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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 31perc) 

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 
tagját és a meghívottakat. A bizottság ülését megnyitom. Ismertetem a 
helyettesítések rendjét. Kovács Zoltán alelnök úr helyettesíti Vitányi István alelnök 
urat. Megállapítom, hogy a bizottság határozatképes. 

Most soron következik mai ülésünk napirendjének megállapítása. A mai 
napon új változatú meghívót küldtem ki, melyet új második napirendi ponttal, a 
gyermekek és a nők védelmének fontosságáról, valamint az Isztambuli 
Egyezményhez való csatlakozás elutasításáról szóló P/10393. számú politikai 
nyilatkozatra vonatkozó javaslat tárgyalásával egészítem ki. A napirendi javaslat 
módosítására irányuló további kezdeményezés nem érkezett.  

Kérdezem tehát most képviselőtársaimat, ki támogatja a mai napon 
megküldött új változatú napirendi javaslat elfogadását. Elektronikus úton 
szavazunk. Kérem, szavazzanak! (Szavazás. – Dr. Kovács Zoltán: Elnök úr, igennel 
szavaztam, csak ezt a gépet nyomtam, ami nem rám van kalibrálva. A két gép 
között van a névtábla, és most kivételesen balra ültem.) Akkor elektronikus úton 6 
igen szavazat, viszont Kovács Zoltán alelnök úr jelezte, hogy nem az ő gépe, hanem 
egy másik gép volt előtte, és mivel Kovács Zoltán alelnök úr helyettesíti Vitányi 
István képviselőtársunkat is, ezért megállapítom, hogy 8 igen, 3 nem szavazattal és 
nulla tartózkodással az új változatú napirendi javaslatot a bizottság elfogadta.  

Tájékoztató az Emberi Jogok Európai Bírósága ítéleteinek 
végrehajtásáról és a Kormányképviselet tevékenységéről (2019. 
évről) 
(23/2007. (III. 20.) OGY határozat 2. pontja alapján) 

Soron következik első napirendi pontunk, az Emberi Jogok Európai Bírósága 
ítéleteinek végrehajtásáról és a kormányképviselet 2019. évi tevékenységéről szóló 
tájékoztató megtárgyalása a 23/2007. (III. 20.) OGY határozat 2. pontja alapján. A 
bizottság tagjai a tájékoztatót a múlt héten megkapták. Tisztelettel köszöntöm az 
Igazságügyi Minisztérium képviseletében megjelent Völner Pál államtitkár urat, 
valamint dr. Tallódi Zoltán urat, aki Magyarország képviselője a bíróság előtt.  

Mielőtt elkezdjük a napirendi pont megvitatását, a tárgyalás menetével 
kapcsolatban az alábbi javaslatot kívánom tenni. Azt javaslom, hogy a kialakult 
gyakorlatnak megfelelően a tájékoztató megvitatására kétolvasatos vita keretében 
kerüljön sor, vagyis a nyitóbeszédet követően a kérdések feltevésére, majd az 
előterjesztői válasz után a vélemények megfogalmazására legyen lehetőség.  

Kérdezem a bizottságot, hogy elfogadja-e a tárgyalás menetére tett 
javaslatomat. Kérem, szavazzanak elektronikus úton! (Szavazás.) Köszönöm. 
Megállapítom, hogy a bizottság 8 igen, nulla nem szavazattal, 3 tartózkodás mellett 
a tárgyalás menetére tett javaslatot elfogadta.  

Most megadom a szót az előterjesztő Völner Pál államtitkár úrnak. 
Államtitkár úr, tessék parancsolni, öné a szó! 
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Dr. Völner Pál tájékoztatója 

DR. VÖLNER PÁL államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): Köszönöm a 
szót, elnök úr. Ahogy az írásban megküldött anyagból is láthatjuk, a tavalyi évben 
38 ítélet született a strasbourgi bíróság előtt, 103 határozattal és 615 folyamatban 
lévő üggyel léptünk át az idei évbe. Az ügyek zöme az eljárások elhúzódásával volt 
kapcsolatban, de 27 ítélet született, valamint a börtönzsúfoltság, a gyermekek 
oktatási szegrációja és a rendőri bántalmazások voltak a fő témák.  

Azt hiszem, az írásbeli anyag teljesen részletes volt, úgyhogy amennyiben van 
kérdés, természetesen továbbiakban is állunk a tisztelt bizottság rendelkezésére. 

