorozatba vehetőnek, a politikai összefüggéséhez ennyit 
mindenképpen szükséges volt elmondani. (Dr. Staudt Gábor: Nem ide tartozik!) 

A másik, amiért nem lehet tárgysorozatba venni, hogy nem határozza meg 
pontosan a vizsgálati tárgyköröket a javaslat. A 2. pont úgy kezdődik, hogy „a 
vizsgálat kiterjed különösen a következőkre”. Pontosan meg kell határozni egy 
vizsgálóbizottság jogköreit, hogy mit vizsgálhat, mert a „különösen” szó a jogban azt 
jelenti, hogy ezt mindenképpen, de még ezen kívül mást is vizsgálhat. Miután a 
vizsgálati tárgykörökhöz módosító javaslat nem tehető, így ezen módosítani sem 
lehet, mert egyébként normál más határozati javaslatnál ezt ki lehetne szedni, de 
ennek a határozati javaslatnak az 1. és 2. pontjához, amely a vizsgálati tárgyköröket 
írja le, nem lehet hozzátenni.  

Másrészt szerintem kérdéssel, illetve interpellációval tisztázhatók és 
tisztázottak is ezek a kérdések, amelyeket ez a javaslat felvet.  

Harmadrészt pedig olyan kérdéseket érint, amelyek az Állami Számvevőszék 
ellenőrzési körébe tartoznak. Különösen a 2/e. pont (Dr. Staudt Gábor: Meg vagyok 
nyugodva!), nyilvánvalóan ez a dolog az Állami Számvevőszékhez tartozik, mert 
nyilván költségvetési forrásból történik, ez anyagi ráfordítás, az Állami Számvevőszék 
ellenőrzési jogkörébe tartozik és ebben sem tudunk módosítani tárgysorozatba vétel 
után. Úgyhogy nem javaslom, az én véleményem szerint nem is veheti a bizottság ezt 
tárgysorozatba, mert ilyen vizsgálóbizottság nem állítható fel jelen szabályok szerint. 
Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Répássy Róbert képviselőtársunknak adom meg a szót. 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT (Fidesz): Köszönöm a szót. Én is csak azt tudom 

jelezni, hogy szerintem formai és tartalmi okokból sem támogatható a javaslat.  
A formai okokat részben elmondta Vas Imre, aki idézte, hogy a 

vizsgálóbizottságra vonatkozó szabályok szerint mik a feltételei a 
vizsgálóbizottságnak. Egy másik fontos szabály, hogy olyan kérdést lehet 
vizsgálóbizottságban vizsgálni, amely nem tisztázható interpelláció vagy kérdés 
formájában. Márpedig olyan kérdéseket tesznek fel, amelyeket elegendő egy egyszerű, 
belügyminiszterhez intézett kérdéssel tisztázni. Ugyanis az, hogy például kik és 
milyen státusban kaptak Magyarországon oltalmat, menedékjogot s a többi, ezt a 
Bevándorlási Hivatal döntései alapján a Belügyminisztérium pontosan nyilvántartja. 
De megjegyzem a gyengébbek kedvéért, hogy ez nyilvános információ, tehát akár el 
lehet olvasni a Bevándorlási Hivatal honlapján ezeket az adatokat. Ennél mélyebb 
részletezéseket természetesen lehet kérni a belügyminisztertől. Egyet nem lehet 
kérni: hogy név szerint kik kaptak oltalmat, de azon túl mindent megtudnak, életkor 
szerinti vagy családi állás szerinti bontásban. Ez egy formai oka annak, hogy nem 
lehet vizsgálóbizottságot felállítani 

Ami a tartalmi részét illeti a dolognak, csak azt tudom mondani, amit megint 
csak Vas Imre is elmondott, és bocsánat, hogy megismétlem, hogy szándékos 
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összemosás zajlik. Mi sem mostuk össze az illegális migránsokat a Genfi Egyezmény 
alapján oltalmazott személyekkel. Nem véletlenül vannak a tranzitzónák létrehozva. 
Nem véletlenül van a tranzitzónákban menekültügyi ügyintézés, ott elbírálják a 
kérelmeket, és aki arra jogosult, az minimum oltalmazottá válik. Tehát ilyen 
személyek vannak Magyarországon és soha nem mondtuk azt, hogy felfüggesztettük 
volna a Genfi Egyezményt Magyarországon. Azt éppen az ellenzék állítja, meg a 
nemzetközi politikában az ellenzékiek elvbarátai állítják, hogy Magyarország nem 
tartja be a Genfi Egyezményeket. Valójában nagyon precízen betartják a 
tranzitzónában az ügyintézés során ezeket az egyezményeket. Tehát ha esetleg az 
ellenzék azt szeretné elérni ezzel a vizsgálóbizottsággal, hogy Magyarország mondja 
fel a Genfi Egyezményt, akkor szerintem az lenne a tiszta, ha a Jobbik vagy az MSZP 
kiállna és azt mondaná, hogy szerintük Magyarországon még a menekülteket sem 
kellene befogadni. Akkor ez egy tiszta, világos beszéd lenne. Van egy kormány, aki azt 
mondja, hogy a gazdasági és az illegális migránsokból nem kér, ellenben a 
menekülteket megfelelő módon kezeli. Az ellenzék meg azt mondja, hogy ide 
semmilyen idegen ne jöjjön be. Egyébként ez nem állna messze a Jobbik politikájától. 

 
ELNÖK: Kérdezem képviselőtársaimat, kíván-e még valaki hozzászólni. (Senki 

sem jelentkezik.) Jelentkezőt nem látok, a vitát lezárom. Visszaadom a szót az 
előterjesztőnek, Staudt Gábor alelnök úrnak, aki, gondolom, válaszolni kíván a 
vitában elhangzottakra. Tessék parancsolni! 

Dr. Staudt Gábor reflexiói 

DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik), előterjesztő: Az a jó hírem Vas Imrének és 
Répássy Róbertnek, hogy interpellációt fogok elmondani néhány óra múlva, és 
megláthatják, hogy milyen választ fogok rá kapni. De egyben nincs kétségem: a 
többség el fogja fogadni a miniszteri vagy államtitkári választ. (Dr. Vas Imre: Mert 
bízik a miniszterben!) Nem, ez nem a bizalom jele, Vas Imre, hanem annak a jele, 
hogy önök meg sem merik kérdőjelezni azt, ami föntről jön. De mindegy, ezt most 
tegyük félre.  

