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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 04perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirend 
elfogadása 

DR. VEJKEY IMRE (KDNP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Tisztelettel köszöntöm képviselőtársaimat, tisztelettel köszöntöm a meghívottakat, 
köszöntöm a bizottság valamennyi tagját. A bizottság ülését ezennel megnyitom. 

Ismertetem a helyettesítések rendjét. Bajkai István képviselőtársunk 
helyettesíti Becsó Károlyt, Demeter Zoltán képviselőtársunk helyettesíti Vigh László 
képviselőtársunkat. Megállapítom, hogy a bizottság határozatképes. 

Most soron következik a mai ülésünk napirendjének megállapítása. Dr. 
Varga-Damm Andrea (Jobbik) képviselő határidőben tett kérésére a közigazgatási 
bíróságok felállításáról szóló szabályozás jogrendszerből történő kivezetéséről szóló 
T/8192. számú törvényjavaslat tárgysorozatba vételéről a mai napon nem döntünk. 

Viszont az alábbi sorrendcserére teszek javaslatot: az eredetileg második 
napirendi pont alatt és az eredetileg harmadik napirendi pont alatt levő tárgyköröket 
cseréljük fel, és így terjesztem a tisztelt bizottság elé a napirend módosítására 
irányuló javaslatomat. Kérdezem, hogy a napirend módosítása vonatkozásában 
bárkinek van-e további javaslata. Jelentkezőt nem látok, kezdeményezés nem 
érkezett. 

Határozathozatal következik. Kérdezem képviselőtársaimat, ki támogatja az 
általam, sorrendcserével és az első napirendi pont törlésével kapcsolatban 
előterjesztett napirendi javaslatot. Aki támogatja, kérem, szavazzon! (Szavazás.) 
Köszönöm. Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag, 11 igen szavazattal, nem 
szavazat és tartózkodás nélkül a napirendi javaslatot elfogadta. Ezzel 
bebizonyosodott, hogy tudtuk is használni mindannyian határidőn belül a gépet. 

Az Isztambuli Egyezményhez való halaszthatatlan csatlakozásról 
szóló H/8443. számú határozati javaslat  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

Az elfogadott napirendünknek megfelelően most soron következik első 
napirendi pontunk, amely eredetileg 3. napirendi pont alatt szerepelt. Az Isztambuli 
Egyezményhez való halaszthatatlan csatlakozásról szóló, dr. Gurmai Zita (MSZP) és 
képviselőtársai által benyújtott H/8443. számú határozati javaslat tárgysorozatba 
vételéről való döntés. Úgy látom, hogy az előterjesztők közül többen is jelen vannak. 
Kérdezem, ki kíván az előterjesztők képviseletében szólni. (Dr. Vadai Ágnes 
jelentkezik.) Vadai Ágnes képviselő asszony. Tessék parancsolni, öné a szó! 

Dr. Vadai Ágnes szóbeli kiegészítése 

DR. VADAI ÁGNES (DK) előterjesztő: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt 
Bizottság! Egészen biztosak vagyunk abban, hogy a Magyar Országgyűlésben nincs 
olyan képviselő, aki ne gondolná azt, hogy a család a legfontosabb és egyben a 
legbiztonságosabbnak tartott egység. Ma mégis minden héten meghal egy nő és 
minden hónapban meghal egy gyerek családon belüli erőszak következtében. 
Magyarországon minden ötödik nő bántalmazói kapcsolatban él, és nem tudjuk azt 
a számot felmérni sem, hogy hány gyerek, nő, idős és akár férfi van kitéve bántalmazó 
vagy éppen szexuálisan kizsákmányoló kapcsolatnak.  

