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(Az ülés kezdetének időpontja: 12 óra 10 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirend 
elfogadása 

DR. VEJKEY IMRE (KDNP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Tisztelt Képviselőtársaim! Tisztelt Meghívottak! Köszöntöm a bizottság valamennyi 
megjelent tagját és a meghívottakat az Igazságügyi bizottság ülésén.  

A bizottság ülését ezennel megnyitom. Ismertetem a helyettesítések rendjét: 
Czunyiné dr. Bertalan Judit alelnök asszony helyettesíti Vitányi István alelnök urat, 
Bajkai István képviselő úr helyettesíti Vigh László képviselő urat, Demeter Zoltán 
képviselőtársunk pedig Becsó Károly képviselőtársunkat. Megállapítom, hogy a 
bizottság határozatképes. 

Soron következik mai ülésünk napirendjének megállapítása. A napirendi 
javaslat módosítására vonatkozó indítvány nem érkezett. Kérdezem a bizottság 
tagjait, van-e valakinek a napirendi javaslattal kapcsolatban észrevétele. (Nincs ilyen 
jelzés.) Jelentkezőt nem látok. Akkor most a napirend elfogadásáról kell döntenünk. 
Kérdezem, ki támogatja a napirendi javaslat elfogadását. Aki igen? (Szavazás.) 
Tizenegy igen. Köszönöm. Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag, 11 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a napirendet elfogadta. 

A Független Rendészeti Panasztestület tájékoztatója 2017. évi 
tapasztalatairól 
(A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 6/A. § (1) bekezdés 
b) pontja alapján) 

Soron következik 1. napirendi pontunk: a Független Rendészeti Panasztestület 
2017. évi tapasztalatairól szóló tájékoztató megtárgyalása a Rendőrségről szóló 1994. 
évi XXXIV. törvény 6/A. § (1) bekezdés b) pontja alapján. A rendőrségről szóló 
törvény 6/A. § (1) bekezdés b) pontja ugyanis kimondja, hogy a Független Rendészeti 
Panasztestület a tevékenységéről évente tájékoztatja az emberi jogi ügyekkel 
foglalkozó bizottságot. A tájékoztatót a plenáris ülés nem tárgyalja, ez csak a 
bizottsághoz került benyújtásra. 

Ügyrendi döntés a tárgyalás rendjével kapcsolatban 

A vita megkezdése előtt a tárgyalás rendjével kapcsolatban az alábbi ügyrendi 
javaslatot terjesztem elő. Javaslom, hogy egyfordulós vitára kerüljön sor, vagyis az 
előterjesztő szóbeli kiegészítését követően a képviselői kérdések, vélemények 
hangozzanak el, a vitát az előterjesztői zárszó zárja. 

Megnyitom az ügyrendi javaslatról a vitát. Frakciónként egy-egy hozzászólásra 
van lehetőség. (Dr. Staudt Gábor: Rendben van.) Jelentkezőt nem látok. Kérdezem 
képviselőtársaimat, ki támogatja az általam javasolt tárgyalási menetrendet. Aki ezzel 
egyetért? (Szavazás.) Tizenegy igen. Köszönöm. Megállapítom, hogy a bizottság 
egyhangúlag, 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a tárgyalási 
rendre tett javaslatot elfogadta. 

Nagy tisztelettel köszöntöm az ülésünkön dr. Lukács Tamás elnök urat, Kozma 
Ákos elnökhelyettes urat, Wildner Domonkos urat és Cservák Csaba urat; valamint a 
kormány képviseletében Bodnár Bence helyettes államtitkár urat, a 
Belügyminisztérium részéről, és dr. Balogh János rendőr vezérőrnagy urat, az 
Országos Rendőr-főkapitányság részéről. 

Megadom a szót Lukács Tamás elnök úrnak, hogy tájékoztatóját szóban is 
kiegészítse. Elnök úr, öné a szó, tessék parancsolni! 
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Dr. Lukács Tamás szóbeli kiegészítése 

DR. LUKÁCS TAMÁS, a Független Rendészeti Panasztestület elnöke: Tisztelt 
Elnök Úr! Tisztelt Képviselő Hölgyek és Urak! A beszámolót nagyon röviden kívánom 
csak kiegészíteni, tekintettel arra, hogy a Rendészeti Panasztestület ebben az évben 
ünnepli tízéves jubileumát, és a tíz év alatt mindezekben az alapjogi sérelmi 
kérdésekben, amit a beszámolóban is olvashatnak, azt gondolom, a testület 
gyakorlata következetes. Azokat a sztenderdeket, amelyeket tíz év alatt kidolgoztunk 
az egyes alapjogi sérelmekre, következetesen alkalmazzuk; függetlenül a testület 
személyi összetételétől, ezeket az alapjogsértéseket azonosan bíráljuk el. Alapvetően 
ez a feladatunk. 

Ugyanakkor, miután törvény-előkészítő bizottságnál teszünk most látogatást és 
tárgyalják a beszámolónkat, külön föl szeretném hívni a figyelmüket a képviselő 
hölgyeknek és uraknak, hogy van a beszámolónknak egy olyan része, amivel minden 
alkalommal a jogalkotási szándékunkat jelezzük, illetőleg jelezzük azokat a pontokat, 
ahol az egységes jogrendszerben szükségesnek tartjuk a törvénymódosítást. Nem 
tartozik a 2017-es beszámolóhoz szorosan, szeretném azonban azt is megjegyezni, 
hogy a Belügyminisztériummal való konzultáció és a - részünkről legalábbis - 
felépített kapcsolat szerint a következő napirendi pontban fogják tárgyalni azt a 
rendőrségi törvényt, ahol végre például olyan kérdéseket sikerült a parlament elé 
terjeszteni, miszerint a panasz beadásának határideje azonos legyen a rendőrségnél és 
a Független Rendészeti Panasztestületnél. Ezúton is szeretném a Belügyminisztérium 
megértő és támogató munkáját megköszönni ebben a kérdésben. Ugyanakkor azt is 
hangsúlyozni szeretném, hogy miután a Rendészeti Panasztestület bizonyos 
kompromisszumok révén abban az adott történelmi helyzetben jött létre, ezt mi 
kénytelenek vagyunk minden alkalommal jelezni a jogalkotó felé, hogy milyen 
anomáliákat fedezünk fel, illetve próbálunk továbbítani a jogalkotók felé ebben a 
kérdésben. 

Amiről örömmel számolok be, hogy e problémákon túlmenően a Független 
Rendészeti Panasztestület nemzetközi kapcsolatait gyönyörűen sikerült kiépíteni. 
Most már az európai szervezetek, amelyik az ombudsmanok szervezete, állandó 
meghívottja vagyunk, a múlt évben előadást is tartottak a munkatársaink.  

Szeretnénk, ha a nemzetközi presztízs mellett a magyarországi presztízse is 
növekedhetne a testületnek azáltal, hogy a szükséges jogalkotási felhatalmazásokat 
megkapnánk. Köszönöm szépen. Várom kérdéseiket. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, elnök úr. Az elfogadott tárgyalási rendünknek 

megfelelően most képviselői kérdések és vélemények következnek. Kérdezem 
képviselőtársaimat, ki kíván felszólalni. Staudt Gábor alelnök úrnak adom meg a szót, 
tessék parancsolni! 

Kérdések, vélemények 

DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen, elnök 
úr, illetve Lukács elnök úr, a beszámolót. Nagy érdeklődéssel olvastam végig ezt a 
beszámolót, és különösen azt a részt, amelyet ön is említett, amiben olyan 
törvényalkotási javaslatokat tesznek, amelyek szerintem maximálisan 
megfontolandóak és abszolút precízek. Úgyhogy ezt valóban, így ellenzékből is 
mondhatom, hogy jó látni egy olyan testületi beszámolót, ahol megjelennek ezek a 
javaslatok. 

Hozzáteszem, hogy ha visszamegyünk időben, bár itt a jelenlévők ezt 
tökéletesen tudják, ahogy elhangzott, hogy a testület tíz éve került megalakításra, ez 
még a szocialista kormányok idejében került felállításra, többek közt a 2006-os 
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eseményekre is egy reakcióként, hogy azt lehessen mondani, hogy van egy olyan 
testület, amely a rendőrség fölött valamiféle kontrollt tud gyakorolni. A beszámolóból 
számomra az derül ki, hogy a testület, legnagyobb igyekezete ellenére, nem nagyon 
tud kontrollt gyakorolni, hiszen sokszor a jogszabályok úgy vannak megalkotva - és 
hozzáteszem, hogy ne legyünk naivak: Gyurcsány Ferencék ezt szándékosan alkották 
meg így -, hogy valójában ne lehessen a rendőrség felett valódi kontrollt gyakorolni e 
testület által, de el lehessen adni az emberek felé, hogy lám, tettünk valamit. (Arató 
Gergely megérkezik az ülésre.) Ha már ez eddig nem történt meg, akkor bízom 
benne, hogy ezek a javaslatok a kormánypárti többségnél vagy akár a kormánynál 
megértő fülekre fognak találni. 

Egy-két dolgot szeretnék kiemelni, ami viszont a rendőrség kompetenciája, és 
nagyon örülök, hogy vezérőrnagy úr itt van körünkben, és talán tudja továbbítani az 
országos vezetés felé azokat a tapasztalatokat, amelyek megjelennek itt a 
beszámolóban, de én szeretném aláhúzni. Nem jó például az, hogyha olyanokat 
olvashatunk, hogy alacsony a megszívlelt ajánlások aránya, illetőleg megteheti a 
rendőrség azt, hogy - pontosan idézem - félreteszi, egyszerűen félreteszi a testületnek 
az állásfoglalásait. Nyilván tudjuk, hogy ha a rendőrségnek megvan ez a jogszabályi 
lehetősége, hogy ezt megtegye, akkor lehet, hogy élni fognak vele. Ha olyan 
jogosítványokat adnánk, és azért tudjuk, hogy az sem egy elrugaszkodott történet, 
ami mondjuk, akár az ombudsmannak van, mert az ombudsman sem hatóságként lép 
fel, már olyan értelemben nem tud felügyeleti szervként fellépni, de azért a 
nyilvánosság és azok a jogi garanciák, amelyek a testület részéről leírásra kerülnek, 
mégis odavezetnek, hogy az ombudsman eljárását általában komolyabban veszik azok 
a szervek, amelyeket ellenőriz, mint ahogy az a testület esetében látható és a 
beszámolóban is szerepel. A javaslatokból valóban csak egyet-kettőt szeretnék 
kiemelni, hivatalból való eljárás elve, illetve valószínűleg nem véletlen, hogy 41 
százalék budapesti beadvány érkezik, és van olyan megye, ahonnan talán egy sem volt 
- ha jól emlékszem, talán Tolna megye -, de néhány százalék az átlag a vidéki 
megyéknél. És valószínűleg nem azért, mert az emberek ne fordulnának ehhez a 
testülethez; sok esetben lehet, hogy nem is tudják, hogy ide lehet fordulni. Tehát van 
még sok tennivaló, hogy ez egy jól működő testület lehessen, és főleg a törvényi 
módosításokra gondolok.  