Kérdések 

ELNÖK: Nagyon szépen köszönjük, államtitkár úr. Megnyitom a vitát. 
Kérdezem a képviselőtársaimat, a kérdések körében ki kíván felszólalni. (Jelzésre:) 
Sebián-Petrovszki László képviselő úr. Tessék parancsolni, öné a szó! 

 
SEBIÁN-PETROVSZKI LÁSZLÓ (DK): Jól értem, hogy ez a beszámoló 

azokat az ügyeket tartalmazza több mellékletben és táblázatos formában is, amelyek 
valamilyen módon lezárultak 2019-ben? Tehát amit nem látok közte és fontos 
ügyek, értelemszerűen nem azt a hatszázvalahányat, amit mondott államtitkár úr... 
(Dr. Völner Pál: Igen.) Ennyi volt, köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Czunyiné Bertalan Judit képviselő asszony! 
 
CZUNYINÉ DR. BERTALAN JUDIT (Fidesz), a bizottság alelnöke: 

Köszönöm szépen, elnök úr. Államtitkár úr, csak egy számokat és tendenciákat illető 
kérdésem van. Hogyan látszik, növekedtek az elmúlt időszakban az eljárások a 
magyar ügyeket tekintve? Tartalmukat tekintve látunk-e valami tendenciát, valami 
olyan típusú helyzetet, ami arra utal, hogy a bírósági eljárásnál bizonyos ügyek 
tekintetében Magyarország irányába kifejezetten megjelennek a vizsgálódások? 
Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Bajkai István képviselő úr, tessék parancsolni! 
 
DR. BAJKAI ISTVÁN (Fidesz): Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Elnök Úr! 

Tisztelt Bizottság! Azzal kapcsolatban szeretném kérdezni államtitkár urat, hogy 
most is - álláspontom szerint - felháborító módon a vörös csillag viselése ügyében 
nem hoz döntést a bíróság, vagy ellentmondásos döntések születnek Strasbourgban. 
Hogyan ítéli meg ezt a helyzetet, államtitkár úr és hogyan értékelik? Köszönöm 
szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a bizottság tagjait, van-e valakinek 

még bármilyen kérdése. (Senki sem jelentkezik.) Jelentkezőt nem látok. Felkérem 
államtitkár urat, hogy a feltett kérdésekre adjon választ. Tessék parancsolni, öné a 
szó! 

Dr. Völner Pál válaszadása 

DR. VÖLNER PÁL államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): Köszönöm a 
szót, elnök úr. Hogy a jegyzőkönyvben is nyoma maradjon, valóban a 616 
folyamatban levő ügyben nincs tájékoztatás, azok majd akkor kerülnek a tisztelt 
bizottság elé, amennyiben döntések vagy határozatok születnek bennük.  



7 

Czunyiné Bertalan Judit képviselőtársam kérdése az eljárások számának 
tendenciájára vonatkozott. Mondhatjuk, hogy kedvező, hiszen tavaly a 
börtönzsúfoltság kapcsán mintegy 10 ezer körüli esetszámról estünk vissza erre a 
616 folyamatban levőre, amivel most körülbelül a középmezőnyben szerepelünk a 
strasbourgi ügyek listáján. Ez egy jó eredménynek nevezhető. 

Bajkai képviselőtársam kérdése a vörös csillag viselésére vonatkozott. 
Tudjuk, hogy ezt a parlament többször szabályozta már, illetve kifogásolta. Egy 
érdekes kettősség van. A horogkereszt tekintetében nem merülnek fel ezek a fajta 
aggályok, hogy máshol is használják ezt a jelképet. Indiában például, azt hiszem, az 
ottani szimbólumrendszerben szerepel ugyan a vörös csillag, de ennek kapcsán 
mindig mentesítő körülményeket próbál találni a bíróság, illetve abban a helyzetben 
van, hogy ezt meg is tudja tenni. Gyakorlatilag nem fogadja el ezt a mi térségünkben 
egyébként egyértelmű értékelést, hogy mintegy százmillió ember halála sorolható 
be ennek a szimbólumnak a jelképe alá akár a kínai, akár ha a szovjetunióbeli, vagy 
akár a közép-európai áldozatokra gondolunk. Nyugat-Európában egyelőre ezt még 
másként látják. Köszönöm. 