Azt gondoljuk, hogy az első és nem az egyetlen megoldás az Isztambuli 
Egyezmény ratifikálása, amelyet több alkalommal is benyújtottunk már. 
Képviselőtársaim biztosan tudják, hogy ezt az egyezményt 2011. május 11-én 
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nyitották meg aláírásra és a magyar kormány 2014. március 14-én alá is írta az 
egyezményt. Tehát lényegében az aláírás megnyitását követően három éve volt a 
magyar kormánynak, az önök kormányának gondolkodni arról, hogy ezt az 
egyezményt támogatják-e és az aláírásuk azt mutatta, hogy alapvetően az 
egyezményben foglaltakkal, így például azzal, hogy a családon belüli erőszak nem 
magánügy, egyetértenek. Tudjuk, hogy az Isztambuli Egyezményben foglalt 
intézményrendszer kiépítése, a családon belüli erőszakkal foglalkozó, vagy azzal 
kapcsolatba kerülő orvosok, rendőrök, bírák, ügyészek, védőnők, pedagógusok, 
családsegítők képzése pénzbe kerül, azt gondolom azonban, hogy ha megnézzük az 
idei évi költségvetést, akkor találunk abban pénzt arra, amivel elkezdhetjük ezt a 
munkát.  

Az Igazságügyi Minisztérium úgy gondolta, hogy egy Kossuth téri 
propagandavideóval el lehet intézni a családon belüli erőszak ügyét. A feltételes 
szabadságra bocsátás szigorítása lehetséges eszköz. Csak szeretném megkérdezni a 
képviselőtársaimat, hogy mit gondolnak arról, hogy ha a feltételes szabadságra 
bocsátás intézményében változás áll be, vagy korábban változást állt volna be, akkor 
ez megakadályozta volna-e azt az apának nem nevezhető lényt, aki a saját 
csecsemőjét erőszakolta meg, azt a nevelőapát, aki rendszeresen erőszakolta a saját 
nevelt lányát, vagy éppen megakadályozhatta volna-e azt a férfit, aki a 
felismerhetetlenségig összeverte Orosz Bernadettet, akiről fotók is készültek, és 
amely fotók megtalálhatók az interneten. 

Még egyszer szeretném hangsúlyozni: mi nem azt gondoljuk, hogy az 
Isztambuli Egyezmény az egyetlen megoldás. Mi azt gondoljuk, hogy ez egy első lépés 
lehet. A kormány részéről nem láttunk még átfogó cselekvési tervet arra 
vonatkozóan, hogy hogyan lehetne a jogszabályokat úgy átalakítani, ami a büntető 
törvénykönyvbe beemel bizonyos, az Isztambuli Egyezményben megtalálható 
büntetési kategóriákat. Nem láttuk, hogy az intézményrendszerre valóban 
elkülönítenék azt az összeget, és nem látjuk, hogy elindult volna az az érzékenyítési 
folyamat, amely nemcsak a családon belüli erőszakkal kapcsolatba kerülő hivatalos 
szervek esetén szükséges, hanem a magyar társadalom tekintetében is.  

Mi nem azt mondjuk, hogy itt, a bizottsági ülésen vitassuk meg, hogy jó-e az 
az Isztambuli Egyezmény, amelyet a magyar kormány, az Orbán Viktor vezette 
kormány 2014-ben aláírt. Ezen persze lehet vitatkozni. Azt szeretnénk, hogy ezt a 
kérdést az Isztambuli Egyezmény ratifikálása kapcsán vigyük a plenáris ülésre és 
vitatkozzunk arról, keressük közösen azt a megoldást, amivel a családon belüli 
erőszak áldozatait, a bántalmazottakat, az áldozatokat védeni lehet. Úgy gondoljuk, 
hogy a jelen pillanatban meglévő intézményrendszer nem elégséges ehhez. Azt látjuk 
természetesen, hogy a köztársaságpárti önkormányzatok tesznek arra kísérletet, 
hogy védett házakat, védett lakásokat alakítsanak ki. De mi azt gondoljuk, hogy ez 
állami feladat. Az államnak kell a gyengébbek, az áldozatok oldalára állni. 