S megint csak, amit a rendőrséggel kapcsolatban elmondtam, a hivatalbóli 
eljárás kapcsán kerül az anyagban megfogalmazásra, az valóban egy üdvözítő dolog 
lehet, főleg az új szabályok fényében - és talán amikor ez íródott, valószínűleg az új 
demonstráció-, gyülekezési jogszabályok még nem is voltak talán hatályban, mert 
gondolom, az átfutási idők miatt ez utána jött -, tehát az új szabályok alapján ez még 
inkább indokolt, hogy legyen egy olyan automatizmus, hogy a rendőrségnek kötelező 
jelleggel tájékoztatnia kelljen a Panasztestületet, hogy mondjuk, milyen 
rendezvényeket tiltott meg, vagy akár melyeket engedélyezte, hogy legyen egy átfogó 
kép. Ez nagyon fontos lenne, és a testületnek lehetne egy nagyon jó jogelemző, és 
valóban, az elemzésen túl egyfajta felügyeleti jogköre is, még úgy is, hogyha nyilván 
nem felettes szerve a rendőrségnek. Nekem tetszett az is, hogy a közterület-
felügyelőkre is terjesszük ki a testület jogkörét, ugyanúgy, ahogy ki lehetne a 
rendőrségnek nemcsak a hivatásos állományára. Számos példa van, ezeket most nem 
idézném, de ha olvasták az anyagot, akkor tudják, amikor nem konkrétan rendőrök 
követik el, de a rendőrség kötelékében dolgozó emberek is követhetnek el 
jogsértéseket. Illetve az is egy javaslat, hogy ne csak alapjogsértésekben, hanem 
jogsértésekben is legyen egyértelműen joga a Panasztestületnek beavatkozni és 
eljárást indítani. 
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Úgyhogy tényleg nem szeretném hosszan ragozni a dolgot, mert nagyon sok jó 
javaslatot ki lehetne emelni. Átgondoltuk itt Varga-Damm Andrea 
képviselőtársammal, hogy ebben a speciális helyzetben hogyan tudunk véleményt 
formálni. Mi azzal a megkötéssel támogatni tudjuk a beszámolót - és ez nem a testület 
felé fog elhangzani, inkább a kormány és a kormánypárti képviselők felé -, hogy 
próbálják meg megfontolni ezeket a javaslatokat, amelyeket itt tesz a testület; és a 
rendőrség felé is nyilván, és ez hangozzék is el, hogy a rendőrség is álljon hozzá 
nagyobb nyitottsággal ezekhez a panasztestületi döntésekhez, ajánlásokhoz. De lehet, 
hogy ehhez, ahogy mondtam, törvényt kell módosítani. Tehát ezzel együtt, és főleg 
azért, mert látom, hogy a Panasztestület valóban jó javaslatokat fogalmazott meg, 
próbál a feladatának megfelelni, még úgy is, ha a jogszabályok ezt nehézzé teszik 
számára, tehát ezzel együtt el fogjuk fogadni a beszámolót, de nagyon szeretnénk, ha 
a jövőben nem kellene ilyen nagyon sok törvénymódosításra javaslatot tenni, és 
valóban egy hatékony Panasztestület jönne létre a jövőben, a következő tíz évre vagy 
akárhány évtizedre. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönjük, alelnök úr. Kérdezem, ki kíván még hozzászólni. (Nincs 

ilyen jelzés.) Jelentkezőt nem látok. Amennyiben nincs több felszólaló, megadom 
elnök úrnak a szót, hogy válaszoljon a vitában elhangzottakra. Tessék parancsolni! 

Dr. Lukács Tamás reflexiói 

DR. LUKÁCS TAMÁS, a Független Rendészeti Panasztestület elnöke: 
Köszönöm szépen a képviselő úr észrevételeit. Annyiban szeretnék reagálni, hogy 
egyrészt többféle lehetősége van egy testületnek. Mi azt igyekszünk kialakítani, hogy a 
rendőrök oktatásába kerüljenek be azok az esetgyakorlatok, és úgy látom, ebben a 
rendőrség illetékesei partnerek. Most nem akarom a klasszikus példát elmondani, 
mert az hosszú lenne, csak annyit, hogy kimegy egy rendőr intézkedni, és döntse el, 
hogy ez most távolságtartói, birtokvédelmi vagy milyen probléma, amit öt perc alatt el 
kellene intéznie, amelyet a gyámhatóság majd el fog egy vagy több hónap alatt, illetve 
a bíróság meg évek alatt fog eldönteni - vajon mennyire elvárható a rendőrtől, hogy 
két perc alatt a helyszínen ezt döntse el? Viszont ha a gyakorlatot sikerül bevinni az 
oktatásba, azt hiszem, az a legjobb. 

A másik egy kiegészítés. Nyilván, ha a testület saját lehetőségei, eszközei 
alapján problémát észlel, akkor próbál reagálni. Minden egyes önkormányzathoz 
postai úton eljuttattuk a plakátunkat, hol, mikor, hogyan lehet panaszt benyújtani. 
Sőt, továbbmegyek: a határra több nyelven eljuttattuk a plakátjainkat, angol, román 
és szerb nyelven is, tehát hogy a hozzánk fordulás lehetőségét megkönnyítsük; a 
magunk eszközeivel, azt hiszem, ennél többet nem tudunk tenni. Személyesen is 
ellenőriztem: a rendőrőrsökön ki vannak téve a plakátjaink. Tehát azt gondolom, ez 
együttműködési kérdés is. De köszönöm az észrevételét, és köszönöm a támogató 
felszólalását. 

Nyilván a jogalkotás egy nehezebb műfaj, sok mindent rendszertanilag is át 
kell gondolni, de legalább egy közös gondolkodást indítsunk meg ezekben a 
kérdésekben. Köszönöm szépen. 

Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönöm szépen, elnök úr. A vitát lezárom. Most a bizottságnak 
arról kell döntenie, hogy tudomásul veszi-e a Független Rendészeti Panasztestület 
tájékoztatóját. Kérdezem tehát a bizottságot, tudomásul veszi-e a Független 
Rendészeti Panasztestület 2017. évi tapasztalatairól szóló tájékoztatót. Kérem, 
szavazzanak! Aki ezzel egyetért? (Szavazás) Tizenegy igen. Aki nem? (Szavazás. - 
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Nincs ilyen.) Aki tartózkodott? (Szavazás.) Egy tartózkodás. Köszönöm. 
Megállapítom, hogy a bizottság 11 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 
tartózkodás mellett a tájékoztatót tudomásul vette. 

Ezzel ezt a napirendi pontot lezárom. Köszönöm elnök úrnak és a testület 
munkatársainak, tagjainak a megjelenését és részvételét az ülésünkön. További szép 
napot kívánok! (A napirendi ponthoz meghívottak távoznak az ülésről. - Dr. Fülöp 
Erik távozik az ülésről.)  

Egyes belügyi tárgyú és más kapcsolódó törvények módosításáról 
szóló T/2930. számú törvényjavaslat  
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján) 

Soron következik 2. napirendi pontunk: az egyes belügyi tárgyú és más 
kapcsolódó törvények módosításáról szóló T/2930. számú törvényjavaslat részletes 
vitájának vitához kapcsolódó bizottságként történő lefolytatása. Köszöntöm a 
bizottság ülésén az előterjesztő kormány képviseletében megjelent Bodnár Bence 
urat, a Belügyminisztérium helyettes államtitkárát, valamint munkatársait.  

Bár az indítványhoz képviselői módosító javaslatok érkeztek, azok tárgyalását 
nem az Igazságügyi bizottságnál kezdeményezték, így bizottságunk a módosító 
javaslatokat nem tárgyalja.  

Mivel a bizottság feladatkörébe tartozó módosító javaslat nem került 
benyújtásra és a bizottság saját módosítási szándékot nem fogalmazott meg, így a 
részletes vita egy szakaszból áll, vagyis a javaslatnak a határozati házszabály 44. §-
ában meghatározott szempontok szerinti vizsgálatára kerül sor. Kérdezem államtitkár 
urat, álláspontja szerint a javaslat megfelel-e a házszabályi rendelkezéseknek. 

 
DR. BODNÁR BENCE helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): Tisztelt 

Bizottság! Álláspontunk szerint megfelel.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr. Megnyitom a vitát. Kérdezem, ki 

kíván hozzászólni. (Nincs ilyen jelzés.) Jelentkezőt nem látok. A vitát lezárom. 
Kérdezem a bizottságot, megfelel-e a törvényjavaslat a házszabályi 

rendelkezéseknek. Aki ezzel egyetért? (Szavazás.) Tizenegy igen. Köszönöm. 
Megállapítom, hogy egyhangúlag, 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül a bizottság úgy döntött, hogy az előterjesztés megfelel a házszabály 44. §-ában 
foglaltaknak. 

Most a részletes vita lezárásáról kell szavaznunk. Kérdezem tehát 
képviselőtársaimat, lezárják-e az előterjesztés részletes vitáját. Aki egyetért ezzel, 
kérem, szavazzon! (Szavazás.) Tíz igen. Aki nem? (Szavazás.) Egy nem. És aki 
tartózkodott? (Szavazás. - Nincs ilyen.) Köszönöm. Megállapítom, hogy 10 igen, 1 
nem szavazat mellett, tartózkodás nélkül a bizottság a részletes vitát lezárta.  

Kérdezem a tisztelt bizottságot, kíván-e a plenáris ülésen a bizottsági 
jelentések vitájában előadót állítani. (Nincs ilyen jelzés.) Jelentkezőt nem látok, nem.  

Ezzel ennek a napirendi pontnak a tárgyalását is lezárom. Köszönöm 
részvételüket. (Dr. Bodnár Bence és munkatársai távoznak az ülésről.) 

Soron következne 3. napirendi pontunk, ennek megkezdéséig azonban rövid 
technikai szünetet rendelek el, figyelemmel arra, hogy Völner Pál államtitkár úr még 
úton van. (Szabó Szabolcs megérkezik az ülésre.) 

 
(Szünet: 12.30-12.37) 
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ELNÖK: Tisztelt Bizottság! Javaslatot teszek a napirendi pontok tekintetében 
egy sorrendcserére, konkrétan arra, hogy a 11. pontban szereplő napirendi pontunkat 
előrehozzuk a 3. napirendi pontunk helyére, és utána ugyanez a sorrend maradna. 
Kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy ezt a javaslatomat elfogadják-e. (Szavazás.) 
Tizenegy igen. Köszönöm. Megállapítom, hogy egyhangúlag, 11 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a bizottság elfogadta. 

Egyes törvényeknek a közhatalmat gyakorló és a közpénzek felett 
rendelkező személyeknek nyújtott nagy értékű ingyenes juttatások 
korlátozásához szükséges módosításáról szóló T/1788. számú 
törvényjavaslat  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

Soron következik tehát harmadik napirendi pontunkként az eredetileg 11. 
napirendi pontunk: az egyes törvényeknek a közhatalmat gyakorló és a közpénzek 
felett rendelkező személyeknek nyújtott nagy értékű ingyenes juttatások 
korlátozásához szükséges módosításáról szóló, Szabó Szabolcs és dr. Szél Bernadett 
független képviselők által benyújtott T/1788. számú törvényjavaslat tárgysorozatba 
vételéről való döntés. 