Hozzászólások 

ELNÖK: Köszönjük szépen, államtitkár úr, a kérdésekre adott válaszait. 
Most a vélemények és észrevételek következnek. Kérdezem képviselőtársaimat, ki 
kíván felszólalni. (Jelzésre:) Sebián-Petrovszki László. Tessék parancsolni, öné a 
szó! 

 
SEBIÁN-PETROVSZKI LÁSZLÓ (DK): Köszönöm szépen. Nagyon részletes 

táblázatot kaptunk az anyaghoz, amit külön is szeretnék megköszönni. Szerintem 
fontos, hogy tizenvalahány éve folyamatosan minden évben születik egy ilyen 
beszámoló, és látjuk, hogyan haladnak ezek az ügyek. Ez szerintem nagyon 
üdvözlendő.  

Néha egyes ügyek kapcsán felfedezhető kvázi ügycsoportok létezése is, hogy 
így mondjam, még ha nincs is ilyen módon tagolva egyik beszámolórész sem, de 
azért, ha valaki ezeket végigolvassa, akkor fel tud fedezni bizonyos ügycsoportokat. 
Én egy valamire kevésbé láttam utalást, mégpedig a gyűlölet-bűncselekményekre 
gondolok - hívjuk így -, tehát amikor egyes kisebbségi csoportok tagjai ellen 
elkövetnek bűncselekményeket azért, mert ők egy kisebbségi csoport tagjai. Engem 
az érdekelne, hogy csak én nem látom a lezárt ügyek között ezeket, vagy ott vannak, 
csak én olvastam figyelmetlenül. Ez is simán lehetséges.  

Illetve úgy tudom, hogy ezen a téren alakult egy gyűlölet-bűncselekmények 
elleni munkacsoport civil szervezetekből, akik szakértők segítségével 
monitoringozzák, illetve úgy tudom, hogy jó együttműködésben segítik a tárca 
munkáját, de szeretnék rákérdezni, hogy jól tudom-e, hogy ők bekapcsolódnak ebbe 
a folyamatba, működik egy ilyen szakértők és a kormányzat közötti kapocs, 
mondom, a gyűlölet-bűncselekmények kapcsán, illetve hogy ezen a téren 
kifejezetten észlelhető-e bármiféle csúszás a normál ügymenethez képest. Tehát 
amiért most nem látjuk a beszámolóban, az azért van-e, mert ezek extra sokáig 
tartanak és csúsznak? Köszönöm szépen. 

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

hozzászólni. (Jelzésre:) Kovács Zoltán alelnök úr. Tessék parancsolni, öné a szó! 
 



8 

DR. KOVÁCS ZOLTÁN (Fidesz), a bizottság alelnöke: Lehet, hogy inkább a 
kérdések között kellett volna feltennem, hogy az Ahmed-ügyben megváltozott a 
korábbi kamarai ítéletet, ami ’17-es volt, ha jól emlékszem. Megváltoztatta a 
nagykamara, de e vonatkozásban mi a nóvum, mi az új, egy új trend alakul-e ki 
ezekben az ügyben a nagykamarai döntések vonatkozásában, vagy ez csak egy 
egyedileg kezelt történet volt?  

 
ELNÖK: Nincs több jelentkező, a vitát lezárom. Kérdezem az előterjesztő 

államtitkár urat, kíván-e a vitában elhangzottakra válaszolni. (Dr. Völner Pál: 
Köszönöm, igen, elnök úr.) Tessék parancsolni, öné a szó! 

Dr. Völner Pál reflexiója 

DR. VÖLNER PÁL államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): A gyűlölet-
bűncselekmények tekintetében, azt hiszem, büszkék lehetünk, hiszen ezt a belföldi 
jogrendszer és a belföldi jogorvoslatok is megfelelően kezelik. Úgyhogy 
Strasbourgban azért nem találkozhatunk ezekkel a döntésekkel. Ami nem gyűlölet-
bűncselekmény, de előfordul, ezek a rendőri túlkapásokkal kapcsolatos történetek, 
de ezeknél nem a rasszista szál, hanem gyakorlatilag az eljárási cselekmények nem 
megfelelő szakmai bizonyítottsága az, ami miatt marasztalások születnek. 