Azt szeretném kérni a képviselőtársaimtól, hogy ne az egyezményt nézzék. 
Biztosan önök is szembesültek azokkal a hírekkel, azokkal az áldozatokkal, akikről 
beszéltem az előbb, a megerőszakolt csecsemővel, a felismerhetetlenségig összevert 
asszonnyal, a meggyilkolt gyerekkel, a meggyilkolt asszonnyal. Az ő emlékük 
kedvéért, az ő emlékükért és annak érdekében, hogy megakadályozzuk, hogy újabb 
áldozatok legyenek, támogassák azt, hogy a plenáris ülés elé kerülhessen ez az ügy, 
és ott egy érdemi, nem politikai alapú, ezt szeretném hangsúlyozni, érdemi, nem 
politikai alapú szakmai vitát indítsunk el arról közösen, hogy mi a legjobb módszer, 
amivel Magyarország meg tudja védeni saját polgárait. Köszönjük szépen, és arra 
kérjük a bizottságot, hogy támogassa az előterjesztést. 
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Hozzászólások 

ELNÖK: Köszönjük szépen. Kérdezem a bizottság tagjait, ki kíván 
hozzászólni. (Jelzésre:) Varga László képviselő úré a szó. Tessék parancsolni! 

 
DR. VARGA LÁSZLÓ (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Bizottság! 

Tisztelt Előterjesztők! Azt gondolom, hogy az előterjesztők képviseletében Vadai 
Ágnes nagyon jól összefoglalta az érveket amellett, hogy a tárgysorozatba vétel 
támogatható és támogatandó, hiszen egy évek óta húzódó kérdésről van szó, amely, 
azt gondolom, méltatlan. Méltatlan, ugyanakkor a bizottság tagjaként sem először 
látom azt, hogy ez a kérdés előterjesztésre kerül, aztán valahogy mégis a 
kormányoldalról, annak ellenére, hogy a kormány aláírta anno, ahogy az előterjesztő 
elmondta, nem kerül tárgysorozatba és az Országgyűlés maga nem tudja 
megtárgyalni ezt a kérdést. Szerintem nagyon jól mondta Vadai Ágnes, hogy plenáris 
ülés elé kell vinni az Isztambuli Egyezményhez való csatlakozás kérdését. Ott nyilván 
el lehet mondani sokféle érvet ebben a témában. Én magam támogatni fogom a 
tárgysorozatba vételt és ott is, ha a plenáris ülésre kerül, a csatlakozást is.  

Arra kérem a kormánypárti képviselőtársaimat, hogy tegyék ezt és tegyenek 
érveket az asztalra, ha ezzel bármi problémájuk van. Nem látom az okát annak, hogy 
tovább kéne halogatni ezt a kérdést. Szerintem elég nagy szégyen és elég nagy 
probléma, hogy egyáltalán ez évek óta húzódik. Köszönöm, elnök úr. 

 
ELNÖK: Köszönjük. Kérdezem a bizottság tagjait, ki kíván még hozzászólni. 

(Jelzésre:) Gyüre Csaba képviselőtársunké a szó. Tessék parancsolni! 
 
DR. GYÜRE CSABA (Jobbik), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen a szót, 

elnök úr. Tisztelt Bizottság! Azt valóban láthatjuk, hogy szinte nincs olyan nap, hogy 
ne lenne a sajtóban valamilyen megrendítő tudósítás arról, hogy Magyarországon 
milyen családon belüli erőszak történt. Azt gondolom, hogy ez az a témakör, amely 
gyakorlatilag minden embert megmozgat, hiszen valóban úgy van szerintem is, hogy 
a legfontosabb egységnek a családot tartjuk, és amikor a családon belül van agresszív, 
sok esetben tragikus eredményt hozó magatartás, az megdöbbenti az egész magyar 
társadalmat. A legkirívóbb esetek tényleg mindenkit megdöbbentenek, viszont azt is 
látnunk kell, hogy nem kirívó esetek is vannak, sok-sok ezer ember él olyan 
körülmények között, amelyek nem embernek valók, pszichikai, testi-lelki 
megrázkódtatást okozva. Ezek folyamatosan az Országgyűlés elé kerülnek 
valamilyen formában vagy nem kerülnek, de azt gondolom, hogy ha ez ellen bármit 
tenni tudunk, az mindannyiunk kötelessége.  

Én is azon vagyok, hogy ezt be tudjuk vinni a plenáris ülés elé és ott valóban 
jó javaslatok kerüljenek letételre, teljesen mindegy, hogy melyik párt részéről, mert 
én azt gondolom, hogy ez egyáltalán nem politikai kérdés. Ebből nem is nagyon lehet 
politikai kérdést csinálni, hiszen mindannyiunk közös érdeke ennek a kiküszöbölése, 
illetve a minimális szintre való szorítása, és emiatt szerintem mindenképpen megéri, 
hogy plenáris ülés elé vigyük ezt a kérdést. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönjük. Kérdezem a bizottság tagjait, ki kíván még hozzászólni. 