Tisztelettel köszöntöm az előterjesztők képviseletében Szabó Szabolcs 
képviselőtársunkat. Kérdezem az előterjesztőt, kívánja-e szóban is indokolni 
javaslatát. (Jelzésre:) Igen, megadom a szót. Tessék parancsolni! 

Szabó Szabolcs szóbeli kiegészítése 

SZABÓ SZABOLCS (független) előterjesztő: Köszönöm szépen, azt is, hogy 
lehetőség volt a napirend módosítására. Ennek megfelelően cserébe nem is élnék 
vissza hosszan a türelmükkel. 

Ha olvasták képviselőtársaim az előterjesztést, itt a vagyonnyilatkozati eljárás 
módosításáról lenne szó. Ha visszaemlékszünk arra, nekünk ugye minden évben, de 
van olyan év, a választási év, amikor kétszer is ki kell tölteni; van egy megfelelő 
rubrika, ahova be kell írni a kapott ajándékokat, illetve szolgáltatásokat, megfelelő 
összeghatárhoz kötve, ami a fizetésnek a bizonyos szorzataihoz van kötve.  

Ezt tapasztalhattuk már sok-sok éve, szerintem amióta vagyonnyilatkozati 
eljárás létezik, ez mindig vita forrása, hogy mi kerül be, mi nem kerül be, miért olyan 
összeghatárral. És ráadásul most a megemelt fizetéseket alapul véve itt már nagyon 
nagy összegű ajándékok, ingyenes szolgáltatások is abba a körbe kerülnének be, amit 
nem kell beírni a törvény erejénél fogva a vagyonbevallásba, sem a képviselőknek 
nyilván, sem a hozzátartozóknak. (Dr. Varga László megérkezik az ülésre.) Ennek 
megfelelően mi azt javasoljuk, hogy ezt szabályozzuk újra, és vigyük le egy jóval 
alacsonyabb összeghatárra. Ez azt jelentené, hogy a mindenkori öregséginyugdíj-
minimumhoz kössük; ez azt jelenti, hogy ha egy évben összesen valaki ajándékot, 
szolgáltatást, ingyenes szolgáltatást, juttatást kap, ami meghaladja ezt az összeget, 
akkor már be kelljen vallani; illetve ha egy személy ad annyit, amennyi meghaladja 
ennek az összegnek a felét. A jelenlegi szabályozás szerint ez akkor 28 500 forint 
lenne éves szinten aggregálva, illetve ha egy személy adna 14 250 forintnál többet, 
akkor kellene bevallani. Ez az egyik része a módosító javaslatnak. 

A másik pedig, hogy ezáltal az összeférhetetlenséget teljes mértékben ki tudjuk 
zárni az állami források felhasználásában. Mondjuk ki azt is, hogy azok a cégek, 
amelyeknek a tulajdonosai, vezető beosztású alkalmazottai és azoknak a közvetlen 
hozzátartozói, tehát akik egy háztartásban élnek velük - kivéve a nyitott 
részvénytársaságokat, mert ugye az egy speciális forma, könnyen meghekkelhető 
lenne ez az eljárás, tehát ez a nyílt részvénytársaságoknál nem lenne alkalmas, de 
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minden más gazdasági társaság esetében igen -, ha a cég vezető megbízású 
alkalmazottja vagy a közvetlen hozzátartozója ad egy képviselőnek ilyen ingyenes 
szolgáltatást vagy ajándékot, akkor őt öt évre zárjuk ki a közbeszerzésekből, mert 
akkor erős a gyanú, hogy azért adott ingyenes szolgáltatást meg juttatást, hogy utána 
majd ő esetleg a közbeszerzési eljárás során előnyökben részesüljön.  

Ez röviden és tömören összefoglalva a javaslat. Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Kérdezem a bizottság tagjait, ki kíván hozzászólni. 

Staudt Gábor alelnök úré a szó. 

Hozzászólás 

DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik), a bizottság alelnöke: Köszönöm. Csak annyit, 
hogy támogatható a javaslat; ha jól emlékszem, mi is előterjesztettünk egy hasonlót. 
Most nem mennék bele a részletekbe, de szeretnénk, ha az Országgyűlés elé kerülne, 
és akkor módosító javaslatokat be lehetne nyújtani. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönjük. További jelentkezőt nem látok. Kérdezem az előterjesztőt, 

hogy a vitában elhangzottakra kíván-e reagálni. (Jelzésre:) Nem. Köszönöm. 

Határozathozatal 

Kérdezem a bizottság tagjait, támogatják-e a törvényjavaslat tárgysorozatba 
vételét. Aki egyetért vele? (Szavazás.) Négy igen. Aki nem? (Szavazás.) Nyolc nem; és 
tartózkodás nem volt. Köszönöm. Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen, 8 nem 
szavazat mellett, tartózkodás nélkül a határozati javaslatot nem vette tárgysorozatba. 

A bizottság a tárgysorozatba vétel kérdéséről hozott döntéséről házelnök urat 
írásban értesíti. Ezzel ezt a napirendi pontot is lezárom, és köszönjük szépen Szabó 
Szabolcs részvételét a tárgyalásunkon. További szép napot kívánunk! (Szabó Szabolcs 
távozik az ülésről. - Dr. Völner Pál megérkezik az ülésre.) Tisztelettel köszöntöm 
Völner Pál államtitkár urat. 

Az egyes bírósági eljárások elhúzódásával kapcsolatos vagyoni 
elégtétel érvényesítéséről szóló T/2923. számú törvényjavaslat  
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján) 

Soron következik az eredetileg 3. napirendi pontunk, most a módosítással a 
negyedik: az egyes bírósági eljárások elhúzódásával kapcsolatos vagyoni elégtétel 
érvényesítéséről szóló T/2923. számú törvényjavaslat részletes vitájának kijelölt 
bizottságként történő lefolytatása. Köszöntöm a bizottság ülésén az előterjesztő 
kormány képviseletében megjelent Völner Pál államtitkár urat és a minisztérium 
munkatársait.  

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

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

(Nincs ilyen jelzés.) Jelentkezőt nem látok. Kérdezem a bizottságot, megfelel-e a 
törvényjavaslat a házszabály rendelkezéseinek. Kérem, szavazzanak! Aki egyetért 
ezzel? (Szavazás.) Tizenkettő igen. Köszönöm. Megállapítom, hogy a bizottság 
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egyhangúlag, 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül úgy döntött, 
hogy az előterjesztés megfelel a házszabály 44. §-ában foglaltaknak. 

Az előterjesztéshez képviselői módosító javaslatok érkeztek, ezért áttérünk a 
háttéranyag megvitatására, mely hat pontból áll, és amelyet a bizottság tagjainak 
kiosztottunk. 

Elsőként a háttéranyag 1. pontjáról kell döntenünk. A módosító indítványt 
Staudt Gábor alelnök úr, képviselőtársunk nyújtotta be. Kérdezem képviselő urat, 
kívánja-e módosító javaslatát indokolni. Igen, megadom a szót, tessék parancsolni! 

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

első három módosítót egyben indokolnám, gyakorlatilag ugyanarra irányul. A 
parlamenti vitában is elmondtam, hogy vegyük bele a határidő-számításba a 
nyomozati szakot is, mert egyrészt a strasbourgi bíróságnak a gyakorlata is ezt 
támasztja alá, illetőleg sokszor a rendőrség, ügyészség előtt - mikor ki nyomoz - 
elképesztő módon el tudnak húzódni nagyon sok évre ezek az ügyek, tehát indokolt, 
hogy ne csak a bírósági szakaszt nézzük. Mind a három pont e tárgyban módosítaná a 
törvényt. És ez természetesen a közigazgatási pereket megelőző közigazgatási 
eljárásra is igaz lehet: hiába zajlik le, mondjuk, egy év alatt egy közigazgatási per, ha 
előtte sok évig tartott az eljárás. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Most államtitkár urat kérdezem, hogy mi a 

kormány álláspontja a módosító pontról.  
 
DR. VÖLNER PÁL államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): Nem támogatjuk a 

módosítót; ez mind a három pontra vonatkozik, az 1-3. pontokra egyben. Köszönöm 
szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A vitát megnyitom. Kérdezem, ki kíván 

hozzászólni. Arató Gergely képviselőtársunké a szó. Tessék! 
 
ARATÓ GERGELY (DK): Köszönöm szépen. Tisztelt Bizottság! Csak röviden 

szeretném jelezni, hogy az általános vitában elmondott álláspontunknak megfelelően 
ezeket a módosító indítványokat támogatjuk. Legfeljebb bennünk nem él olyanfajta 
optimizmus, mint a kollégáinkban, hogy reméljük azt, hogy ezeket el is fogja fogadni a 
bizottság. (Dr. Staudt Gábor: Ezt én sem mondtam! - Derültség.) Köszönöm. 

 
ELNÖK: Kérdezem képviselőtársaimat, ki kíván még hozzászólni. (Nincs 

jelentkező.) Jelentkezőt nem látok.  
Kérdezem képviselőtársaimat, elfogadják-e a háttéranyag 1. pontját. Aki igen? 

(Szavazás.) Négy igen. Aki nem? (Szavazás.) Nyolc nem; tartózkodás nem volt. 
Köszönöm. Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen, 8 nem szavazat mellett, 
tartózkodás nélkül a háttéranyag 1. pontját nem fogadta el. 

Rátérünk a háttéranyag következő, 2. pontjára, amelyet szintén Staudt Gábor, 
Jobbik, képviselőtársunk nyújtott be. Képviselőtársunk az 1. pont kapcsán 
megindokolta a 2. pontban foglaltakat, így gondolom, nem kíván ezen ponthoz 
hozzászólni. (Dr. Staudt Gábor: Nem.) A kormány is nyilatkozott már a 2. pont 
tekintetében, hogy nem ért egyet. Kérdezem a bizottság tagjait, ki kíván hozzászólni. 
(Nincs jelentkező.) Jelentkezőt nem látok.  

Kérdezem képviselőtársaimat, elfogadják-e a háttéranyag 2. pontját. Aki igen? 
(Szavazás.) Négy igen. Aki nem? (Szavazás.) Nyolc nem; tartózkodás nem volt. 
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Köszönöm. Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen, 8 nem szavazat mellett, 
tartózkodás nélkül a háttéranyag 2. pontját nem fogadta el. 

A háttéranyag 3. pontja következik, amely szintén Staudt Gábor, Jobbik, 
képviselő indítványa. Képviselő úr ezt is megindokolta már, a kormány szintén 
nyilatkozott e vonatkozásban. Kérdezem a bizottság tagjait, ki kíván hozzászólni. 
(Nincs jelentkező.) Jelentkezőt nem látok.  