A szakértőkre vonatkozó kérdésre a válasz, hogy miután nem kerül ebbe az 
erőtérbe a dolog, pontosan azért nincsenek is olyan nagyléptékű felmérések, de ha 
lennének ilyen visszásságok, akkor biztosan találkoznánk ezekkel az értékelésekkel, 
amelyekre választ kellene adnunk. 

Kovács Zoltán képviselőtársam, az Ahmed és Ilias-ügy kapcsán kérdezett. 
Valóban azt mondhatjuk, hogy nagyon fontos döntés volt, hiszen az első fokú 
döntésnél a tranzitzóna működését, hogy fogva tartjuk az ott tartózkodókat, 
majdhogynem jogellenesnek ítélték. Nagyon fontos döntés volt a nagykamara 
részéről, amikor kimondták, hogy a tranzit jelleg azáltal is biztosított, hogy a másik 
irányból, ahonnan bejöttek, bármikor elhagyható a tranzitzóna. Az eljárás nem 
húzódott el, mert 23 napig tartott ez a 2015-ös ügy, és gyakorlatilag a fő pontokban 
a magyar félnek adtak igazat. Ennek egyébként nemzetközi jelentősége is van, mert 
ezzel a fajta asylum shopping gyakorlattal kapcsolatban, hogy gyakorlatilag valaki 
maga választhatja meg, melyik országba kíván migrálni, ez a döntés kimondta, hogy 
nem egy korlátlanul értelmezhető jog, hanem ezeket az eljárásokat igenis le lehet 
folytatni a bekéredzkedőkkel szemben. Köszönöm szépen. 

Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönjük szépen, államtitkár úr. Most határozathozatal 
következik. Kérdezem a bizottságot, elfogadja-e a kormánynak az Emberi Jogok 
Európai Bírósága ítéleteinek végrehajtásáról és a kormányképviselet 2019. évi 
tevékenységéről szóló tájékoztatóját. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm. 
Megállapítom, hogy a bizottság 8 igen, nulla nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett 
a tájékoztatót elfogadta. 

Nagyon szépen köszönöm államtitkár úrnak és Tallódi Zoltán úrnak a 
megjelenését. Ezzel ezt a napirendi pontot is lezárom. 

A gyermekek és nők védelmének fontosságáról, valamint az 
Isztambuli Egyezményhez való csatlakozás elutasításáról szóló 
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P/10393. számú politikai nyilatkozatra vonatkozó javaslat  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

Elfogadott napirendünknek megfelelően soron következik második 
napirendi pontunk, a gyermekek és nők védelmének fontosságáról, valamint az 
Isztambuli Egyezményhez való csatlakozás elutasításáról szóló, Vejkey Imre, 
Juhász Hajnalka és Nacsa Lőrinc (KDNP) képviselők által benyújtott, P/10393. 
számú politikai nyilatkozatra vonatkozó javaslat tárgysorozatba vételéről való 
döntés. Az önálló indítványt a mai napon megküldtük önöknek és itt, az 
ülésteremben is megkapták. Köszöntöm az előterjesztők képviseletében Nacsa 
Lőrinc (KDNP) képviselő urat, és egyúttal megadom a szót, hogy javaslatukat 
szóban is indokolhassa. Tessék parancsolni! 

Nacsa Lőrinc szóbeli kiegészítése 

NACSA LŐRINC (KDNP): Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Elnök Úr! 
Tisztelt Bizottság! Tisztelt Képviselőtársaim! Egy politikai nyilatkozattal érkeztem 
ma önökhöz, amely szeretné megerősíteni az elkötelezettségünket a bántalmazott 
nők, gyermekek megvédése ügyében, a kapcsolati erőszak és a nők elleni erőszak 
elleni fellépés szigorúságában, hiszen korábban a Fidesz-KDNP parlamenti többség 
és a kormány volt az, aki javasolta a büntető törvénykönyv ez irányú szigorítását, 
illetve konzekvens, folyamatos jogalkotással mind a parlament, mind a kormány 
folyamatosan egyre szigorúbb intézkedéseket hoz ennek érdekében, amivel már 
kiemelkedünk az Európai Unió átlagából is. 