(Senki sem jelentkezik.) Jelentkezőt nem látok. Amennyiben nincs több felszólaló, a 
vitát lezárom. Kérdezem az előterjesztőket, hogy kívánnak-e válaszolni a vitában 
elhangzottakra. (Dr. Vadai Ágnes: Igen.) Vadai Ágnes képviselő asszonyé a szó. 
Tessék parancsolni! 
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Dr. Vadai Ágnes reflexiói 

DR. VADAI ÁGNES (DK) előterjesztő: Köszönöm a szót, elnök úr. A szavak 
fájni tudnak, de ezen a bizottsági ülésen a kormánypárti képviselők némasága az, ami 
egészen megdöbbentő és elképesztő. Nem kell velünk egyetérteni abban, hogy az 
Isztambuli Egyezmény megfelelő, de abban egyet kell velünk érteni, hogy a család 
egy nagyon fontos egység és egyet kell velünk abban érteni, hogy a családon belüli 
erőszak ügyét valamilyen módon a magyar Kormánynak és a magyar 
Országgyűlésnek kezelnie kell. Kormánypárti képviselőtársaim, ha belenéznek a 
szemembe, akkor önöknek annyit szeretnék mondani, hogy ma megint az 
erőszaktevők oldalára álltak és ezért szégyelljék magukat. Köszönöm szépen. 

Határozathozatal 

ELNÖK: Kérdezem a bizottság tagjait, támogatják-e a határozati javaslat 
tárgysorozatba vételét. (Szavazás.) Köszönöm. Megállapítom, hogy 3 igen, 8 nem 
szavazattal és nulla tartózkodás mellett a bizottság az indítványt nem vette 
tárgysorozatba. Ezzel ezt a napirendi pontot lezárom. A határozati házszabály 
értelmében a bizottság házelnök urat a tárgysorozatba vétel kérdésében megadott 
valamennyi döntésről írásban értesíti. Köszönöm szépen a benyújtók részvételét a 
bizottsági ülésünkön. Szép napot kívánok! (Az előterjesztők távoznak.)  

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 
módosításáról szóló T/8375. számú törvényjavaslat  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

Az elfogadott napirendünknek megfelelően soron következik a második 
napirendi pontunk, ami eredetileg is második napirendi pont volt, a közszolgálati 
tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény módosításáról szóló, Arató Gergely 
(DK) és képviselőtársai által benyújtott T/8375. számú törvényjavaslat 
tárgysorozatba vételéről való döntés. Az előterjesztők képviseletében Arató Gergely 
volt tagunk, képviselőtársunk jelen van, tisztelettel köszöntjük. Megadom a szót. 
Tessék parancsolni! 

Arató Gergely szóbeli kiegészítése 

ARATÓ GERGELY (DK) előterjesztő: Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! 
Tisztelt Bizottság! A javaslat tulajdonképpen pofonegyszerű. Az önkormányzati 
választás után nagy visszatetszést keltett az, hogy a volt polgármesterek egy részénél 
- hogy mondjam - aránytalanul magas összegű szabadságmegváltásokra került sor. 
Ezek közül van olyan, ami ma is vitatott, mások esetében pedig egyértelműen a 
hatályos jogszabályok szerint történt a kifizetés, de ennek ellenére nehezen 
indokolható, hogy miért maradt meg a polgármestereknél ez a korábbi szabályozás.  

Korábban sokfajta állami vezetőnél és másfajta területen is létezett ez a 
szabályozás, amely lehetővé tette a szabadságok gyűjtését több éven keresztül és 
ilyen módon viszonylag jelentős szabadságmennyiségnek, utána pedig, ha megszűnt 
ez a jogviszony, jelentős szabadságmegváltásnak a kifizetését. Ez egy pofonegyszerű 
javaslat, ugyanúgy szabályozza a polgármesterek esetében is ezt a fajta juttatást, 
lehetőséget, mint ahogy egyébként a munka törvénykönyve általában a 
munkavállalók esetében szabályozza. Még csak pártosnak sem nevezhető, hiszen 
most már szerencsére az a helyzet, hogy az érintettek között a következő 
önkormányzati választás alkalmával könnyen lehet, hogy a jelenlegi ellenzékhez és 
jelenlegi kormánypárthoz tartozó polgármesterek egyaránt lesznek. Szerintünk így 
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lehetne rendezni egy olyan kérdést, amely egyébként felesleges társadalmi 
feszültségeket szít. Köszönöm szépen. 