Kérdezem képviselőtársaimat, elfogadják-e a háttéranyag 3. pontját. Aki igen? 
(Szavazás.) Négy igen. Aki nem? (Szavazás.) Nyolc nem; tartózkodás nem volt. 
Köszönöm. Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen, 8 nem szavazat mellett, 
tartózkodás nélkül a háttéranyag 3. pontját nem fogadta el. 

A háttéranyag 4. pontja következik, amelyet szintén Staudt Gábor, Jobbik, 
képviselőtársunk nyújtott be, az ő indítványa. Kérdezem képviselőtársunkat, kívánja-
e indokolni módosító javaslatát. Tessék parancsolni! 

 
DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik), a bizottság alelnöke: Igen, nagyon röviden. 

Ezzel a módosító javaslattal azt szeretném kivenni a javaslatból, amit beleírt az 
indítványtevő, hogy amennyiben a bíróság értékeli a perelhúzódást, a büntetőbíróság 
az ítéletében figyelembe vette, akkor nem jár vagyoni elégtétel. Szerintem ez 
Strasbourgnak sem fog megfelelni, államtitkár úr. Tehát itt nemcsak arról van szó, 
hogy finnyáskodunk; és egyébként értékelni is kell tudtommal a büntetőbíróságnak 
mindenféle mentő és súlyosbító, illetve enyhítő-súlyosbító körülményt, tehát 
értékelni fogja, ha sok éve elhúzódik, ergo kiesnek ezek az emberek a kártérítési 
körből vagy vagyoni elégtétel köréből - még tanuljuk az új fogalmakat. Tehát én azt 
gondolom, hogy ez az Emberi Jogi Bíróságnak sem fog tetszeni, ha ez így marad 
benne, és nem fogják elfogadni adott esetben az egész jogszabályt olyannak, ami 
megalapozhatja az ő eljárásuknak a kizárását vagy egy megfelelő jogorvoslatot a 
magyar jogrendszerben az elhúzódások miatt.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Most a kormányt kérdezem, egyetért-e a módosítással. 
 
DR. VÖLNER PÁL államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): Nem értünk egyet. 

Ha azzal kiegészíthetném, elnök úr, mert az általános vitában erre a felvetésre nem 
válaszoltam, hogy a strasbourgi bíróság gyakorlatához igazodik ez a szabályozás, tehát 
hogy a kétszeres értékelés ne történjen meg. Az előzőknél azért nem indokoltam, mert 
az általános vitában elhangzottak azok a felvetések, és a válaszokat is megadtuk. 
Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm, államtitkár úr. Most kérdezem a bizottság tagjait, ki kíván 

hozzászólni. Staudt Gábor alelnök úrnak adom meg a szót. Tessék! 
 
DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen. Én 

nem ismerem, mire vonatkozik Strasbourgnak ez a kétszeres szabályozása, de azért 
azt gondolom, hogy valószínűleg nem erre. Mert ezt a bíróságnak egyrészt értékelnie 
kell, amikor kiszabja a büntetést, de hogy az elhúzódással kapcsolatosan neki 
valamiféle vagyoni elégtétel jár, ez ettől teljesen független. Tehát én ezt teljes 
mértékben konstruktív szándékkal mondom, hogy itt szerintem valami félreértés van, 
de nyilván az idő el fogja majd dönteni, hogy Strasbourgban mit szólnak ehhez. Nem 
mintha egyébként most az lenne a fő szempont, hogy ott mit szólnak, de nem tartom 
méltányosnak egyébként, hogyha egy elhúzódó eljárás után a bíróság erre utalni fog, 
márpedig fog, mert majdhogynem kötelező neki, és akkor nem lehet vagyoni 
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elégtételért folyamodni. Ez olyan, mintha a büntetőeljárásokat gyakorlatilag 
kihúznánk a javaslatból; benne van, de még sincs benne. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Kérdezem képviselőtársaimat, ki kíván még hozzászólni. (Nincs 

jelentkező.) Jelentkezőt nem látok. Kérdezem képviselőtársaimat, elfogadják-e a 
háttéranyag 4. pontját. Aki igen? (Szavazás.) Négy igen. Aki nem? (Szavazás.) Nyolc 
nem; tartózkodás nem volt. Köszönöm. Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen, 8 nem 
szavazat mellett, tartózkodás nélkül a háttéranyag 4. pontját nem fogadta el. 

Most a háttéranyag 5. pontja következik, szintén Staudt Gábor, Jobbik, 
képviselő nyújtotta be, az ő indítványa. Kérdezem képviselőtársamat, kívánja-e ezen 
módosító javaslatát indokolni. Tessék parancsolni! 

 
DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik), a bizottság alelnöke: Köszönöm, ezt is nagyon 

röviden indokolnám. A vitában is elhangzott, hogy a hat hónapot nagyon rövidnek 
tartjuk jogvesztő határidőként, főleg, hogy itt azért komoly jogsérelmekről van szó, és 
akár alapjogsérelmekről is beszélhetünk.  

S akkor a 6. pontot is indokolnám - részben, szőrmentén összefügg -, ott arra 
tettem javaslatot, hogy ha egyébként valaki benyújtja az egyezségkötési igényét, a 
miniszter azt jóváhagyja és elküldi a kérvényezőnek, ha erre válasz nem érkezik, 
akkor az elfogadottnak minősüljön, hiszen itt már egy kétoldalú nyilatkozat 
megtörtént (Dr. Varga-Damm Andrea: Ajánlati kötöttség.), egy kvázi ajánlati 
kötöttség - amit itt képviselőtársam mond. Tehát fölösleges ahhoz kötni, hogy ő arra 
még egyet reagáljon; lesznek olyanok, akik valami miatt, elköltözik, vagy félreteszi a 
levelet vagy más veszi át, de ennek folytán ne zárjunk ki egy megítélt vagyoni 
elégtételből állampolgártársunkat. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Most kérdezem a kormányt először a háttéranyag 5. 

pontja tekintetében, hogy egyetért-e a módosítással. 
 
DR. VÖLNER PÁL államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): Nem támogatjuk, 

az általános vitában el is mondtuk, hogy miért nem. 
 
ELNÖK: És ha az előterjesztő az 5. és 6. pontot együtt indokolta, kérdezem a 

kormányt, hogy a 6. pontot támogatja-e, egyetért-e vele. 
 
DR. VÖLNER PÁL államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): Nem támogatjuk. 

Itt a bírói utat zárná ki az, ha pusztán a miniszter által való közléssel és a válasz 
irányában elfogadottnak tekinthető lenne, tehát jogorvoslati lehetőségtől zárnánk el 
az igénylőt ezzel. 

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

hozzászólni. (Nincs jelentkező.) Jelentkezőt nem látok, szavazás következik. 
Kérdezem képviselőtársaimat, elfogadják-e a háttéranyag 5. pontját. Aki igen? 
(Szavazás.) Három igen. Aki nem? (Szavazás.) Nyolc nem. Tartózkodás? (Szavazás.) 
Egy tartózkodás. Köszönöm. Megállapítom, hogy a bizottság 3 igen, 8 nem szavazat és 
1 tartózkodás mellett a háttéranyag 5. pontját nem fogadta el. 

A háttéranyag 6. pontja következik, amelyet szintén Staudt Gábor 
képviselőtársunk nyújtott be; ő már részletesen indokolta, a kormány nyilatkozott. 
Kérdezem képviselőtársaimat, ki kíván még hozzászólni. (Nincs jelentkező.) 
Jelentkezőt nem látok. Kérdezem képviselőtársaimat, elfogadják-e a háttéranyag 6. 
pontját. Aki igen? (Szavazás.) Négy igen. Aki nem? (Szavazás.) Nyolc nem; 



17 

tartózkodás nem volt. Köszönöm. Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen, 8 nem 
szavazat mellett, tartózkodás nélkül a háttéranyag 6. pontját nem fogadta el. 

Mivel a bizottság egyetlen módosító javaslatot sem támogatott, továbbá saját 
módosítási szándékot nem fogalmazott meg, így részletes vitát lezáró módosító 
javaslat benyújtására sem kerül sor.  

Most tehát a részletes vita lezárásáról kell szavaznunk. Kérdezem 
képviselőtársaimat, lezárják-e az előterjesztés részletes vitáját. Aki egyetért ezzel? 
(Szavazás.) Hét igen. Aki nem? (Szavazás.) Kettő nem. Aki tartózkodott? (Szavazás.) 
Egy tartózkodás. Köszönöm. Megállapítom, hogy 7 igen, 2 nem szavazat és 1 
tartózkodás mellett a részletes vitát lezártuk. 

Kérdezem a tisztelt bizottságot, kíván-e a plenáris ülésen a bizottsági 
jelentések vitájában előadót állítani. (Nincs ilyen jelzés.) Jelentkezőt nem látok, úgy 
látom, nem. Ezzel ennek a napirendi pontnak a tárgyalását is lezárom. 

Egyes büntetőjogi tárgyú és más kapcsolódó törvények 
módosításáról szóló T/2934. számú törvényjavaslat  
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján) 

Soron következik 4. napirendi pontunk: az egyes büntetőjogi tárgyú és más 
kapcsolódó törvények módosításáról szóló T/2934. számú törvényjavaslat részletes 
vitájának kijelölt bizottságként történő lefolytatása. Az előterjesztő kormányt jelen 
indítvány esetében is Völner Pál államtitkár úr képviseli az Igazságügyi Minisztérium 
részéről. 

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

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

(Nincs jelentkező.) Jelentkezőt nem látok.  
Kérdezem a bizottságot, megfelel-e a javaslat a házszabályi rendelkezéseknek. 

Aki egyetért ezzel? (Szavazás.) Tizenkettő igen. Köszönöm. Megállapítom, hogy 12 
igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, a bizottság egyhangúlag úgy 
döntött, hogy az előterjesztés megfelel a házszabály 44. §-ában foglaltaknak.  

Mivel az előterjesztéshez egy képviselő módosító javaslat érkezett, áttérünk a 
háttéranyag megvitatására, mely négy pontból áll, és amelyet a bizottság tagjainak 
kiosztottunk. 

A háttéranyag egymással összefüggő 1., 2., 3. és 4. pontjainak megvitatása 
következik. A módosító indítványt Staudt Gábor és Varga-Damm Andrea, Jobbik, 
képviselők nyújtották be. Kérdezem, a benyújtó képviselők közül ki szeretne 
hozzászólni. Staudt Gábor alelnök úr, tessék parancsolni! Megadom a szót, hogy 
indokolja javaslatukat. 