A lényegre azonban nem kaptam választól önöktől, jogászoktól sem, reméljük 
majd a belügyi államtitkártól talán választ kaphatunk. Önök megint próbálnak 
félrebeszélni, mert azzal az 1300 fővel kapcsolatban, akit Brüsszel küldött volna, 
annyit kértek, hogy a menekültügyi eljárást folytassák le Magyarországon. Ezt kérte 
volna Brüsszel. Volt egy brüsszeli döntés és ennek alapján a Genfi Egyezményre 
támaszkodva Magyarországon kellene elbírálni. Hozzáteszem: lehet, hogy abból az 
1300-ból mind meg sem kapná, sőt majdnem biztos, hogy mind nem kapná meg a 
státust. Tehát itt nem arról van szó, hogy mondjuk fel a Genfi Konvenciót, Répássy 
képviselőtársam, hanem arról, hogy az óriási blöff, amely az elmúlt években történt, 
lebukott. Ennél fogva nagyon nehéz megmagyarázni, hogy önök - mondom, már 
Németh Szilárd is – rögtön oltalmazottakról beszélnek. Azért az elmúlt három évből 
nem tudnak olyan nyilatkozatot mutatni, nemcsak Németh Szilárdtól, gyakorlatilag 
más vezető fideszes politikustól sem, aki egyébként nagyon helyesen különbséget tesz 
a különböző kategóriák között. 

Úgyhogy ez az én fő problémám. Ja, meg még egy, hogy akiknek önök 
megadták a státuszt - ha már jogászkodni akarunk -, akkor azok javarészt 
oltalmazottak voltak a kimutatások szerint, tehát még csak nem is menekültek, és a 
menekült erősebb kategória abban a tekintetben, hogy a menekült szorul rá a 
legnagyobb védelemre. Az oltalmazott a következő kategória, aki rászorul a 
védelemre, de az élete nincs közvetlen veszélyben oly mértékben, mint a 
menekültnek. Tehát ha önök oltalmazottakat fogadnak be, Brüsszel pedig valódi 
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menekülteket akar ideküldeni, még arra sem hivatkozhatnak, hogy az emberi jogok 
alapján kinek van nagyobb szüksége a védelemre.  

Úgyhogy ez a vita megint csak kisiklott, és pont emiatt egy vizsgálóbizottság 
tudná tisztázni ezeket a jogi és ténybeli történeteket. Illetve azt is, hogy valóban igaz-
e, hogy akiket önök befogadtak, utána olyan kiváló átvilágításnak sikerült őket 
alávetni, hogy nem egy ilyen személy a szervezett bűnözésnek rögtön szervezőjévé, 
alakítójává vagy végrehajtójává vált; mások csak egyéb, saját szakállra némi 
bűncselekményt követtek el.  

Tehát szerintem ezek olyan kérdések, amit egy vizsgálóbizottsággal lehetne 
tisztázni, ezért kérem a bizottságot, hogy vegyék napirendre, illetve hozzuk létre a 
bizottságot. Köszönöm. 

Határozathozatal 

ELNÖK: Kérdezem a bizottság tagjait, támogatják-e a határozati javaslat 
tárgysorozatba vételét. Aki egyetért? (Szavazás.) Egy igen. Aki nem? (Szavazás.) 
Nyolc nem; tartózkodás nem volt. Köszönöm. Megállapítom, hogy 1 igen, 8 nem 
szavazat mellett, tartózkodás nélkül a bizottság nem vette tárgysorozatba a határozati 
javaslatot. 

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

A bírák szolgálati nyugdíjpótlékának bevezetéséről szóló H/19794. 
számú határozati javaslat  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

Soron következik 1. napirendi pontunk l) alpontja: a bírák szolgálati 
nyugdíjpótlékának bevezetéséről szóló határozati javaslat, dr. Staudt Gábor alelnök úr 
önálló indítványa. Megadom a szót alelnök úrnak, hogy javaslatát indokolhassa. 
Tessék parancsolni! 

Dr. Staudt Gábor szóbeli kiegészítése 

DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik), a bizottság alelnöke, előterjesztő: Köszönöm, 
elnök úr. Csak a főbb pontjait ismertetném a javaslatnak. Ez határozati javaslat 
formában született, tehát a kormánynak adna egy jogalkotási kötelezettséget. Arról 
van szó, hogy a bírák egy része, akik korábban mentek nyugdíjba, az akkori szabályok 
miatt eléggé méltánytalan helyzetbe kerültek. Nem egy esetben az utolsó nettó 
fizetésüknek a 30 százalékát kapják meg nyugdíjként, ami egy elég jelentős különbség 
ahhoz képest, hogy egyébként a bírói illetmények nincsenek az egekben, tehát nem 
nyugati bérekről beszélhetünk. (Dr. Vitányi István kimegy a teremből.) És ráadásul a 
különbségtétel azért is fájó, mert mondjuk, a katonai ügyszakban tevékenykedő bírák 
esetében ez másképpen volt, tehát régen is 80 százalékos aránnyal mehettek 
nyugdíjba. Nem látom jómagam sem azt, hogy ezt miért kellene ennyire külön 
kezelni, vagy a különbségtételnek mi lehet az indoka. Nyilván volt egy rossz 
szabályozás, ami nem került korrekcióra. Arra teszek javaslatot, hogy az Országgyűlés 
a kormánynak adjon egy olyan jogalkotási feladatot, hogy gondolja újra ezt a 
rendszert, és a szolgálattal eltöltött évek vonatkozásában korrekciót vezessen be. Ez 
az OBH költségvetését terhelné, ami nyilvánvalóan, ha módosításra vagy 
többletköltségre van szükség, akkor ezt majd be tudja terjeszteni, amikor az 
Országgyűlés a következő évi költségvetést, az ország költségvetését tárgyalja. 
Ráadásul nemzetközi ajánlások is ebbe az irányba hatnak, hogy ezt a korrekciót meg 
kellene tenni. Szerintem az nem jó, ha az Országgyűlés ezzel a témával semmilyen 
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formában nem akar foglalkozni. Úgyhogy kérem, hogy a tárgysorozatba vételt 
támogassák. 

 
ELNÖK: Megnyitom a javaslat vitáját. Kérdezem a bizottság tagjait, ki kíván 

hozzászólni. Megadom a szót dr. Vas Imre alelnök úrnak. Tessék parancsolni! 