Hozzászólások 

ELNÖK: Köszönjük. Kérdezem a bizottság tagjait, ki kíván hozzászólni. 
(Jelzésre:) Gyüre Csaba alelnök úré a szó. Tessék parancsolni! 

 
DR. GYÜRE CSABA (Jobbik), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen a szót. 

A Jobbik Magyarországért Mozgalom is adott be hasonló tárgyú módosítást. Azért 
értünk egyet ezzel mindenképpen, mivel a polgármester az adott szervezeten belül az 
első számú ember. Igaz, hogy a képviselő-testület gyakorol felette bizonyos 
munkáltatói jogokat, de mégis a polgármester az első számú ember. Ha ő távol van, 
nem biztos, hogy kiírják szabadságként, tehát tudja görgetni a szabadságát, 
tulajdonképpen mintegy visszaélésszerűen is tudja gyakorolni e jogát, és 
semmiképpen nem jó, amikor a váltáskor derül ki, hogy háromévnyi szabadság 
bennmaradt, az elévülési időn belül felhalmozódott és akkor szembesül vele az 
önkormányzat, hogy akár tízmillió közeli összegeket kell kifizetnie.  

Azt gondolom, hogy jó lenne egy egyértelmű szabályozás erre vonatkozóan, 
egy egyértelműbb, amely valóban megakadályozná, hogy ilyennel szembesüljön az új 
önkormányzat. Köszönöm szépen. 

Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönjük. Kérdezem a bizottság tagjait, ki kíván még hozzászólni. 
Jelentkezőt nem látok, a vitát lezárom. Kérdezem Arató Gergely képviselőtársunkat 
mint előterjesztőt… (Arató Gergely nemet int.) Úgy látom, nem kíván válaszolni a 
vitában elhangzottakra.  

Akkor kérdezem a bizottság tagjait, támogatják-e a törvényjavaslat 
tárgysorozatba vételét. (Szavazás.) Köszönöm. Megállapítom, hogy a bizottság 3 
igen, 7 nem szavazattal és nulla tartózkodás mellett az indítványt nem vette 
tárgysorozatba. Köszönjük szépen Arató Gergely volt képviselő… Volt bizottsági 
tagunk részvételét. (Arató Gergely: Elnök úr már tud valamit! - Derültség.) Szép 
napot, képviselőtársunk! Ezzel ezt a napirendi pontot lezárom. (Arató Gergely 
távozik.) 

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 
módosításáról a polgármesterek szabadságolási szabályainak 
átalakítása érdekében címmel benyújtott T/8445. számú 
törvényjavaslat  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

Soron következik a harmadik, eredetileg negyedik napirendi pontunk, "A 
közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény módosításáról a 
polgármesterek szabadságolási szabályainak átalakítása érdekében címmel" 
Nunkovics Tibor (Jobbik) és képviselőtársai által benyújtott T/8445. számú 
törvényjavaslat tárgysorozatba vételéről való döntés. Az előterjesztők részéről nincs 
senki jelen. Az előterjesztők előzetesen nem kérték, hogy a mai napon indítványuk 
tárgysorozatba vételéről a bizottság ne döntsön, ezért távollétük a bizottság eljárását 
nem akadályozza. Kérdezem a bizottság tagjait, ki kíván hozzászólni. (Jelzésre:) 
Megadom a szót Gyüre Csaba képviselőtársunknak, alelnök úrnak. Tessék 
parancsolni! 
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Hozzászólások 

DR. GYÜRE CSABA (Jobbik), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen, elnök 
úr. Tisztelt Bizottság! Nagyon hasonló, mint az előző javaslat. Ha már nincs itt az 
előterjesztő, tényleg egy nagyon rövid gondolatot ezzel kapcsolatban elmondanék, 
főleg arra tekintettel, hogy az előbb a bizottság többsége nem tartotta arra 
érdemesnek a javaslatot, hogy bekerüljön a plenáris ülés elé. 