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

optimistaként és a jegyzőkönyvek örökkévalóságának áldozva elmondanám, hogy a 
javaslat nagyon fontos és egy meglévő problémára reagál. Azért került szétbontásra 
több pontban, mert itt Kúria-elnök, OBH-elnök, Bírói Tanács, és lehetne sorolni, a 
különböző tisztségekre nem gondoljuk, hogy kizáró körülménynek kellene lenni, ha 
valaki ellen fegyelmi eljárás indul vagy van folyamatban. Ez az ártatlanság vélelmével 
nagyon súlyosan szembemegy, annál is inkább, hiszen ha ezen testületi tagok vagy 
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megválasztott vezetők ellen a betöltött pozíciójuk közben indul eljárás, akkor 
természetesen hivatalvesztés nem sújtja őket, tehát itt is egy eltérő tényállás 
figyelhető meg; ráadásul arról nem is beszélve, láthattuk az OBH gyakorlatában, hogy 
nagyon sokszor azért indítottak fegyelmi eljárást, hogy ezáltal meggátolják olyan 
embereknek az indulását, akik különböző testületekben vagy akár az Országos Bírói 
Tanácsban pályáztak, illetve indultak el a választáson. Szerintem viszont súlyosan 
alaptörvénysértő is ez a gyakorlat, illetve az, hogy gyakorlatilag az ártatlanság vélelme 
ellenére így ki lehet zárni a megválasztásból vagy ennek lehetőségét el lehet venni 
ezektől a tisztségviselőktől. Úgyhogy azt javaslom, ezt mindenképpen fontolja meg a 
kormány, vagy ha benne hagyják, akkor nyilván lehet, hogy ez a cél. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Most a kormány álláspontját kérdezem, támogatja-e a 

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

elnök úr. Maga a módosítás csak egy technikai jellegű, egységes terminológiára 
vonatkozó módosítás, érdemi módosítást nem tartalmaz. A képviselő úr indítványa 
viszont érdemi.  

 
ELNÖK: Köszönöm, államtitkár úr. A vitát megnyitom. Kérdezem, ki kíván 

hozzászólni. (Nincs jelentkező.) Jelentkezőt nem látok. Kérdezem képviselőtársaimat, 
elfogadják-e a háttéranyag egymással összefüggő 1-4. pontjait. Aki igen? (Szavazás.) 
Négy igen. Aki nem? (Szavazás.) Nyolc nem; tartózkodás nem volt. Köszönöm. 
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen, 8 nem szavazat mellett, tartózkodás nélkül a 
háttéranyag 1-4. pontjait nem fogadta el. 

A bizottság kormánypárti tagjai a megjelölt határidőben ötpontos 
módosítójavaslat-tervezetet juttattak el a bizottság titkárságára, melyet a bizottság 
valamennyi tagja a tegnapi napon megkapott. Elsőként kérdezem az előterjesztő 
kormány álláspontját a javaslattervezetről.  

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

úr. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr. A vitát megnyitom. Kérdezem 

képviselőtársaimat, ki kíván hozzászólni. Arató Gergely képviselőtársunké a szó, 
tessék parancsolni! 

 
ARATÓ GERGELY (DK): Tisztelt Bizottság! Általános érvénnyel szeretném 

megkérdezni a kormányt, van-e mód arra esetleg, hogy korrektort alkalmazzanak a 
törvényjavaslatok benyújtása során, mert olyan kínos, amikor a helyesírási és a 
nyelvhelyességi hibákat a parlamenti szakaszban kell javítani. Bár el fogja mondani 
Kovács Zoltán képviselő úr, teljes joggal, hogy ez így volt a mi kormányunk idején is - 
akkor is kínos volt. (Derültség.) Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Kérdezem képviselőtársaimat, ki kíván még hozzászólni. (Nincs ilyen 

jelzés.) Jelentkezőt nem látok.  
Kérdezem a bizottságot, támogatja-e a megküldött módosítójavaslat-

tervezetet, mely a bizottság részletes vitát lezáró módosító javaslata is egyben. Aki 
egyetért vele? (Szavazás.) Kilenc igen. Aki nem? (Szavazás. - Nincs ilyen.) Aki 
tartózkodott? (Szavazás.) Három tartózkodás. Köszönöm. Megállapítom, hogy a 
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bizottság 9 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 3 tartózkodás mellett a javaslatot 
elfogadta. 

Most a részletes vita lezárásáról kell szavaznunk. Kérdezem tehát 
képviselőtársaimat, lezárják-e az előterjesztés részletes vitáját. Aki egyetért ezzel? 
(Szavazás.) Nyolc igen. Aki nem? (Szavazás.) Négy nem; tartózkodás nem volt. 
Köszönöm. Megállapítom, hogy 8 igen és 4 szavazat mellett, tartózkodás nélkül a 
bizottság a részletes vitát lezárta.  

Kérdezem a tisztelt bizottságot, kíván-e a plenáris ülésen a bizottsági 
jelentések vitájában előadót állítani. (Nincs ilyen jelzés.) Jelentkezőt nem látok, tehát 
nem. Ezzel a napirendi pont tárgyalását lezárom. 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvénynek az Alaptörvény 
hetedik módosításával összefüggő módosításáról szóló T/2939. 
számú törvényjavaslat  
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján) 

Soron következik eredetileg 5. napirendi pontunk, amely most a hatodik: a 
jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvénynek az Alaptörvény hetedik 
módosításával összefüggő módosításáról szóló T/2939. számú törvényjavaslat 
részletes vitájának kijelölt bizottságként történő lefolytatása. Az előterjesztő 
kormányt ismét Völner Pál igazságügyi államtitkár úr képviseli; köszöntjük ismét 
államtitkár urat. 

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

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

kíván e vonatkozásban hozzászólni. (Nincs jelentkező.) Jelentkezőt nem látok. 
Kérdezem a bizottságot, megfelel-e a törvényjavaslat a házszabályi rendelkezéseknek. 
Kérem, szavazzanak! Aki egyetért ezzel? (Szavazás.) Kilenc igen. Aki nem? 
(Szavazás.) Egy nem. Tartózkodás? (Szavazás.) Tartózkodás nem volt. Köszönöm. 
Megállapítom, hogy 9 igen és 1 nem szavazat mellett, tartózkodás nélkül a bizottság 
úgy döntött, hogy az előterjesztés megfelel a házszabály 44. §-ában foglaltaknak. 

Mivel az előterjesztéshez képviselői módosító javaslatok érkeztek, áttérünk a 
háttéranyag megvitatására, mely három pontból áll, és melyet a bizottság tagjainak 
kiosztottunk. 

Most a háttéranyag 1. pontjának megvitatása következik, a módosító indítványt 
Staudt Gábor és Varga-Damm Andrea, Jobbik, képviselők nyújtották be. Kérdezem, a 
benyújtó képviselők közül ki kívánja a javaslatot indokolni. Úgy látom, Varga-Damm 
Andrea képviselőtársunk. Megadom a szót, tessék parancsolni! 

 
DR. VARGA-DAMM ANDREA (Jobbik): Köszönöm a szót, elnök úr. Úgy 

ítélem meg, hogy amiket ebben javaslatként előterjesztettünk, ezt akár a 
minisztérium is előterjeszthette volna módosító javaslatként, vagy akár a bizottság 
maga vagy a TAB. Hiszen ez a jogszabályi megfogalmazás, amelyik az 1. §-ban 
található, a 2010. évi CXXX. törvény 2. § (5) bekezdése, kiegészíti azt, hogy a 
jogszabály megalkotásakor biztosítani kell, hogy „a jogszabály ne tartalmazzon 
indokolatlanul olyan rendelkezést, amelyik…”. Hát indokoltan tartalmazhat? Az 
„indokolatlanul ne tartalmazzon” egyrészről kétszeres tagadás, másodsorban 
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indokoltan lehet nem tartalmaznia? Úgyhogy én azt gondolom, ez így helyénvaló, ha 
ezt a szót elhagyjuk. 

A 2. pontban foglaltak pedig szintén teljes mértékben egy fogalmazási és 
egyértelműsítési javaslat, ily módon csak remélni tudom, hogy a kormány képviselői 
belátják, hogy sokkal inkább alkalmazható így a jogszabály, és a tartalma nem vész el, 
tehát az eredeti célt semmiképpen nem hiúsítja meg.  

Ezért nagy tisztelettel azt kérem mind a bizottság tagjaitól, hogy támogassák, 
mind a kormány képviselőjétől, hiszen valóban, ez abszolút mértékben az 
alkalmazhatósághoz és az egyértelműséghez igazodó javaslat, és semmifajta tartalmi 
módosítás nem történik. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Ha jól értettem, akkor képviselő asszony most a 

háttéranyag 1. és 2. pontját is indokolta.  
 
DR. VARGA-DAMM ANDREA (Jobbik): Mindegyiket. 
 
ELNÖK: Sőt, a 3.-at is. 
 
DR. VARGA-DAMM ANDREA (Jobbik): Mindegyik technikai javaslat, elnök 

úr. 
 
ELNÖK: Jó, tehát valamennyi pontját indokolta. Köszönöm szépen. Akkor ha 

szabad kérnem államtitkár urat is, hogy valamennyi háttéranyagpont tekintetében 
nyilatkozzon. 

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

őket, de némi indokolást fűznék hozzá. 
 
ELNÖK: Tessék parancsolni! 
 
DR. VÖLNER PÁL államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): Egyrészt az 1. 

pontnál: normatartalom nélkül akkor lehet alkotni egy jogszabályt, amennyiben ez az 
eltérési lehetőség benne van. Gondoljunk az emlékjogszabályokra, most éppen a 
székely-magyar javaslat volt, amely a Jobbik felvetésére indult útjára: ezt például nem 
tudnánk elfogadni, ha módosítanánk ezen a szövegen. 

A másik a hatálybalépéssel kapcsolatos rendelkezés: akkor nem lehetne 
módosítani hatálybalépés előtt ezeket a szövegeket, ami a különböző jogalkotásoknak 
az egybeérésénél előfordulhat viszonylag sűrűn, és ez megint csak nehezítené a 
jogrendszer harmonikus működését.  

A harmadik pedig gyakorlatilag szükségtelen, mert jelenleg is biztosított a 
nyilvánosság ezeknél az alaptörvény-módosításoknál a 28. cikk alapján. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy a háttéranyag 

1., 2. és 3. pontja tekintetében ki kíván hozzászólni. Staudt Gábor alelnök úrnak adom 
meg a szót. 

 
DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik), a bizottság alelnöke: Annyit tennék hozzá, 

hogy tudtunkkal a határozati javaslat nem jogszabály, tehát jól van megfogalmazva, 
amit leírtunk. De nyilván majd a többség dönt. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Arató Gergely képviselőtársunké a szó. 
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ARATÓ GERGELY (DK): Szeretném csak röviden jelezni, hogy miután 

álláspontunk szerint az egész törvényjavaslat úgy, ahogy van, jogállami elvekkel 
ellentétes, sőt az Alaptörvény szövegével magával is - ez nemcsak a 28. cikkből áll -, 
ennek következtében módosító indítványokkal sem javítható. Ennek következtében 
nincs értelme ezekről érdemben szavazni.  

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

Jelentkezőt nem látok. Akkor figyelemmel arra, hogy a háttéranyag 1., 2. és 3. pontját 
együttesen tárgyaltuk meg, így a kérdéseket is ennek alapján fogom föltenni.  

Kérdezem képviselőtársaimat, elfogadják-e a háttéranyag 1. pontját. Aki 
egyetért ezzel? (Szavazás.) Három igen. Aki nem? (Szavazás.) Nyolc nem. 
Tartózkodás? (Szavazás.) Egy tartózkodás. Köszönöm. Megállapítom, hogy a 
bizottság 3 igen, 8 nem szavazat és 1 tartózkodás mellett a háttéranyag 1. pontját nem 
fogadta el.  