Ugyanakkor szeretnénk, ha ebben a politikai nyilatkozatban az Országgyűlés 
elutasítaná az Isztambuli Egyezmény ratifikációját, hiszen tartalmaz az alapvetően 
általunk is elismert értékei mellett olyan ideológiai megközelítéseket, amelyek 
ellentétesek a magyar Alaptörvénnyel, ellentétesek a magyar jogrenddel és 
ellentétesek a saját meggyőződésünkkel is. Kettő ilyet szeretnék kiemelni. Az 
egyezmény be akarja vezetni és ránk akarja kényszeríteni a társadalmi nem 
fogalmát, amely egyrészt ellentétes a magyar Alaptörvénnyel is, másrészt a magyar 
emberek többsége is elutasítja ezt a látásmódot. Nem szeretnénk, ha a gender 
fogalma bevezetésre kerülne Magyarországon, illetve a genderideológia, 
genderszemlélet felütné a fejét a gyermekeink között. 

A másik, ennél még súlyosabb indok pedig az, hogy ez az egyezmény is arra 
törekszik, hogy megkönnyítse az illegális migrációt és nemi alapú menedékjog 
biztosítását szeretné elérni a tagállamok között. Nyilvánvalóan a magyar emberek 
számtalan alkalommal kifejezték ezzel kapcsolatos véleményüket, hogy 
mindenfajta, Európába és Magyarországra irányuló migrációt el kell utasítani, így a 
kormánynak és a parlamenti többségnek sem lehet más a feladata, mint amit a 
magyar emberek kiszabtak. Így alapvetően az illegális migráció erőltetése és a 
genderszemlélet bevezetése miatt arra kérjük az Országgyűlést, hogy fogadja el ezt 
a nyilatkozatot és ezáltal arra kérjük a kormányt, hogy ne tegyen semmilyen 
következő lépést az Isztambuli Egyezmény ratifikációja vagy a kötelező hatályúvá 
történő elismerése mellett. Köszönöm szépen, elnök úr. 

 
ELNÖK: Én is köszönöm szépen. Kérdezem a bizottság tagjait, ki kíván 

hozzászólni. (Jelzésre:) Varga László képviselőtársam, tessék parancsolni, öné a 
szó! 
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Hozzászólások 

DR. VARGA LÁSZLÓ (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Először a dolog 
érdeméről szerintem nagyon röviden, mert teljesen ismert az álláspontja a 
frakciónknak, politikusainknak, de azt gondolom, hogy gyakorlatilag a komplett 
ellenzéknek. Többször közös javaslatot nyújtottak be ellenzéki képviselők annak 
kapcsán, hogy az Isztambuli Egyezmény ratifikálása történjen meg. Ez 
számtalanszor elutasításra került az önök részéről teljesen érthetetlen módon.  

Beszélt az előterjesztő arról, hogy egyébként a javaslatuk a gyermekek és a 
nők védelmének fontosságát hangsúlyozza. Teljesen érthetetlen éppen ezért, hogy 
egy ezzel kapcsolatos nemzetközi egyezmény ratifikálását ugyanakkor elutasítja ez 
a javaslat. A dolog világos, tehát a tárgysorozatba vételt nem fogom támogatni és 
egyébként felháborítónak tartom az eljárást és itt rákanyarodnék egy másik témára 
is. 

Ennek a bizottságnak volt egy kulturált eljárási rendje, azt gondolom, hogy 
szakmai vitákat folytattunk többször. Én legelőször ezt a közös szokásjogunkat, az 
eljárási rendet nyíltan, felháborítóan megsérteni a rabszolgatörvény tárgyalásának 
idején láttam, amikor gyakorlatilag azonos időben vagy egy perccel később jött ki 
bizottsági meghívó bizottsági ülésre. Nem is tudtuk értelmezni akkor. Itt nem is oly 
régen a bizottsági ülés kezdete előtt nyolc perccel kaptunk meghívót, most azt, hogy 
egyébként ma itt tárgyaljuk a politikai nyilatkozatot, kilenc perccel hamarabb 
sikerült a bizottság tagjaival közölni. Azt szeretném mondani, hogy ezt be kéne 
fejezni. Be kéne fejezni, mert így a közös minimumokat sem lehet tartani.  

Az égiek rendelték így, de mindenképpen hatalmas szerencséje az 
előterjesztőnek, hogy épp itt, a közelben lehetett, amikor az sms megérkezhetett 
neki is, mint előterjesztőnek és valami véletlen folytán ide tudott érni, vagy esetleg 
többletinformációi lehettek a mai nap politikai forgatókönyvét érintőleg. Ezt nem 
tartom fair eljárásnak, elnök úr, és azt szeretném kérni, hogy ezt fejezzük be.  