Nem kívánom még egyszer elmondani azokat az indokokat, hogy hogyan lehet 
halmozni, hogyan halmozhatja a polgármester a szabadságát, mert nyilván nem 
célszerű. Azért kérném a támogatását ennek a javaslatnak, mert lehet erről 
vitatkozni, lehet azt mondani, hogy önök azt mondják, hogy március 31-ig túl rövid 
az idő és adjunk hosszabb időt, de ehhez is arra lenne szükség, hogy plenáris ülés elé 
kerüljön és tudjunk róla vitatkozni. Ezért kérem, hogy a tárgysorozatba vételhez 
járuljanak hozzá. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönjük. Kérdezem a bizottság tagjait, kíván-e még valaki 

hozzászólni. (Jelzésre:) Kovács Zoltán alelnök úr. Tessék parancsolni, öné a szó! 
 
DR. KOVÁCS ZOLTÁN (Fidesz), a bizottság alelnöke: Tisztelt Elnök Úr! 

Tisztelt Bizottság! Valóban hasonló az imént tárgyalt napirendi ponthoz. (Dr. Bajkai 
István dr. Kovács Zoltánhoz közelebb húzza a mikrofont.) Ez ilyen énekes 
mikrofon? Ahhoz kell nagyon közel lenni.  

Egyértelmű szabályok vonatkoznak két évtizede a szabadság ügyét illetően a 
polgármesterekre. Akkor nem volt ilyen aggodalom egyébként, amikor a szocialista 
és az SZDSZ-es polgármestereknek kellett kifizetni a szabadságmegváltást. (Dr. 
Gyüre Csaba: De volt!) Akkor még Gyüre Csaba képviselő sem volt, ez 2010-ben és 
azt megelőzően volt.  

De szeretném elmondani, hogy a szabadságolási tervet a képviselő-testület 
hagyja jóvá. Abban konkrétan napokra lebontva meg kell lennie annak, hogy a 
polgármester mikor mehet szabadságra és mennyi időre. Azt januárban döntik el, 
hiszen az egész évre vonatkozik. Be kell jelentenie a polgármesternek, ha nem vette 
ki a szabadságát, vagy ha azon változtatni kell, ezt át kell vezetni a rendszeren. 
Ráadásul minden önkormányzatban, most a nagyon piciket, ahol ötfős testület van, 
nem számolom, de a városi polgármestereknél, ahol elsődlegesen felmerült, ott 
mindenhol van ellenzék, amely gyakorolhatja a kontrollt ez ügyben. Ha nem teszi, 
vagy szemet huny felette, akkor az az ő bajuk, de utólagosan ezt vitatottá tenni, 
szerintem felesleges.  

A szabályozás megfelelő, szerintem élni kell azokkal a jogokkal a képviselő-
testületekben, amelyekkel felruházták a képviselőket, és a szabályozást pedig számon 
kell kérni azoktól, akiknek ez a felelőssége. Úgyhogy én nem gondolnám, hogy erről 
a plenáris ülésen vitát kellene nyitni az elkövetkezendőkben. 

 
ELNÖK: Köszönjük. Megadom a szót Gyüre Csaba alelnök úrnak újra. Tessék 

parancsolni! 
 
DR. GYÜRE CSABA (Jobbik), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen a szót, 

elnök úr. Csak annyiban szállnék vitába, hogy valóban szabályozza a törvény ezt 
részletesen, csak a legnagyobb probléma az, hogy a legtöbb helyen a képviselő-
testületek nem ezzel foglalkoznak és nem a szabadságolási tervet nézik át, nem azt 
nézik, hogy valóban teljesült-e a szabadságolási terv. Legtöbb helyen a 
kistelepüléseken nem is úgy működik klasszikusan, mint egy nagyvárosban, tehát 
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nincsenek ott az ellenzéki politikusok, akik erre figyelnének, illetve legkevésbé ezt 
figyelik. Ezért lenne jobb egy ilyenfajta szabályozás, amely egyértelműsítené a 
helyzetet és nem kerülnének majd az önkormányzatok egy olyan szituációba, amikor 
valóban 5-10 milliókat kell kifizetniük szabadságmegváltás jogcímén. Ezért tartom 
célszerűnek, hogy támogassuk a javaslat tárgysorozatba vételét. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Varga László képviselőtársunké a szó. Tessék parancsolni! 
 