Hozzászólások 

DR. VAS IMRE (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen. Arról nyilván 
vitatkozhatunk, hogy van-e eltérés, vagy éppen mikor milyenek a nyugdíjszabályok; 
szerintem ez egy jó vita lehetne. Amiért én ezt most nem javaslom tárgysorozatba 
venni, merthogy ezt egy országgyűlési határozati javaslattal kívánja megtenni, holott 
egyébként, ha vitatkozunk róla, akár adott esetben az Igazságügyi bizottság is vagy 
bármelyik képviselő is benyújthatna ilyen javaslatot. A kormány meg az Igazságügyi 
Minisztérium egyébként mindig kész volt arra, hogy ha mi be akarunk nyújtani 
törvényjavaslatot, akkor a képviselői munkát segítve a kodifikációs munka döntő 
részét elvégzi. De ezt én így, megmondom őszintén, értelmetlennek tartom.  

Mondom, lehetne erről vitatkozni, mert egyébként valóban lehetnek 
problémák, sőt abban is egyetértek, hogy a bírák fizetését - illetménynek hívják - a 
gazdaság teljesítőképességéhez képest növelni kell. Jelen pillanatban két emelésen 
vagyunk túl; igyekszünk nyilván minél többet megtenni. De mondom, a szolgálati 
nyugdíjpótlékról is lehet beszélni, ha vannak olyan rétegek, csak azért egy 
országgyűlési határozati javaslatot benyújtani, ennek önmagában nem nagyon látom 
értelmét. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Répássy Róbert képviselőtársunknak adom meg a szót. 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT (Fidesz): Csak röviden szeretnék hozzászólni. Staudt 

képviselő úr, ha jól értem a helyzetet, ez azokra az évfolyamokra, azokra a 
korosztályokra vonatkozik, akikről ön azt állítja, hogy alacsony a nyugdíjuk, mert 
alacsony összegben állapították meg, ez viszont nem csak a bírákra igaz. Akkor az 
nyilván az összes, abban a korosztályban lévő személyre igaz. (Dr. Staudt Gábor: De 
ez csak a bírákra igaz.) Ilyen szempontból én nem támogatom azt, hogy kiemeljünk 
egy szakmai csoportot ebből az alacsony nyugdíjazásból. Egyébként én nem vagyok 
abban a helyzetben, hogy tudnám, mennyi az az alacsony nyugdíj, de a lényeg az, 
hogy itt semmi indokát nem látom annak, a függetlenségüket biztosítani azok után, 
hogy már nyugdíjasok; kicsit érdekes megoldás lenne egy ilyen utólagos függetlenség. 
Ellenben ha alacsony a nyugdíjuk, akkor azt meg másként kell orvosolni, nem egy 
szakmai nyugdíjpótlék megadásával. Az elgondolkodtató, hogy esetleg a jövőre nézve 
bevezetni ilyen nyugdíjpótlékot. Én viszont azt gondolom, hogy ezt inkább az 
illetménnyel kell rendezni, nem a nyugdíjpótlékkal, mert nyilván normális esetben 
mindenkinek a nyugdíja az aktív évei alatti illetményéhez igazodik.  

Ön tehát szerintem egy olyan problémát akar orvosolni, ami vagy nem csak a 
bírákra vonatkozó probléma, hanem mindenkire vonatkozik abban a korosztályban, 
és akkor azt nem így kell orvosolni. Ha pedig a jövőre nézve akarja megoldani, arra 
inkább az illetmény háza táján keresném a megoldást, s nem a nyugdíjpótlék 
ügyében. 

 
ELNÖK: Kérdezem, kíván-e még valaki felszólalni. (Nincs jelentkező.) Több 

jelentkezőt nem látok. A vitát lezárom, és visszaadom a szót dr. Staudt Gábor alelnök 
úrnak mint előterjesztőnek, aki válaszolni kíván a vitában elhangzottakra. Tessék 
parancsolni! 
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Dr. Staudt Gábor válaszai 

DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik), a bizottság alelnöke, előterjesztő: Köszönöm 
szépen. A határozati javaslat forma jelen esetben azért a legjobb, aminél nehezen 
lehet, nemcsak hogy ellenzéki képviselőként, de azt gondolom, kormánypárti 
képviselőként is, ha egy céllal valaki egyetért és változást szeretne a területen elérni, 
azért nehéz jobbat találni, hiszen ebben az esetben főbb célok, főbb pontok kerülnek 
kijelölésre, és a kodifikációt a megfelelő minisztériumok el fogják végezni. Ez pont 
hogy a kormánynak a kezét nem köti meg, bizonyos pontokat kijelöl az Országgyűlés, 
milyen problémát szeretne kezelni, nagyjából milyen módon szeretné, ha a 
kormányzat kezelné, és ezen mozgástéren belül a kormányzat eldöntheti, hogy 
hogyan, milyen módon, milyen eszközökkel kezeli ezt a problémát. Ha tehát mi egy 
részletes, minden törvénynek a kodifikációjára kiterjedő javaslatot terjesztettünk 
volna elő, akkor most meg azon vitatkoznánk, hogy az egyes pontok valójában jók-e 
vagy nem, és valószínűleg lehetne még más alrészt is vagy alpontokat találni, ahogy a 
problémát lehetne kezelni. De mi azt szeretnénk, hogy megoldódjon, ezért a 
határozati javaslat forma. 

Répássy Róbert képviselőtársam, én azt érzem, hogy pont az az életpálya-
szemlélet hiányzik, azt kell gondoljam, hogy a Fidesz-KDNP gondolkodásából, ami az 
ön hozzászólásából kitűnt. A függetlenséget úgy is biztosítani kell, hogy aki, mondjuk, 
bírói, ügyészi pályára vagy egyéb közhivatal vállalására törekszik, illetve ilyen hivatalt 
tölt be, az a nyugdíjas éveit is úgy tölthesse el, hogy nem kell nélkülöznie. Tudhassa 
azt, hogy nem változnak meg a szabályok, hogy a szabályok kiegyensúlyozottak 
maradnak, hogy ő cserébe azért, hogy visszautasítja a korrupciót, visszautasít 
bármiféle politikai vagy gazdasági érdeket - mert azért a bírók életében ez elég 
gyakran megtörténhet -, cserébe egy olyan ellátmányt kap nyugdíjas éveire is, amiből 
meg tud élni. Ez szerintem teljesen logikus. Mert ha ezt nem látja biztosítva, akkor 
majd megoldja ő, csak az valószínűleg nem lesz jó a jogállam szempontjából, vagy 
lehet, hogy sok esetben törvényes sem lesz. Tehát ez egy nagyon fontos kérdés 
szerintem. Ez nem egy utólagos biztosítás, hanem pont az, hogy előre biztos legyen 
abban, aki ezt a szakmát választja. Ha igaz az, hogy vannak olyan bírák, akiknek alig 
haladja meg az utolsó nettó illetményük 30 százalékát a nyugdíja, akkor pont emiatt 
lenne jó, ha a kormány megvizsgálná, akkor igen is ezzel foglalkozni kell. Nem tudom, 
Répássy Róbert tud-e esetleg más szakmát, ahol ilyen nagy különbségek vannak. 
Lehet, hogy vannak, de akkor azt a helyzetet is kezelni kell. 