Természetesen, még egyszer mondom, a tárgysorozatba vételt elutasítom. 
Legalább annak az esélyét megadhatták volna, hogy azok a képviselők, akik 
számtalanszor javaslatot tettek az egyezmény ratifikálásának tárgysorozatba 
vételére, azok itt lehettek volna és elmondhatták volna az álláspontjukat. Legalább 
ennyi korrektséget, azt gondolom, megkaphattak volna. Még egyszer mondom: 
érthetetlen és felháborító számomra ez az eljárás. 

Egy kérdés adódik, de ez majd a szavazási magatartásukból is, meg a 
következő ülések napirendjéből is természetesen ki fog derülni, hogy ez az önök 
magánakciója, vagy ez a kormányoldal álláspontja, amit itt olvasunk. 
Tulajdonképpen én ezt az egy kérdést szeretném feltenni az előterjesztőnek. 
Köszönöm.  

 
ELNÖK: Tisztelt Bizottság! Tájékoztatnom kell önöket arról, hogy teljesen 

jogszerűen jártunk el. Az Igazságügyi bizottság és minden parlamenti bizottság, 
amikor megkezdi az ülését, akkor dönt a napirendjéről. Akkor is, akár egy új 
napirendi pontot fel lehet venni, amikor megkezdjük az ülést, sőt az ülés során is fel 
lehet venni akár újabb napirendi pontot vagy napirendi pontot lehet törölni. Ez a 
bizottság döntésén múlik. Az Igazságügyi bizottság pedig a P/10393. számú 
politikai nyilatkozat napirendre vételéről döntött és jelen pillanatban, 
képviselőtársunk, ennek a tárgysorozatba vételéről van szó, tehát a plenáris ülésen 
mindenki el tudja mondani a véleményét, egyébként a bizottsági ülésen való 
megjelenési kötelezettség alapján itt is mindenki el tudta volna mondani a 
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véleményét, aki érintett a bizottság tagjai közül. (Dr. Varga László: Nem, nem!) 
Megadom a szót Sebián-Petrovszki László képviselőtársunknak. Tessék 
parancsolni! 

 
SEBIÁN-PETROVSZKI LÁSZLÓ (DK): Köszönöm szépen. Először ehhez az 

eljáráshoz hadd fűzzek én is két mondatot. Nem is vitatom, lehet, hogy ez jogszerű 
és lehet, hogy szabályszerű, hogy 8-9 perccel előtte kapjuk meg, csak nem szép, csak 
nem elegáns, csak nem azt szolgálja, hogy erről bármiféle érdemi vita, beszélgetés, 
javaslat, bármi történjen. Ebből fakadóan ez az, ami, ez egy politikai akció, nem 
tudom másnak tekinteni és nem is lehet ezt másnak tekinteni, a múltkori, nyolc 
perccel az ülés előtt összehívott ülés története is ugyanezt mutatta. 

De megyek a tartalmi kérdésekre. Azt mondta Nacsa képviselő úr, hogy a 
nyilatkozat az első mondatában leszögezi: a kormány, a KDNP, vagy nem tudom, 
kinek a szándéka, hogy a bántalmazottak, nők és gyermekek jogait védjük. Akkor 
tudnám én ezt elhinni, ha arról beszélgetnénk most, hogy egy ilyen javaslat van 
előttünk, ha arról beszélnék, hogy valami hasonló javaslatuk van, amely tényleg 
segíti a bántalmazottak sorsát. De nem erről beszélgetünk! Nem erről beszélgetünk, 
hanem ezt az ügyet, ezt a témát legteljeskörűbben, átfogóan szabályozó és 
nemzetközi dokumentumban megfogalmazó Isztambuli Egyezmény elutasításáról, 
illetve a csatlakozás elutasításáról. Tehát valami negatívról, valami elutasításról 
beszélgetünk egy olyan ügyben, amely egyébként még az önök miniszter asszonya 
szerint is fontos ügy. Miközben ültünk és olvasgattam az előterjesztést, előkerestem 
egy januári interjúját, azt mondta, hogy egyébként 2020 az áldozatsegítés éve. Na, 
ez remek áldozatsegítés, remek jele az áldozatsegítésnek az, hogy az ezen a területen 
szimbolikusan is legfontosabb dokumentumhoz, az Isztambuli Egyezményhez való 
csatlakozásnak az elutasítására tesz most javaslatot a KDNP, illetve a három 
képviselő.  