DR. VARGA LÁSZLÓ (MSZP): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Tisztelt 

Bizottság! Támogatom a tárgysorozatba vételt, ezúton is szeretném ezt elmondani, 
csak úgy, mint az előző hasonló témájú előterjesztés tekintetében is. Azt szeretném 
mondani, hogy vannak olyan helyzetek, amikor nyilván reagálni kell a közvélemény 
kritikájára bizonyos kérdésekben, illetve van olyan, hogy egy-egy szabályozást 
meghalad az élet részben vagy egészben. Szerintem ennyiről van szó, de nyilván 
sokakat irritáltak azok az összegek, amelyeket bizonyos önkormányzatok voltak 
kénytelenek kifizetni ilyen módon szabadságmegváltás címén korábbi 
polgármestereknek. Erre, azt gondolom, reagálni kell. Tehát nem arról van szó, hogy 
nem lett volna olyan időszak, egyébként szabadságmegváltást korábban is kifizettek 
önkormányzatok, de természetesen ilyen volumenben, ilyen összegeket, a 
közvéleményt ennyire irritáló összegeket nem fizettek. Jó volna ennek utánajárni, a 
legjobb megoldásokat megtalálni, hogy mindenki számára megnyugtató módon 
rendezzük a kérdést. Van olyan, hogy változik az élet és ehhez változtatni kell. 

Azt javaslom, hogy vegyük tárgysorozatba az előterjesztést. Köszönöm szépen. 

Határozathozatal 

ELNÖK: Kérdezem a bizottság tagjait, ki kíván még hozzászólni. (Senki sem 
jelentkezik.) Jelentkezőt nem látok, a vitát lezárom. Kérdezem a bizottság tagjait, 
támogatják-e a törvényjavaslat tárgysorozatba vételét. (Szavazás.) Köszönöm. 
Megállapítom, hogy a bizottság 3 igen, 8 nem szavazattal, nulla tartózkodás mellett 
nem vette tárgysorozatba az indítványt. Ezzel ezt a napirendi pontot is lezárom. 

Egyebek 

Rátérünk utolsó napirendi pontunkra, az egyebek megtárgyalására. Dr. 
Vasvári Csaba, az Országos Bírói Tanács soros elnöke arról tájékoztatott, hogy 2020. 
március 23-án és 24-én Budapesten tartja ülését a Bírósági Tanácsok Európai 
Hálózatának munkacsoportja, melynek előkészítő munkájában való részvételre is 
felkérte az Igazságügyi bizottság delegációját. Jeleztem elnök úrnak: amennyiben a 
budapesti ülést előkészítő munkájuk ezt lehetővé teszi, úgy bizottságunk, az 
Igazságügyi bizottság delegációja kész fogadni a munkacsoport küldöttségét. 

Tájékoztatom képviselőtársaimat, hogy az Országgyűlés a tegnapi napon 
sürgős tárgyalásba vette a börtönzsúfoltsági kártalanításokkal kapcsolatos 
visszaélések megszüntetése érdekében szükséges haladéktalan intézkedésekről szóló 
T/9241. számú törvényjavaslatot. Az indítvány részletes vitáját kijelölt bizottságként 
az Igazságügyi bizottság folytatja le. Ennek értelmében bizottságunk várhatóan 
február 20-án, vagyis még ezen a héten, csütörtökön délután, az általános vita 
lezárását követően összeül és ekkor tartja a vitát. 

Kérdezem a bizottság tagjaitól, van-e az egyebek között bármilyen további 
javaslatuk, észrevételük. (Senki sem jelentkezik.) Jelentkezőt nem látok. 
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Az ülés berekesztése 

A bizottság ülését ezennel berekesztem. Köszönöm mindenkinek a 
megjelenését és szép napot kívánok. 

 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra 36 perc) 

 

 

Dr. Vejkey Imre 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: dr. Lestár Éva 