De itt, úgy tűnik, a probléma adott. Ráadásul úgy, tényleg csak nagyon röviden 
ismételni tudom magam, hogy van egy bíró, aki katonai ügyszakban ítélkezett, ő 80 
százalékot kap és van egy kollégája, aki mondjuk ugyanannyit dolgozott, de sima 
büntető vagy polgári ügyszakban, és ő meg kapott 35 százalékot. (Dr. Vas Imre: 
Szerintem nincs ilyen!) Ez szerintem jelentős különbség, és megéri, hogy 
foglalkozzunk vele. Bízom benne, hogy meg tudtam győzni önöket. Köszönöm. (Dr. 
Vas Imre: Nem! – Dr. Répássy Róbert: Nem az ügyszaktól függött!) De, függ az 
ügyszaktól, nézzétek meg! 

Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönjük. Tisztelt Bizottság! A vitát lezártuk. Kérdezem a bizottság 
tagjait, támogatják-e a határozati javaslat tárgysorozatba vételét. Ki támogatja? 
(Szavazás.) Egy igen szavazat. Ki nem támogatja? (Szavazás.) Nyolc nem szavazat. 
Tartózkodás? (Senki sem jelentkezik.) Nem volt. Köszönöm. Megállapítom, hogy 1 
igen, 8 nem szavazattal, tartózkodás nélkül a bizottság nem vette tárgysorozatba a 
határozati javaslatot. 
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A határozati házszabály értelmében tájékoztatom képviselőtársaimat, hogy a 
bizottság döntéséről házelnök urat írásban értesítjük. Ezzel ezt a napirendi alpontot is 
lezártuk. 

A bírósági szervezeti és jogállási törvények módosítása a független 
és pártatlan igazságszolgáltatás fenntartása érdekében címmel 
benyújtott T/19795. számú törvényjavaslat  
Az ügyészi szervezeti és jogállási törvények módosítása az ügyészi 
munka függetlenségének és pártatlanságának biztosítása 
érdekében címmel benyújtott T/19796. számú törvényjavaslat  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

Soron következik első napirendi pontunk m) és n) alpontja. Az m) és n) 
pontokkal kapcsolatban a korábbihoz hasonló ügyrendi indítványt terjesztek elő, 
melynek lényege, hogy a két törvényjavaslatot, annak összefüggései miatt, 
összevontan tárgyalja meg a bizottság azzal, hogy a határozathozatalokra 
természetesen külön-külön kerül sor. Kérdezem először az előterjesztőt, dr. Staudt 
Gábor alelnök urat, hogy mi az álláspontja. (Dr. Staudt Gábor: Egyetértek!) 
Köszönöm szépen. Frakciónként egy-egy képviselő hozzászólására van lehetőség. 
Kérdezem, ki kíván hozzászólni. (Dr. Vas Imre jelentkezik.) Vas Imre alelnök úr! (Dr. 
Vas Imre: Egyetértünk.) Köszönöm szépen. További jelentkezőt nem látok. 

Kérdezem a bizottság tagjait, ki támogatja a T/19795. és a T/19796. számú 
törvényjavaslatok együttes tárgyalását. (Szavazás.) Kilenc igen szavazat. Köszönöm 
szépen. Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag, 9 igen szavazattal az együttes 
vita mellett döntött. 

Megadom a szót alelnök úrnak, hogy javaslatát együttesen indokolhassa. 
Tessék parancsolni!  

Dr. Staudt Gábor szóbeli kiegészítése 

DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik) előterjesztő: Köszönöm, elnök úr. Sok vitát 
folytattunk, de azt gondolnom, nem eleget, mert előrelépés nem történt a bírósági, 
ügyészségi rendszerek működésével, függetlenségével kapcsolatban. Azt el kell 
mondanom, mielőtt önök elmondanák, hogy itt csak személyekről van szó, hogy nem 
személyekről van szó. Intézményekről van szó, amelyek függetlenségét hosszú távon 
lenne jó garantálni.  

Ami az ügyészséget illeti, hadd kezdjem ezzel, az egész intézményrendszer 
működését is át kellene alakítani. Ez egyébként a vezetőktől is független. Nézzék meg, 
mi jellemzi a magyar ügyészség működését! Bár 2011-ben új törvények határozzák 
meg, de az még a ’90 előtti parancsuralmi, hierarchikus rendszer, amely a 
kommunizmusra kiválóan jellemző volt. Ez jött a Szovjetunióból. Nyilvánvalóan 
ennek megvoltak a történelmi okai, Magyarországon is bevezették és a rendszerváltás 
után valahogy elsikkadt, hogy ez megváltoztatásra kerüljön. 2011-ben sem történt 
meg ez a változtatás. Azt kell látnunk az elmúlt nyolc év alapján, hogy ennek 
valószínűleg szándékos indoka volt, de azt kell gondolnunk, hogy az nem jó. Lehet 
vitatkozni, hogy egy személy a politikához milyen módon áll közel, lehet, hogy az 
egyik legfőbb ügyész igen, a következő majd nem, aztán a harmadik a kettő között 
valahol. De a lényeg az, hogy szerintem és szerintünk elfogadhatatlan, hogy a tárgyaló 
ügyészeknek semmiféle függetlenségük nincs, lévén hogy őket utasítási rendszerben 
vádemelésre, vagy vád nem emelésre, vagy nyomozás megszüntetésére vagy 
bármilyen döntésre lehet utasítani, felülről a vezető ügyészek parancsára meg kell 
tenniük azt, amit utasításban kapnak.  
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Ez nem jól van így. Azt gondolom, hogy valamiféle függetlenséget biztosítani 
kell annak az ügyésznek, aki benne van az ügyben, aki végigtárgyalta az ügyet, aki 
látja, aki súlyosbításért vagy akár enyhítésért fellebbez - ilyen is lehet, nagy ritkán 
ilyet is lehet hallani -, vagy aki látja, hogy nem kell benyújtani fellebbezést, mert 
egyetért azzal a döntéssel, ami született. És akkor még a politikai ügyekről nem is 
beszéltünk. 