Egyébként ezt az egyezményt 2014-ben az Orbán-kormány írta alá, ezt 
nyilván önök pontosan tudják. Azóta húzódik ez a dolog. Iszonyú cinikusnak 
gondolom a harmadik bekezdésben lévő mondatot, amellyel indokolják részben az 
elutasítást, hogy Magyarország érdekeivel és a magyar emberek többségének 
akaratával ellentétes az Isztambuli Egyezmény. Ez azt mondja, hogy Magyarország 
érdekével ellentétes az, ha küzdünk a családon belüli erőszak ellen, azt mondja, 
hogy a magyar emberek többségének ez jó, hogy gyerekek és nők védelmével nem 
foglalkozunk, pontosabban nem csatlakozunk egy olyan egyezményhez, amely ezt 
segítené. A legvégén pedig, az utolsó bekezdésben még arra is felkéri a kormányt, 
hogy ugyanezt az Unióban is képviselje lehetőség szerint, abban az Unióban, ahol 
egyébként egység mutatkozik az Isztambuli Egyezmény megítélése kapcsán. 
Amikor ezt elfogadták, minden fórumon nagyon nagy többséggel fogadták el és nem 
véletlenül csatlakoztak hozzá. Természetesen a DK ezt felháborítónak tartja, nem 
támogatjuk, nem fogjuk semmilyen módon sem elfogadni ezt. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Kovács Zoltán alelnök úré a szó. Tessék parancsolni! 
 
DR. KOVÁCS ZOLTÁN (Fidesz), a bizottság alelnöke: Tisztelt Bizottság! 

Tisztelt Elnök Úr! Most tárgysorozatba vételről beszélünk, ami azt jelenti, hogy ha 
az Országgyűlés is tárgysorozatba veszi, akkor erről egy vitát fog majd lefolytatni az 
Országgyűlés. Nem ez a bizottság dönti el egyébként, hogy mi lesz a sorsa ennek az 
indítványnak.  
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Hogy az eljárási rend megsértése megtörtént vagy sem, én erre azt tudom 
mondani, hogy nem történt meg az eljárási rend megsértése, a házszabálynak 
megfelelően történt a benyújtás. Azon lehet vitatkozni, hogy ez mennyire elegáns 
vagy mennyire nem, miként kerül elénk, miként nem, de arra is van lehetőség, hogy 
a bizottság tárgyalása közben is kerülhessen sor napirend felvételére. Most nem 
azért mondom, mert az idősebb képviselők közé tartozom, de én részt vettem jó 
néhány olyan parlamenti bizottsági ülésen, ahol menet közben tették elénk az akkor 
kormányzó szocialisták a javaslataikat. Akkor nem volt aggodalom egyébként a 
szocialisták részéről. 

Ami pedig az érdemét érinti, nem Magyarország van egyedül ebben a körben, 
hogy nem ratifikálta ezt az Isztambuli Egyezményt, hanem az én emlékeim szerint 
még 13, köztük uniós országok, sőt szomszéd országok is vannak Magyarország 
mellett, amelyek nem ratifikálták még ezt az egyezményt. Ráadásul azt tudjuk, hogy 
ez egy trójai faló. Van olyan része, erről beszélt az előterjesztő, amely a magyar 
Alaptörvénnyel ellentétes, a mi álláspontunkkal ellentétes, de benne van. A másik 
részére, ami pedig az érdemét érinti, azokra a magyar jogszabályok és az 
Alaptörvény választ ad. E tekintetben pont az a védelmi szituáció megvan jelenleg a 
büntető jogszabályokon, az Alaptörvényen keresztül, és amire Varga vagy Sebián-
Petrovszki képviselőtársam utalt, az igazságügyi miniszter programjában is benne 
szerepelt. Itt hallottuk, amikor meghallgattuk, hogy ennek a jelenlegi jogszabályok 
szerint még erőteljesebb hangot kíván adni az áldozatvédelem szempontjából.  

Úgyhogy azt gondolom, a tárgysorozatba vételnek nincs akadálya, nincs 
akadálya, hogy erről lefolytassunk egy vitát. Azt gondolom, talán érdemes is ezt a 
vitát lefolytatni és akkor világos álláspontokat lehet egymással szemben ütköztetni. 
Ez alapvetően a kereszténydemokraták álláspontja, hiszen ők az előterjesztők, úgy 
gondolom, és majd a vitában mindenki kifejtheti az álláspontját. Ezért azt tudom 
mondani, hogy a tárgysorozatba vételre adjunk lehetőséget. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Varga László képviselőtársunké újra a szó. Tessék 

parancsolni! 
 