Kérdezem képviselőtársaimat, elfogadják-e a háttéranyag 2. pontját. Aki igen? 
(Szavazás.) Három igen. Aki nem? (Szavazás.) Nyolc nem. Tartózkodás? (Szavazás.) 
Egy tartózkodás. Köszönöm. Megállapítom, hogy a bizottság 3 igen, 8 nem szavazat és 
1 tartózkodás mellett a háttéranyag 2. pontját nem fogadta el. 

Kérdezem képviselőtársaimat, elfogadják-e a háttéranyag 3. pontját. Aki igen? 
(Szavazás.) Három igen. Aki nem? (Szavazás.) Nyolc nem. Tartózkodás? (Szavazás.) 
Egy tartózkodás. Köszönöm. Megállapítom, hogy a bizottság 3 igen, 8 nem szavazat és 
1 tartózkodás mellett a háttéranyag 3. pontját nem fogadta el. 

A bizottság kormánypárti tagjai a megjelölt határidőben tizenegypontos 
módosítójavaslat-tervezetet juttattak el a bizottság titkárságára, melyet a bizottság 
valamennyi tagja a tegnapi nap során megkapott. Elsőként kérdezem az előterjesztő 
kormány álláspontját a javaslattervezetről. 

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

úr. 
 
ELNÖK: Köszönöm, államtitkár úr. Megnyitom a vitát. Kérdezem 

képviselőtársaimat, ki kíván hozzászólni. (Nincs jelentkező.) Jelentkezőt nem látok. 
Kérdezem a bizottságot, támogatja-e a megküldött módosítójavaslat-

tervezetet, mely a bizottság részletes vitát lezáró módosító javaslata is egyben. Aki 
igen? (Szavazás.) Nyolc igen. Aki nem? (Szavazás. - Nincs ilyen.) Aki tartózkodott? 
(Szavazás.) Köszönöm. Megállapítom, hogy a bizottság 8 igen szavazattal, 
ellenszavazat nélkül, 4 tartózkodás mellett a javaslatot elfogadta. 

Most a részletes vita lezárásáról kell szavaznunk. Kérdezem tehát 
képviselőtársaimat, lezárják-e az előterjesztés részletes vitáját. Aki igen? (Szavazás.) 
Nyolc igen. Aki nem? (Szavazás.) Négy nem; és tartózkodás nem volt. Köszönöm. 
Megállapítom, hogy 8 igen és 4 nem szavazat mellett, tartózkodás nélkül a bizottság a 
részletes vitát lezárta. 

Kérdezem a tisztelt bizottságot, kíván-e a plenáris ülésen a bizottsági 
jelentések vitájában előadót állítani. (Nincs ilyen jelzés.) Jelentkezőt nem látok, nem. 
Ezzel ennek a napirendi pontnak a tárgyalását is lezárom. 
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Egyes igazságügyi tárgyú törvények módosításáról szóló T/2936. 
számú törvényjavaslat  
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján) 

Soron következik eredetileg 6. napirendi pontunk, amelyik most hetedik: az 
egyes igazságügyi tárgyú törvények módosításáról szóló T/2936. számú 
törvényjavaslat részletes vitájának kijelölt bizottságként történő lefolytatása. Az 
előterjesztő kormányt jelen indítvány esetében is Völner Pál államtitkár úr képviseli; 
köszöntöm kollégáit és államtitkár urat. 

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

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

kíván hozzászólni. Arató Gergely képviselőtársunk! 
 
ARATÓ GERGELY (DK): Szeretnék a benyújtó képviselőktől indoklást hallani. 

Itt 51 ponton sikerül módosítani, ha jól látom… 
 
ELNÖK: Képviselőtársam, most csak abban kérdezem, hogy megfelel-e a 

házszabályi rendelkezéseknek. (Arató Gergely: Bocsánat. Kicsit ma szét vagyok 
esve, elnézést. - Derültség.) Köszönöm.  

Kérdezem akkor képviselőtársaimat, megfelel-e álláspontjuk szerint a 
törvényjavaslat a házszabályi rendelkezéseknek. Aki ezzel egyetért? (Szavazás.) Tíz 
igen. Aki nem? (Szavazás. - Nincs ilyen.) És aki tartózkodott? (Szavazás.) Kettő 
tartózkodás. Köszönöm. Megállapítom, hogy 10 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 
2 tartózkodás mellett a bizottság úgy döntött, hogy az előterjesztés megfelel a 
házszabály 44. §-ában foglaltaknak. 

Mivel az előterjesztéshez egy képviselői módosító javaslat érkezett, áttérünk a 
háttéranyag megvitatására, mely egy pontból áll, és melyet a bizottság tagjainak 
kiosztottunk.  

Most a háttéranyag egyetlen pontjának megvitatása következik. A módosító 
indítványt Staudt Gábor és Varga-Damm Andrea, Jobbik, képviselők nyújtották be. 
Kérdezem a benyújtókat, melyikük kíván indokolást mondani - úgy látom, Varga-
Damm Andrea képviselő asszony. Megadom a szót, hogy indokolja javaslatukat. 
Tessék parancsolni! 

 
DR. VARGA-DAMM ANDREA (Jobbik): Köszönöm a szót, elnök úr. Úgy 

ítélem meg, hogy a kormány is elgondolkodhatna ennek a Cstv. 27/C. § ebbéli 
kiegészítéséről az 5/a. pontban, hiszen elképesztően felgyorsult a világunk, és bizony 
felszámolók, felszámolócégek ha elhagyják a beszámolóikat, a közigazgatásra eleve 
olyan teher hárul, és a felszámolók névjegyzékét vezető szervről is tudjuk az elmúlt 
huszonegynéhány év alatt, hogy irdatlanul leterhelt, tehát szinte lehetetlen lesz az, 
hogy ha nem adnak be beszámolókat, akkor feltárják ezeket az egy év alatt, hogy 
tényleg nem adtak be. Gondolom, volt ügyvéd képviselőtársaim sok felszámolási 
ügyben voltak benne, én magam is; elképesztően lassan mennek ott a folyamatok! Aki 
a gyakorlatban nem volt ebben benne, nem is gondolja, de évekig tart minden. Ha egy 
ilyen egyéves jogvesztő határidőt kiszabunk, akkor tulajdonképpen rá is vehetjük a 
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felszámolást végző szerveket, hogy ne adogassák be a beszámolóikat, úgysem veszi 
észre a rendelkezésre álló egy év alatt a szerv, merthogy őneki már akkor tudomására 
jut, hogy nem történt meg, amikor nem érkezik be az elektronikus felületen a 
beszámoló, hiszen ott is elektronikus eljárás van. Innentől kezdve tényleg 
folyamatosan olyan figyelemmel kellene kísérni, amire, úgy ítélem meg, hogy a 
felszámolók névjegyzékét vezető szerv nincs technikailag és személyi állományában 
felkészülve. Ezért kérem a kormány képviselőit, fontolják meg ezt a szakaszt, vagy 
legalább egy hosszabb időt határozzanak meg. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Kérdezem a kormány álláspontját, támogatja-e a háttéranyag ezen 

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

elnök úr. Itt képviselő asszony is arról beszélt, hogy felgyorsult korban élünk: 
gyakorlatilag egy sima számítógépes program kijelzi, ha valaki nem adta le a 
megjelölt határidőre a beszámolót. 

 
ELNÖK: Köszönöm, államtitkár úr. Megnyitom a vitát. Kérdezem, ki kíván 

hozzászólni. (Nincs jelentkező.) Jelentkezőt nem látok, szavazás következik. 
Kérdezem képviselőtársaimat, elfogadják-e a háttéranyag 1. pontját. Aki igen? 
(Szavazás.) Négy igen. Aki nem? (Szavazás.) Nyolc nem. Tartózkodás? (Szavazás. - 
Nincs ilyen.) Köszönöm. Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen és 8 nem szavazat 
mellett, tartózkodás nélkül a háttéranyag 1. pontját nem fogadta el. 

A bizottság kormánypárti tagjai a megjelölt határidőben hatvanpontos 
módosítójavaslat-tervezetet juttattak el a bizottság titkárságára, amelyet a bizottság 
valamennyi tagja a tegnapi napon megkapott.  

A benyújtó képviselők jelezték, hogy a módosító javaslat egymással összefüggő 
40., 48. és 49. pontjai olyan elemeket tartalmaznak, melyek a HHSZ 42. § b) pontja 
alapján a házszabály 44. § (1) bekezdése szerinti vizsgálatot indokolják. A módosító 
javaslatról való döntés keretében a bizottság egyben ezen módosítópontok 
megfelelőségéről is állást foglal. Kovács Zoltán képviselőtársunknak, alelnök úrnak 
adom meg a szót. Tessék parancsolni! 

 
DR. KOVÁCS ZOLTÁN (Fidesz), a bizottság alelnöke: Tisztelt Elnök Úr! 

Tisztelt Bizottság! A törvényjavaslat 14. § (3) bekezdése a hatálybalépést rendezi, az 
51. módosítópont, az összesből ez az egy pont, de ez a 4-9. §-ra utalással is kerüljön be 
a rendelkezések során. Ez azt jelenti, hogy több időt fog kapni a hatálybalépésre, 
hiszen január 1-jétől, és nem december 1-jétől fog hatályba lépni. Ez a javaslatunk. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Úgy tudom, ez a módosító javaslat kiosztásra 

került most mindenkinek. (Többek: Így van.) Kérdezem a kormányt, mi az 
álláspontja a javaslattervezetről. 

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

úr. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A vitát megnyitom. Kérdezem képviselőtársaimat, 

ki kíván hozzászólni. Arató Gergely képviselőtársunk! 
 
ARATÓ GERGELY (DK): Sajnos, némi meglepetéssel tapasztaltam ezt a 

módosító indítványt az után a lelkesedés után, amivel a kormánypárti 
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képviselőtársaink voltak a törvényjavaslat iránt az általános vitában. Itt azért nem 
csak technikai jellegű módosítások vannak ebben a javaslatban, mert hogy csak az 1. 
pontot említsem, de mondhatnék még néhány ilyet: az, hogy bármilyen 
jogszabálysértés és mulasztás esetén például ki lehet zárni felszámolót, azért az egy 
jelentős különbség ahhoz képest, mint ha csak súlyos és ismétlődő jogszabálysértés 
esetén lehetne; és nem akarom mondani ezeket tovább. Én nem látom 
megnyugtatóan indokolva azt, hogy ezeket a változtatásokat mi teszi szükségessé az 
eredeti törvényjavaslathoz képest.  