Az is egy elgondolkodtató dolog, ha megnézzük, hogy Magyarország mennyi 
pénzt veszített a rendszerváltás után, illetve hogy egyértelmű legyek, mennyi pénzt 
lopott el a politikai-gazdasági - idézőjelben - „elit” az emberektől, az államtól, 
mindannyiunk pénzét. Ez a rendszer, ami működött ’90 után, bárki is vezesse, 
teljesen alkalmatlan volt arra, hogy a kontroll szerepét betöltse és a közpénzek 
ellopását meggátolja. Lehet azon vitatkozni, hogy ennek milyen okai vannak, de ha az 
ügyészség mindent megtett volna, csak a jogszabályok rosszak voltak, akkor a 
jogszabályokat kell módosítani, erre is több javaslatunk volt, vagy ha a jogszabályok 
jók, ami sokszor elhangzott kormánypárti részről, akkor viszont a mindenkori 
ügyészség nem végezte megfelelően a munkáját. Köztes állapot nehezen képzelhető el, 
csak az ellopott összegek volumenén lehet vitatkozni. 

Az, hogy Magyarország óvatos becslések alapján is a jelenlegi államadósság két 
és fél-háromszorosát veszítette el, mint nemzeti vagyont, ennyit loptak el tőle 
politikai és gazdasági vezetői, ez sajnos ténykérdés. Bizonyosan változtatni kell a 
törvényi szabályokon. Ez a javaslat, amit letettünk az asztalra, a legfontosabb 
korrekciókat próbálja bevezetni, de természetesen lehet ezt bővíteni, lehet erről 
vitatkozni. A célokat szerettem volna önöknek elmondani, egy parlamenti vitában, 
egy vezérszónoki felszólalásban ennél részletesebben is el tudnám mondani. 

Áttérve a bírósági törvényre, illetve a bírósági szervezeti és jogállási törvény 
módosítására, itt is egy-két főbb célkitűzést szeretnék elmondani és nem minden 
pontot idehozni a bizottság elé. Ezt el tudták olvasni, remélem, meg is tették. Lehet itt 
is vitatkozni, hogy személyekről van-e szó, vagy intézményről. Szerintem 
mindkettőről. Tehát egy rossz intézmény lett létrehozva, valószínűleg tudatosan, de 
ha megadom az ártatlanság vélelmét, akkor véletlenül és önök nem tudták előre, hogy 
mit hoznak létre, mindenesetre akkor is ki kell mondani, hogy az Országos Bírósági 
Hivatal mindenkori elnöke eleve törvényi szinten egy olyan túlhatalmat, illetve 
kijátszható jogköröket kap, ami jogállamban nehezen magyarázható. 

S annak ellenére van ez így, hogy ezzel a korrekcióval, amelyet bevettek 
európai nyomásra - módosítani kellett a törvényt, főleg a rangsor eredménytelenné 
nyilvánítása, illetve főleg a rangsortól eltérés tárgykörében, amikor a helyi bírói 
testületek kijelölnek egy rangsort a pályázók tekintetében -, lehet, hogy az eltérést 
nehezítették, de a problémát nem oldották meg. Miről is van szó? Gyakorlatilag az 
Országos Bírói Tanács, amely egy választott testület, és betölthetné a kontroll 
szerepét, nagyon kevés hatalmat kapott; az OBH-elnök, jelen pillanatban Handó 
Tünde, meg hatalmas túlhatalmat, és ráadásul, ahogy mondtam, kiskapukat. 
(Demeter Zoltán visszatér a terembe.)  

Miről is van szó? És tényleg csak két dolgot emelnék ki, amivel egy egész 
bírósági rendszert meg lehet roppantani, szépen lassan, évek alatt. Hiába van egy 
szépen hangzó rendszer, amit lehet kifelé mutogatni az Unióban, hogy egy rangsort 
felállítanak az adott bíróságon, aminek mondjuk, egy vezetői pályázata kiírásra 
került, vagy egy bírói álláshely betöltése során, és hiába kell az Országos Bírói 
Tanácsnak az engedélye az eltéréshez, ha az egész pályázatot félre lehet tolni, úgy is, 
hogy több alkalmas jelölt van, félre lehet söpörni az egészet, egy új pályázatot ki lehet 
írni, azt is félre lehet söpörni, és megbízással oda lehet rakni valakit, aki nem is 
indult, de mondjuk, a mindenkori elnöknek egy bizalmasa. És amikor ő már egy-két 
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éve ott van, a rendszer betörik, és a következő pályázaton már nyilvánvalóan jobb 
helyezést fog elérni. Aki azt mondja, hogy egy két éve megbízott vezető nem tud 
ráhatással lenni arra, hogy az ő elfogadottsága nőjön, akkor azt hiszem, még nem 
dolgozott nemhogy hasonló munkakörben, de egyáltalán munkahelyen sem. Tehát ez 
az egyik probléma. Ezt az OBH-beszámolóknál láthattuk is, Handó Tünde ezt a 
kiskaput ki is használta. 

De van egy súlyosabb probléma, ami már felveti azt a kérdést, hogy a jelenlegi 
jogszabályok alapján ezt megtehette volna-e Handó Tünde - és ezt a mindenkori 
OBH-elnök is, úgy tűnik, hogy megteheti -, az, hogy már nemcsak a vezetői 
pályázatoknál, hanem az egyes álláshelyeknél is, olyan módon, ami már a 
törvényekből nem következik, láthattuk médiában megjelent ügyekben is, megtette 
azt, hogy munkaszervezési indokkal a pályázatot félretolta, és ugyanazt az álláshelyet, 
ugyanazzal a tollvonással kiírta. Elég jogász ül itt a bizottságban: ha ezt egy 
magánmunkaadó megteszi, tehát valótlan indokokkal rúg ki valakit, hogy 
munkaszervezési, átszervezési indoka van, nincs annyi alkalmazottra szükség, viszont 
ugyanúgy betöltik mással a pozíciót, ezt egy munkaügyi bíróság megsemmisítené. 
Egyébként ebben több per is van folyamatban; reméljük, hogy itt a bíróság meg tudja 
tartani a függetlenségét, hiszen ha a saját mindenható vezetőjéről van szó, akitől a 
bírók előrelépése függ, akkor a függetlenség is veszélybe kerülhet. (Budai Gyula 
kimegy a teremből.)  