 
ELNÖK: Kérdezem képviselőtársaimat, ki kíván még hozzászólni. (Nincs ilyen 

jelzés.) Jelentkezőt nem látok. Köszönöm. 
Mint azt a vita elején jeleztem, a módosító javaslat elfogadásával az egymással 

összefüggő 40., 48. és 49. pontok megfelelőségéről is döntünk, ez a HHSZ 44. § (1) 
bekezdése miatt nyilvánvalóan szükséges. Felhívom képviselőtársaim figyelmét arra, 
hogy a jelen szavazásnál a Kovács Zoltán alelnök úr, képviselőtársunk által tett 
kiegészítésről, pontosításról is döntünk. 

Kérdezem tehát a bizottságot, hogy támogatja-e a megküldött 
módosítójavaslat-tervezetet az általam tett kiegészítő információkra figyelemmel, 
amely a bizottság részletes vitát lezáró módosító javaslata is egyben. Aki elfogadja, 
egyetért ezzel? (Szavazás.) Nyolc igen. Aki nem? (Szavazás.) Egy nem. Aki 
tartózkodott? (Szavazás.) Három tartózkodás. Köszönöm. Megállapítom, hogy a 
bizottság 8 igen, 1 nem szavazat és 3 tartózkodás mellett a javaslatot elfogadta. 

Most a részletes vita lezárásáról kell szavaznunk. Kérdezem tehát 
képviselőtársaimat, lezárják-e az előterjesztés részletes vitáját. Aki egyetért ezzel? 
(Szavazás.) Nyolc igen. Aki nem? (Szavazás.) Négy nem; tartózkodás nincs. 
Megállapítom, hogy a bizottság 8 igen és 4 nem szavazat mellett, tartózkodás nélkül a 
részletes vitát lezárta. 

Kérdezem a tisztelt bizottságot, kíván-e a plenáris ülésen a bizottsági 
jelentések vitájában előadót állítani. (Nincs ilyen jelzés.) Jelentkezőt nem látok, tehát 
nem. Ezzel ennek a napirendi pontnak a tárgyalását is lezárom. 

Egyes választásokkal kapcsolatos törvények módosításáról szóló 
T/2941. számú törvényjavaslat  
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján) 

Soron következik az eredetileg 7. napirendi pontunk, amely most a nyolcadik: 
az egyes választásokkal kapcsolatos törvények módosításáról szóló T/2941. számú 
törvényjavaslat részletes vitájának lefolytatása kijelölt bizottságként. Az előterjesztő 
kormányt jelen indítvány esetében is Völner Pál államtitkár úr képviseli az 
Igazságügyi Minisztériumból. (Czunyiné dr. Bertalan Judit kimegy a teremből.) 

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

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

képviselőtársaimat, ki kíván hozzászólni. (Nincs ilyen jelzés.) Jelentkezőt nem látok. 
Amennyiben nem, úgy kérdezem a bizottság tagjait, megfelel-e a javaslat álláspontjuk 
szerint a határozati házszabályi rendelkezéseknek. Aki egyetért ezzel? (Szavazás.) Tíz 
igen. Aki nem? (Szavazás. - Nincs ilyen.) Aki tartózkodott? (Szavazás. - Nincs ilyen.) 
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Köszönöm. Megállapítom, hogy 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül a bizottság egyhangúlag úgy döntött, hogy az előterjesztés megfelel a 
házszabály 44. §-ában foglaltaknak. 

Mivel az előterjesztéshez módosító javaslatok érkeztek, áttérünk a háttéranyag 
megvitatására, mely két pontból áll, és melyet a bizottság tagjainak kiosztottunk. 

Elsőként a háttéranyag 1. pontjáról kell döntenünk, a módosító indítványt 
Kocsis-Cake Olivio, Párbeszéd, képviselő nyújtotta be; képviselő úr nincs jelen. 
Kérdezem a kormány álláspontját a háttéranyag ezen pontjáról. 

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

elnök úr. 
 
ELNÖK: Köszönöm. A vitát megnyitom. Kérdezem, ki kíván hozzászólni. 

(Nincs ilyen jelzés.) Jelentkezőt nem látok. Kérdezem képviselőtársaimat, elfogadják-
e a háttéranyag 1. pontját. Aki egyetért ezzel? (Szavazás.) Négy igen. Aki nem? 
(Szavazás.) Hat nem; tartózkodás nem volt. Köszönöm. Megállapítom, hogy a 
bizottság 4 igen és 6 nem szavazat mellett, tartózkodás nélkül a háttéranyag 1. pontját 
nem fogadta el. 

Rátérünk a háttéranyag következő, 2. pontjára: Kocsis-Cake Olivio, Párbeszéd, 
képviselő módosító javaslata; képviselő úr nincs jelen. A kormány álláspontját 
kérdezem a háttéranyag ezen pontjáról. 

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

elnök úr. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a bizottság tagjait, ki kíván hozzászólni. 

(Nincs ilyen jelzés.) Jelentkezőt nem látok. Kérdezem képviselőtársaimat, elfogadják-
e a háttéranyag 2. pontját. Aki igen? (Szavazás.) Három igen. Aki nem? (Szavazás.) 
Hat nem. Aki tartózkodik? (Szavazás.) Egy tartózkodás. Köszönöm. Megállapítom, 
hogy a bizottság 3 igen, 6 nem szavazat és 1 tartózkodás mellett a háttéranyag 2. 
pontját nem fogadta el. 

A bizottság kormánypárti tagjai a megjelölt határidőben tízpontos 
módosítójavaslat-tervezetet juttattak el a bizottság titkárságára, melyet a bizottság 
valamennyi tagja a tegnapi napon megkapott. Elsőként az előterjesztő kormány 
álláspontját kérdezem a javaslatról. Tessék parancsolni! 

 
DR. VÖLNER PÁL államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): Az 1., 2. és 3. 

pontot nem támogatjuk. (Jelzésre:) A 10. sorszámúban, bocsánat. Tehát a 10. 
sorszámú módosítóban az 1., 2. és 3. pontot nem támogatjuk. Egyebekben 
támogatjuk. (Közbeszólások.) 

 
ELNÖK: Tisztelt Képviselőtársaim! Mivel a 10. sorszámú pontnál, a 

nyelvhelyességi pontnál az államtitkár úr úgy nyilatkozott, hogy az 1., 2. és 3. pontot 
nem támogatja, ezért azt javaslom, hogy ezt vegyük ki a vitából. Köszönöm szépen, ez 
nem képezi a vita tárgyát és a szavazásunk tárgyát. Arató Gergely képviselőtársunk! 

 
ARATÓ GERGELY (DK): Technikailag jelzem, hogy akkor koherenciaprobléma 

keletkezik az 5. ponttal, ahol a kormány eredeti javaslata sem volt összhangban az 
eredeti ponttal. Úgyhogy lehet, hogy itt akkor további módosításra van szükség, hogy 
a kormány által kívánatos egybe- és különírások megvalósulhassanak. 
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ELNÖK: Kérdezem államtitkár urat, kér-e egy kis szünetet. (Jelzésre:) Nem. 
Tessék parancsolni, hogy akkor a felvetés kapcsán mi az álláspontja. 

 
DR. VÖLNER PÁL államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): Most akkor a 

módosító 5. pontjáról beszélünk? 
 
ARATÓ GERGELY (DK): Azt javaslom, hogy akkor foglaljon egységesen állást 

az egybe- és különírásokról. 
 
ELNÖK: Ha jól értem, Arató Gergely képviselőtársunk a 10. számú javaslat 

nyelvhelyességi táblázatának az 5. pontjáról beszél. (Közbeszólások.) A kormány tehát 
visszavonta a 10. pontból az 1., 2. és 3. pontokat. Erről fogjuk a vitát lefolytatni. 
Megnyitom a vitát. Kérdezem képviselőtársaimat, ki kíván hozzászólni. 
(Közbeszólások. - Arató Gergely: A kormány nem vonhatja vissza. Ez képviselői 
indítvány.) A kormány javasolta a visszavonását, így van. Kérdezem, hogy a benyújtó 
képviselők elfogadják-e a kormány indítványát. Kérem, szavazzunk erről! 
(Közbeszólások.)  

 
DR. VÖLNER PÁL államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): Bocsánat, akkor 

pontosítanék: az 1. és a 3. pontokra vonatkozik a javaslatom, és a „lakcímadat”-ra 
vonatkozóan tartanánk fenn az indítványunkat, hogy ne kerüljön módosításra. Tehát 
a 2. pontban a „vezetőiengedély-nyilvántartás” maradjon. 

 
ELNÖK: Egy kis technikai szünetet szeretnék elrendelni. (Rövid szünet. - 

Egyeztetést követően:) Köszönöm, folytatjuk az ülésünket. Megadom a szót Kovács 
Zoltán alelnök úrnak. 

 
DR. KOVÁCS ZOLTÁN (Fidesz), a bizottság alelnöke: A kormány tehát 

visszavonásra tesz javaslatot, a frakció az előterjesztő. Én a 2. pontban a 
„vezetőiengedély-nyilvántartás adatai” részt megtartanám; és egyetértve a kormány 
visszavonó javaslataival, a többit visszavonnám, tehát az 1. és 3. pontokat, hogy 
pontosan lehessen követni. A „vezetőiengedély-nyilvántartás” marad, és az konvergál 
az 5. ponttal is. (Közbeszólások.) Igen, és az kötőjellel marad, azért, mert az három 
szót tartalmaz, és a magyar nyelvtan szerint ezt így kell írni. És ez az 5. pontnál is 
ugyanígy van, ott is mind a kettő rendben van. (Dr. Staudt Gábor távozik az ülésről.) 

 
ELNÖK: Köszönöm. Több hozzászólót nem látok. Kérdezem tehát a 

bizottságot, hogy támogatja-e a megküldött módosítójavaslat-tervezetet a Kovács 
Zoltán alelnök úr által az imént tett kiegészítéssel, mely egyben a bizottság részletes 
vitát lezáró módosító javaslata is lesz. Aki elfogadja? (Szavazás.) Hat igen. Aki nem? 
(Szavazás. - Nincs ilyen.) Aki tartózkodott? (Szavazás.) Három tartózkodás. 
Köszönöm. Megállapítom, hogy a bizottság 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 3 
tartózkodás mellett a javaslatot elfogadta. 

Most a részletes vita lezárásáról kell szavaznunk. Kérdezem tehát 
képviselőtársaimat, hogy lezárják-e az előterjesztés részletes vitáját. Aki igen? 
(Szavazás.) Hat igen. Aki nem? (Szavazás.) Kettő nem. Aki tartózkodott? (Szavazás.) 
Egy tartózkodás. Köszönöm. Megállapítom, hogy 6 igen, 2 nem szavazat és 1 
tartózkodás mellett a bizottság a részletes vitát lezárta. 

Kérdezem a bizottságot, hogy kíván-e a plenáris ülésen a bizottsági jelentések 
vitájában előadót állítani. (Nincs ilyen jelzés.) Jelentkezőt nem látok, tehát nem. 
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Köszönöm. Ezzel ennek a napirendi pontnak a tárgyalását is lezárom. (Dr. Völner Pál 
és munkatársai távoznak az ülésről.) 

A Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi 
XC. törvény végrehajtásáról szóló T/1671. számú törvényjavaslat 
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján) 

Soron következik eredeti 8. napirendi pontunk, most kilencedik: a 
Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 
végrehajtásáról szóló T/1671. számú törvényjavaslat részletes vitájának lefolytatása 
vitához kapcsolódó bizottságként. Köszöntöm az előterjesztő képviseletében dr. 
Adorján Richárd urat, a Pénzügyminisztérium helyettes államtitkárát és 
munkatársait. 

Mivel az előterjesztéshez képviselői módosító javaslat nem érkezett, és a 
bizottság sem kíván saját módosítási szándékot megfogalmazni, ezért a részletes vita 
egy szakaszból áll, vagyis a törvényjavaslatnak a határozati házszabály 44. §-ában 
meghatározott szempontok szerinti vizsgálatából. Kérdezem helyettes államtitkár 
urat, hogy álláspontja szerint a javaslat megfelel-e a házszabályi rendelkezéseknek. 

 
DR. ADORJÁN RICHÁRD helyettes államtitkár (Pénzügyminisztérium): 

Köszöntöm én is a bizottságot. Tisztelt Elnök Úr! Igen, megfelel. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Megnyitom a vitát. Kérdezem, ki kíván 

hozzászólni. (Nincs jelentkező.) Jelentkezőt nem látok. Kérdezem a bizottság tagjait, 
megfelel-e a javaslat a házszabályi rendelkezéseknek. Aki egyetért ezzel? (Szavazás.) 
Kilenc igen. Aki nem? (Szavazás. - Nincs ilyen.) Aki tartózkodott? (Szavazás. - Nincs 
ilyen.) Köszönöm. Megállapítom, hogy a bizottság 9 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül, egyhangúlag úgy döntött, hogy az előterjesztés megfelel a 
házszabály 44. §-ában foglaltaknak. 

Most a részletes vita lezárásáról kell szavaznunk. Kérdezem tehát 
képviselőtársaimat, lezárják-e az előterjesztés részletes vitáját. Aki egyetért ezzel? 
(Szavazás.) Hét igen. Aki nem? (Szavazás.) Egy nem. Aki tartózkodott? (Szavazás.) 
Egy tartózkodás. Köszönöm. Megállapítom, hogy 7 igen, 1 nem szavazat és 1 
tartózkodás mellett a bizottság a részletes vitát lezárta. 

Bizottsági előadót, illetve kisebbségi előadót nem állíthatunk, hiszen a 
bizottsági vitában nem hangzott el hozzászólás. Ezzel ezt a napirendi pontot is 
lezárom. Köszönöm részvételüket. (Dr. Adorján Richárd és munkatársai távoznak az 
ülésről.) 

Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.) OGY 
határozatnak az Alaptörvény hetedik módosításával összefüggő 
módosításáról szóló H/3232. számú határozati javaslat  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

Soron következik 9. napirendi pontunk: az egyes házszabályi rendelkezésekről 
szóló 10/2014. (II. 24.) OGY határozatnak az Alaptörvény hetedik módosításával 
összefüggő módosításáról szóló H/3232. számú, Hende Csaba, Fidesz, országgyűlési 
képviselő, TAB-elnök és az Országgyűlés alelnöke által benyújtott határozati javaslat 
tárgysorozatba vételéről való döntés, amelyet most tizedik napirendi pontként 
tárgyalunk. 

Megadom a szót Hende Csaba képviselőtársunknak, ha szóban meg kívánja 
indokolni előterjesztését. Tessék parancsolni! 
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Hende Csaba szóbeli kiegészítése 

HENDE CSABA (Fidesz) előterjesztő: Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Elnök 
Úr! Tisztelt Bizottság! Csak nagyon röviden. Az Alaptörvény hetedik módosítása a 28. 
cikk tekintetében a jövőre nézve, 2019. január 1-jétől a jogszabályok alkalmazása 
során a preambulum, illetve az indokolás mint értelmezési kiindulópont alkalmazását 
rendeli, és ennek az alaptörvényi rendelkezésnek a jogalkotási törvény módosításával 
összefüggő házszabályi lekövetése a jelen előterjesztés tárgya. Hiszen el kell azt 
dönteni, hogy milyen eljárásrendben kell közzétenni, illetőleg elkészíteni az 
előterjesztőnek az adott javaslat indokolását, különös tekintettel arra, hogy a 
benyújtás és az elfogadás között a módosítások kapcsán szükségessé válik nagyon sok 
esetben, általában a benyújtott indokolásnak a módosítása is. Mindennek a pontos, a 
határozati házszabály rendelkezéseit módosító joganyaga fekszik a javaslatban. 

Kérem a javaslat támogatását. Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Felhívom képviselőtársaim figyelmét, hogy a 

tárgysorozatba vételről történő bizottsági határozathozatal funkciója kizárólag annak 
eldöntése, hogy az indítvánnyal az Országgyűlés érdemben foglalkozni kíván-e vagy 
sem.  

Kérdezem a bizottság tagjait, ki kíván hozzászólni. Arató Gergely 
képviselőtársunké a szó. Tessék parancsolni! 

Hozzászólás 

ARATÓ GERGELY (DK): Tisztelt Bizottság! Általában támogatni szoktam a 
tárgysorozatba vételeket, mondván, hogy a parlamentben folyjon érdemi vita. Ez a 
javaslat azonban erre nem alkalmas. Egyrészt azért, mert házszabályi módosítást 
célszerű legalább megpróbálni valamifajta konszenzussal a parlament elé vinni és 
nem egyoldalú diktátummal. Másrészt pedig a tartalma egyébként jogállamisági 
elveket sértő, a bíróságok jogkörét szűkítő alkotmánymódosításhoz és jogalkotási 
törvényhez kapcsolódik.  

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

jelentkező.) Jelentkezőt nem látok. A vitát lezárom. 
Kérdezem az előterjesztőt, kíván-e a vitában elhangzottakra reagálni. Tessék 

parancsolni! 

Hende Csaba reflexiói 

HENDE CSABA (Fidesz) előterjesztő: Köszönöm szépen. A javaslat egy 
szabályszerűen alaptörvény-módosítás végrehajthatóságát szolgálja. Azt a fajta vitát, 
amelyet Arató Gergely itt most meg kíván ismételni, már lefolytattuk az alaptörvény-
módosítás vitája során. Tehát ez ma már nem kérdés, hogy a jogalkalmazónak, a 
bíróságnak az indokolást figyelembe kell venni, a preambulummal együtt, amikor 
jogot alkalmaz. Ennek a jelen pillanatban történő vitatása nem aktuális.  

A javaslatom kizárólag arra irányul, hogy hozzuk a jogalkalmazót abba a 
helyzetbe, hogy a jogalkotási folyamatban, reagálva a vita során a jogalkotó által 
elfogadott módosításokra is a benyújtott javaslathoz képest, pontos, koherens és a 
jogalkalmazást segítő indokolási szöveg alkottassék meg és hozassék nyilvánosságra. 
Mindebbe a bíróságok mérlegelési jogának csorbítását jelen pillanatban 
belemagyarázni eléggé túlzónak tűnik. Köszönöm szépen. 
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Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönjük. Kérdezem most a bizottság tagjait, támogatják-e a 
határozati javaslat tárgysorozatba vételét. Aki egyetért vele? (Szavazás.) Hét igen. Aki 
nem? (Szavazás.) Kettő nem; tartózkodás nem volt. Köszönöm. Megállapítom, hogy 7 
igen és 2 nem szavazat mellett, tartózkodás nélkül a bizottság a határozati javaslatot 
tárgysorozatba vette. 

A határozati házszabály értelmében a bizottság a tárgysorozatba vétel 
kérdésében hozott döntéséről házelnök urat írásban értesíti. Ezzel ezt a napirendi 
pontot is lezárom. 

A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 
módosításáról szóló T/3252. számú törvényjavaslat  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

Soron következik eredetileg 10. napirendi pontunk, most a tizenegyedik: a 
polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény módosításáról szóló, Hende 
Csaba képviselő úr által benyújtott, T/3252. számú törvényjavaslat tárgysorozatba 
vételéről való döntés. 

Kérdezem képviselőtársunkat, kívánja-e szóban is indokolni javaslatát. Úgy 
látom, igen. Megadom a szót, tessék parancsolni! 

Hende Csaba szóbeli kiegészítése 

HENDE CSABA (Fidesz) előterjesztő: Köszönöm szépen. A javaslat célja az, 
hogy a polgári perrendtartással szabályozott eljárásokban, peres és nemperes 
eljárásokban egyaránt lehetséges elővezetés költségeit, annak rendjét törvényi szinten 
szabályozza. Tekintve, hogy a legutóbbi, Pp.-t érintő jogalkotás óta további eljárási 
szabályok, törvények keletkeztek, amelyek törvényi szinten rögzítik az elővezetés 
szabályait, szükséges a jogrendszer koherenciájának elérése érdekében a polgári 
eljárások során is ennek törvényi szintű biztosítása, merthogy jelenleg egy miniszteri 
rendeletben van mindez szabályozva. Csak a legfontosabb garanciális szabály kerül 
törvényi szintre, a rendeleti jogalkotás tere továbbra is fennmarad a részletkérdések 
tekintetében. Kérem a javaslat támogatását. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Figyelemmel arra, hogy a jelen tárgyalásra is az 

előző napirendi pontban ismertetett szabályok vonatkoznak, kérdezem a bizottság 
tagjait, ki kíván hozzászólni. (Nincs jelentkező.) Jelentkezőt nem látok. A vitát 
lezárom. Kérdezem az előterjesztőt. (Hende Csaba: Köszönöm szépen.) Köszönöm. 

Határozathozatal 

Kérdezem a bizottság tagjait, támogatják-e a törvényjavaslat tárgysorozatba 
vételét. Aki igen? (Szavazás.) Kilenc igen. Köszönöm. Megállapítom, hogy 
egyhangúlag, 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a bizottság a 
törvényjavaslatot tárgysorozatba vette. 

A bizottság a tárgysorozatba vétel kérdésében hozott döntéséről házelnök urat 
ugyancsak írásban értesíti. Ezzel ezt a napirendi pontot is lezárom. Köszönjük szépen 
alelnök úr részvételét. 

Az eredetileg 11. napirendi pontot már tárgyaltuk. 

Egyebek 

Soron következik eredeti 12. napirendi pontunk, ami visszaállt így 
tizenkettediknek: az egyebek megtárgyalása.  
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Tájékoztatom képviselőtársaimat, hogy soron következő ülésünkre várhatóan 
2018. november 20-án, kedden 10 órai kezdettel kerül sor.  

Kérdezem a bizottság tagjait, van-e további javaslatuk, észrevételük. (Nincs 
ilyen jelzés.) Jelentkezőt nem látok. 

Az ülés berekesztése 

Amennyiben további nincs, a bizottság mai ülését berekesztem. Köszönöm 
aktív részvételüket, és további szép napot kívánok mindenkinek. Ha jól tudom, az 
ellenőrzési albizottság ülésével folytatódik a mai nap. Köszönöm. 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 13 óra 50 perc)  

 

 

Dr. Vejkey Imre 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Prin Andrea 
 