Úgyhogy ezek azok a kérdések, amit mindenképpen korrigálni kell. S még a 
végére - mert tényleg elolvasható az anyag, minden pontot nem szeretnék indokolni - 
egy érdekességet idehoznék. Olvastam Völner Pál államtitkár úr nyilatkozatát, aki a 
bírósági rendszeren belül érezhető feszültségeket, ami pont az OBH-elnök 
túlhatalmából és az egyéb testületek véleményének a figyelmen kívül hagyásából 
fakad, ő ezt rögtön képes volt Brüsszelhez és Soros Györgyhöz kötni. Nem nagyon 
értettem a logikát (Dr. Vas Imre: De ez nem az államtitkár hibája.), de ha már egy 
rendszeren belüli valós problémára is… - nem, valószínűleg az én hibám, igen, tehát 
hogy egy bizonyos szint alatt nehéz megérteni a nyilatkozatokat, Vas Imre. (Dr. Vas 
Imre: Egy szint fölött.) Önnek lehet, hogy megy, de én nem értettem meg, hogy a 
bíróságon belüli feszültségek, amelyek egyébként jogosak, láthatóan jogosak, 
láthatóan nem most alakultak ki, és láthatóan egy rossz jogszabály és egy rossz 
jogszabály-alkalmazás miatt alakultak ki, és ez ellen a bírák próbálnak a maguk 
módján protestálni és a vezető testületekbe olyan embereket választani, akik 
képviselik őket, ez után el lehet mondani persze, hogy Soros György, csak a probléma 
nem ebből fakad, hanem valós és levezethető. 

Úgyhogy én kérem, hogy vegyük tárgysorozatba ezt a javaslatot; ezt 
nyilvánvalóan nem fogják megtenni, de azért kérem. Pláne, ez az utolsó bizottsági 
ülésünk - vagy hát ki tudja, hogy lesz-e még, de valószínűleg az utolsó bizottsági 
ülésünk -, azt kell gondolnom, hogy ezeket a problémákat önöknek is látniuk kell. És 
higgyék el, ez egyrészt a mindenkori intézményre, a mindenkori hatáskörökre és 
azokra a jogszabályi korrekciókra vonatkozik, amiket előbb-utóbb mindenképpen 
meg kell tenni. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Megnyitom a javaslatok együttes vitáját. Kérdezem a bizottság tagjait, 

ki kíván hozzászólni. Megadom a szót dr. Vas Imre alelnök úrnak. Tessék 
parancsolni! 

Hozzászólások 

DR. VAS IMRE (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen. Az 
ügyészségről szóló törvénymódosítással kapcsolatban nekem a legfőbb problémám az, 
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hogy ha egy ügyész nem utasítható, akkor mondjuk, utána milyen alapon 
számoltatjuk be például itt a bizottság meg az Országgyűlés előtt a legfőbb ügyészt. 
Hogyan érvényesül a népakarat, a választott képviselők hogyan ellenőrizhetik? Ugye, 
ez az egyetlen ellenőrzési módunk van az ügyészséggel kapcsolatban, hogy évente 
beszámol az Országgyűlésnek a legfőbb ügyész, és őt kérdezhetjük. Ha egy kerületi 
vagy járási ügyészségnél a vezető ügyész vagy az éppen tárgyaló ügyész nem 
utasítható, akkor egy csomó kérdésben itt azt mondaná a legfőbb ügyész: én nem így 
döntöttem volna, a beosztott ügyész így döntött. Tehát ha megint visszamegyünk az 
alapokhoz, az Alaptörvényhez, ha minden hatalom a népé, amelyet választott 
képviselői útján, illetve kivételesen népszavazáson gyakorol, akkor megint az 
Alaptörvénynek a rendszere bomlik meg ebben a tekintetben. Úgyhogy 
tulajdonképpen más az elképzelésünk, mint Staudt Gábornak, hogy hogyan kellene 
működnie az ügyészségnek. (Dr. Staudt Gábor: Gondoltam.) Nyilván azért fogadtuk 
el minden évben a legfőbb ügyész beszámolóját is, mert a mi véleményünk szerint jól 
végzi a dolgát. Tudom, hogy önnek más a véleménye, de nem értünk vele egyet. Ezért 
én nem javaslom azt, hogy ezt a törvényjavaslatot tárgysorozatba vegyük.  

A bírák kinevezésénél pedig már egy korábbi javaslatnál elmondtam, hogy itt is 
egyrészt szerintem az OBH elnökének kicsit talán még szűk is a jogköre a 
bírókinevezéssel kapcsolatban, és nem szűkíteném, személy szerint inkább tágítanám 
még egy-két részletkérdésben, de ez egy észszerű kompromisszum volt, amit a 
jelenlegi szabályozás tartalmaz. Úgyhogy én személy szerint meg a frakciónk nem 
látja szükségét annak, hogy ilyen változásokat eszközöljünk, ezért nem javasoljuk 
tárgysorozatba venni. 

 
ELNÖK: Répássy Róbert képviselőtársamnak adom meg a szót. 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT (Fidesz): Tisztelt Előterjesztő Képviselő Úr! Én csak a 

bírósági törvényt illető részéhez szeretnék hozzászólni, mert a jelenlegi helyzet az, 
hogy a bíróságok igazgatását megosztva végzi az Országos Bírósági Hivatal elnöke az 
Országos Bírói Tanáccsal. Azért mondom, hogy megosztott a hatáskör, mert számos 
esetben az OBT hozzájárulása kell a döntésekhez. Tehát nem fordulhat elő olyan 
személyi döntés, amelyben valamilyen bírói önigazgatási szerv ne értett volna egyet. 
Ugyanis ha az OBH elnöke a bírói értekezlet vagy bírói tanács véleményével azonosan 
gondolja a kinevezést, tehát úgy ítéli meg, hogy ez a sorrend megfelel a számára, és az 
ott első helyen szereplő személyt nevezi ki, akkor az alacsonyabb szintű bírói 
önigazgatási szervvel ért egyet, tehát a bíróságon működő bírói tanáccsal; ha pedig 
nem ért ezzel egyet, akkor az Országos Bírói Tanácshoz kell fordulnia. Tehát 
mindenképpen bírói tanácsi döntés kell ahhoz, hogy a személyt jóváhagyják, egyrészt; 
másrészt valóban igaz, hogy van olyan lehetősége, hogy érvénytelennek nyilvánítja a 
pályázatot, de az újabb kinevezés esetén is csak akkor tudja kinevezni az új pályázókat 
vagy új pályázót, ha valamelyik bírói önigazgatási szerv - vagy az alacsonyabb szintű, 
vagy pedig az Országos Bírói Tanács - egyetért vele. 

Tehát ez egyfajta hatalommegosztás vagy igazgatási jogkörmegosztás az 
Országos Bírói Tanács és az OBH elnöke között. Nagyon markáns tévedés, mindegy, 
hogy szakember vagy nem szakember mondja ezt, hogy az OBH elnökének lenne 
önálló kinevezési joga. Valójában csak akkor van, ha ő maga is egyetért a Bírói Tanács 
véleményével, és ahogyan mondtam, ha nem ért egyet vele, akkor meg meg kell 
osztani a kinevezési jogkörét az OBT-vel. Tehát nem látok ebben olyan problémát, 
amit ön felvázolt.  

Egyébként számomra is meglepetés volt, hogy hat év után a bírák is és a 
szaksajtói is felfedezte az OBT-t. Nem tudom, figyelték-e, az elmúlt hetekben kiderült, 
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hogy az OBT egy fontos szerv, fontos, az igazgatásban résztvevő szereplő. Arról szólt 
minden cikk, hogy végre megtalálták a bírák ezt a lehetőséget, hogy korlátozzák 
Handó Tünde igazgatási jogköreit. És lám-ám működik a törvény, amit hat évvel 
ezelőtt az önkénynek neveztek, ma már működik ez a törvény. Azt tudom mondani, 
már akkor is tévedtek, akik azt állították, hogy nincsenek fékek és ellensúlyok a 
bírósági igazgatásban. Most kiderült, hogy vannak ilyenek. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Kérdezem, ki kíván még hozzászólni. (Senki sem jelentkezik.) 

Jelentkezőt nem látok. Ezzel az egyesített vitát lezárom és visszaadom a szót Staudt 
Gábor alelnök úrnak, mint előterjesztőnek, aki válaszolni kíván az egyesített vitában 
elhangzottakra. Tessék parancsolni! 

Dr. Staudt Gábor reflexiói 

DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik) előterjesztő: Köszönöm. (Dr. Budai Gyula 
visszajön a terembe.) Konkrét válaszokat szeretnék adni a felvetésekre. 

Először is Vas Imrének. Akkor az OBH-elnök hogy tud beszámolni? És a Kúria-
elnök hogy tud beszámolni, ha a bírák függetlenek? (Dr. Vas Imre: Miről számol be a 
Kúria elnöke?) Önök számon kérték… (Zaj. – Dr. Répássy Róbert közbeszólása.) 

 
ELNÖK: Uraim, hallgassuk az alelnök urat! Nem kontradiktórius az ügy. 

Köszönöm. 
 
DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik) előterjesztő: Köszönöm. Én is kellő 

önmegtartóztatással megvártam a soromat, amíg válaszolni tudok az utolsó bizottsági 
ülést kicsit megpróbálva kulturált vita keretében tartani. Néha nyilván nehéz. 

Tehát párszor elhangzott olyan kérdés, nem csak most, nem csak nyolc évvel 
ezelőtti időszakra vonatkozóan, amikor önök ellenzékben voltak, hanem azután is 
esetleg egyes döntésekre, ügyelosztásra vonatkozóan, hogy miért az a bíró kapta az 
ügyet. Ez szerintem már túlmutat az igazgatás nagyvonalú meghatározásán. De a 
lényeg az, hogy ez nem jó érv, mert ezek alapján visszakérdezhetnék, hogy akkor az 
ügyészségi rendszer minden bűne Polt Péteré. Vas Imre azt mondja, hogy annak 
érdekében, hogy Polt Péter beszámoltatható legyen, azért neki mindenre ráhatással 
kell lenni. Ezek szerint akkor a hierarchikus ügyészi rendszerben jelen pillanatban 
minden bűn, ami fellelhető, leverhető Polt Péteren? Ezt mondja? Mindenre van 
ráhatása? Lehet egyébként, hogy jó irányba… (Dr. Vas Imre: Olyan kérdéseket tett 
fel, amire nem válaszolhatok.) Igen, a kérdés költői volt, de jó irányba tapogatózik. 
Igen, jelen pillanatban úgy működik a rendszer, hogy egy ember, a mindenkori 
legfőbb ügyész a legkisebb pontig le tud nyúlni és az akaratát érvényesíteni tudja. 
Ettől kezdve nyilvánvalóan a kinevezési rendszer nem jó, mert lehetővé teszi, hogy 
egy volt Fideszes képviselőjelölt legyen (Dr. Répássy Róbert: A személlyel van 
gondja!), a kinevezési rendszer lehetővé teszi. 

Ez megint az intézményről szól, amely lehetővé teszi, hogy egy volt Fideszes 
képviselőjelölt legyen a legfőbb ügyész, de egyébként teljesen mindegy, hogy SZDSZ-
es, MDF-es, vagy akár jobbikos volt képviselőjelöltről beszélünk. Ez ugyanúgy nem 
lenne jó, ha önök a másik oldalán lennének a rendszernek. Tehát semmiképpen nem 
jó a jogállamnak. 

Még egy dolog felmerült bennem, amikor Vas Imre csillogó szemekkel ezt 
taglalta. Emlékszik ön arra, hogy a nagy elszámoltatásról, pontosabban a 
beszámoltatásról - akkor fogalmazzunk így – szólt, amely jelen bizottság előtt zajlik. 
most Azt mondta, hogy népképviselet, beszámolás, jelen bizottság. Hét darab percünk 
volt Apáti Istvánnak és nekem… (Közbeszólás: Sok!) Frakciónként hét perc. Igen, 
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Budai Gyulának vagy másnak. Nem tudom, ki mondta. Bocsánat! (Dr. Budai Gyula: 
Meg sem szólaltam!) Ez a pavlovi reflex, ha egy ilyen megjegyzést hallok, akkor 
rögtön… (Dr. Budai Gyula közbeszólása.) Így van, bocsánat! A lényeg az, hogy van, 
akinek sok ez a hét perc. De a lényeg az - visszatérve és komolyra fordítva a szót -, 
hogy hét percünk volt arra, hogy kérdéseket tegyünk fel, a véleményünket elmondjuk 
és zárszóban összegezzük azt, amilyen válaszokat kaptunk. Ez minden, csak nem 
megfelelő történet. Ráadásul úgy, hogy amikor kérdéseket feltettem - legfőképpen 
Handó Tündének tettem fel nagyon sok konkrét kérdést -, válaszokat nem is nagyon 
kaptunk rájuk. (Dr. Vas Imre: De mi másként látjuk ezt!) A jelen bizottság ezt 
elfogadta, még úgy is, hogy egy látszatválaszt sem kaptunk. Tehát az a hétperces 
történet szerintem bármi, csak nem kontroll, nem egy népképviseleti kontroll 
ráadásul. 

Répássy képviselőtársamnak a konkrét felvetéseire is szeretnék reagálni. Az 
Országos Bírói Tanács létezett eddig is, és azt is elmondtuk, jómagam is elmondtam 
már a 2011-es vitában, nézze vissza, hogy a kontroll, amit létrehoznak, az sok minden, 
csak valódi féknek és ellensúlynak nem nevezhető. Némi minimális bosszúságot, 
inkább így fogalmazok, okozhat a mindenkori OBH-elnöknek, hogy még egy-két kört 
futnia kell és nem elsőre megy végig az akarata, de valódi kontrollnak nem nevezhető. 
Meg is mondom, hogy miért. Például egy „egyszerű” - idézőjelben - integritási 
szabályzathoz, vagy egyéb, nagyon komoly jogkövetkezménnyel is bíró szabályzatok 
elfogadásához például nem kell az OBT egyetértése. Ezeket csak véleményezi. Egy 
megfelelő kontroll esetén legalább egyetértést elvárnánk. Mond valami véleményt, 
például azt mondja, hogy nem jó, a mindenkori OBH elnöke ezt ugyanúgy be tudja 
vezetni, ráadásul úgy, hogy az OBT működése nem üzemszerű a tekintetben, hogy 
ritkán ülésezik, nem tud oly mértékben ráhatást gyakorolni a bíróságok igazgatására 
kontroll szinten sem, mindig változik az elnöke. Ráadásul az abban ülő bírák 
mindegyikének a jövője, az előrelépése, a bírói pályája gyakorlatilag az OBH elnökétől 
függ. Így azért ne várjunk el túl nagy kontrollt.  

Még egy dolog van, amit szeretnék mondani. (Dr. Répássy Róbert Demeter 
Zoltánnal beszél.) És ezt Répássy Róbertnek mondom, úgyhogy kérem, ha a válaszra 
kíváncsi, akkor figyeljen! Ön azt mondja, hogy amit mondok, az egy feltételezés, az 
eredménytelenné nyilvánításnál a bírói testületek döntenek. A tények azonban mást 
mutatnak. Lehet, hogy jogszabály alapján dönteniük kell, de ezek a szabályok igenis 
kijátszhatóak. Nézze meg, hogy hány esetben volt, hogy két kör pályázatot félre 
lehetett tolni, amikor voltak alkalmas jelöltek, nem is egy alkalmas jelölt, utána meg 
lehetett bízni valakit, aki nem indult egyébként a pályázaton, oda lehetett tenni a 
bíróság élére megbízással és utána mit ad isten, volt az az idő, ami után, ha szabad így 
fogalmazni, betörtek azok a bírók, akiknek döntést kellett hozniuk. Mit ad isten, 
utána már egy olyan döntést hoztak. 

Ezek a tények, meg kell nézni, ha kívánja, akkor menjünk el együtt az OBH-ra 
és ezeket az adatokat együtt is tekintsük át részleteiben. Én megtettem. Sajnos a 
tények azt mutatják, hogy ha a jogszabályok nem jók, azokon változtatni kell. Ez 
annál is inkább igaz, mert ha egyszer önök ellenzékbe kerülnek, reméljük, hogy ez 
előbb megtörténik, mint később, akkor tökéletesen érzékelni fogják, hogy ez a 
rendszer miért rossz. De azt kell mondanom, hogy a mindenkori magyar demokrácia 
helyzetében, vagy ha jogállamként képzeljük el a hazánkat, akkor ezek a jogszabályok 
nem maradhatnak, legyen bárki kormányon, ezeket meg kell változtatni. Köszönöm. 

Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönöm. Kérdezem a bizottság tagjait, hogy támogatják-e a 
T/19795. számú javaslat tárgysorozatba vételét. Aki ezzel egyetért, kérem, jelezze! 
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(Szavazás.) Egy igen szavazat. Ki nem ért egyet? (Szavazás.) Nyolc nem szavazat. 
Tartózkodás akkor nem volt.  

Megállapítom, hogy 1 igen, 8 nem szavazat mellett, tartózkodás nélkül a 
bizottság nem vette tárgysorozatba a törvényjavaslatot. 

Kérdezem a bizottság tagjait, támogatják-e a T/19796. számú javaslat 
tárgysorozatba vételét. Aki egyetért vele? (Szavazás.) Egy igen. Aki nem? (Szavazás.) 
Nyolc nem; tartózkodás nem volt. Köszönöm. Megállapítom, hogy 1 igen, 8 nem 
szavazat mellett, tartózkodás nélkül a bizottság nem vette tárgysorozatba a 
törvényjavaslatot. 

A határozati házszabály értelmében tájékoztatom képviselőtársaimat, hogy a 
bizottság döntéseiről a házelnök urat írásban értesítjük. Ezzel ezt a napirendi alpontot 
is lezártuk, s ezzel az 1. napirendi pont tárgyalását befejeztük. 

Egyebek 

A 2. napirendi pontunk: egyebek. Az egyebek vonatkozásában a bizottságunk 
március 11-14. között az oroszországi dumába látogat. Az MSZP részéről volt egy 
kérés, hogy ők is képviseltethessék magukat ebben a delegációban. Két kormánypárti 
és egy ellenzéki képviselő volt eredetileg jómagam, Vas Imre alelnök úr, illetve Staudt 
Gábor alelnök úr személyében. Bárándy Gergely képviselőtársunk terjesztett elő egy 
ilyen kérelmet, ezt házelnök úr elé terjesztettem, és házelnök úr jóváhagyta Bárándy 
Gergely képviselő úrnak a delegációban való részvételét. Ennek alapján tehát ez a 
négyfős delegációnk fogja képviselni a magyar Országgyűlést Oroszországban a 
dumában március elején. 

Nagyon szépen köszönöm minden képviselőtársunknak az Igazságügyi 
bizottságban a teljes ciklusban folytatott munkáját. Úgy gondolom, büszkék lehetünk 
arra, hogy akármilyen politikai pártcsaládhoz is tartozunk, itt az Igazságügyi 
bizottságban a szakmai véleményeket mindig megpróbáltuk politikai sallangoktól 
mentesen előterjeszteni. Ezért köszönöm szépen az együttműködést, és köszönöm 
szépen úgy a képviselőtársaknak, mint a képviselőtársak szakértőinek a munkáját, 
akik hozzásegítették a képviselőket ahhoz, hogy véleményeiket megfogalmazhassák. 
Köszönöm. 

Az ülés berekesztése 

A mai ülést berekesztem. Köszönöm szépen. 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra 34 perc)  

 

 

Dr. Vejkey Imre 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezetők: Prin Andrea és dr. Lestár Éva 
 