DR. VARGA LÁSZLÓ (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Ha Kovács Zoltán 

szavait értelmezem, akkor a lehetősége megvan annak, hogy leválik erről a Fidesz. 
Ez azért valamelyest biztat. Ezért sem fejtegetem a mondandóját és a 
visszamutogatását. Talán annyit mondok, hogy semmiképpen nem lehet 
elegánsnak tekinteni azt, ami itt történik, még akkor sem, ha egyébként jogszerű. 
Azt gondolom, az egyáltalán nem elegáns és nem korrekt, hogy egyébként olyan 
emberek (Dr. Szél Bernadett bejön a terembe.), olyan képviselők, akik sokszor 
elmondták a véleményüket ezzel az üggyel kapcsolatban és számtalanszor 
kezdeményezték az egyezmény ratifikálásának napirendre vételét, nem lehetnek itt, 
bár úgy látom, hogy egyikőjük, Szél Bernadett képviselőtársam megérkezett, aki 
nagyon sokszor javasolta, hogy az Isztambuli Egyezmény ratifikálása történjen meg. 
De lehet, hogy nem tudja, mire jött. (Dr. Szél Bernadett: De, tudom!) Most 
benyújtottak egy javaslatot nyolc perccel… (Dr. Szél Bernadett: Olvastam, tudom!) 
Tudja, jó. Kicsit interaktívba ment át ez a rész, de természetesen arról van szó, hogy 
minket is meglepett ez a helyzet, pár perccel a bizottsági ülés előtt értesültünk arról, 
hogy módosul a napirend, és hogy ezt a teljesen érthetetlen és elfogadhatatlan 
javaslatot tárgyaljuk, illetve ennek a tárgysorozatba vételét. Ennek kapcsán Sebián-
Petrovszki képviselőtársammal több kérdést feltettünk. Az eljárást maximálisan 
visszautasítjuk. 
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Még egy kérdés adódik egyébként az előterjesztőhöz, ha már ilyen szerencse, 
hogy ide tudott érni pár perc alatt. Hadd kérdezzem meg, ha önök azt mondják, 
hogy alaptörvény-ellenes volna ennek az egyezménynek a ratifikálása, akkor hogyan 
fordulhatott elő, hogy ennek az Alaptörvénynek az elfogadása után önök, illetve 
Magyarország képviseletében az önök kormánya ezt aláírta. Hogy történhet meg egy 
ilyen? Az akkori szakértői anyagok felhívták-e a figyelmet arra, hogy az önök által 
elfogadott Alaptörvénnyel ellentétes lehet ennek az egyezménynek a szövege vagy 
ez egy utólagosan kreált történet csak úgy, mint itt, az indoklásban felsorolt 
migrációra és genderszemléletre utaló egyéb politikai típusú megállapítások? Ez egy 
komoly kérdés, mert a tárgysorozatba vételt jelentős mértékben erre alapozzák, 
hogy önök szerint alaptörvény-ellenes volna ennek az egyezménynek a ratifikálása. 
Hogy történhetett meg, hogy az akkor már hatályban lévő Alaptörvény szellemével 
ellentétes döntés született az önök részéről? Vagy megváltozott a politikájuk? Mi 
történt önökkel 2014 óta? Ebben a tíz évben volt egy első néhány év, amikor még 
azért bizonyos értékeket, alapjogokat tiszteletben tartottak és volt egy fordulat, ami 
után már nem? Tehát mi történt? Erre szeretnék rákérdezni, mert az indoklás, azt 
gondolom, elég szűkszavú e tekintetben. 

 
ELNÖK: Bajkai István képviselőtársunké a szó. Tessék parancsolni! 
 
DR. BAJKAI ISTVÁN (Fidesz): Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Elnök Úr! 

Tisztelt Bizottság! Nem szeretném megismételni, amit előttem már bölcsen 
elmondott dr. Kovács Zoltán képviselőtársunk. Azonban mégiscsak szeretném 
hangsúlyozni azt a körülményt, hogy nem tartom szerencsésnek, sőt ebben a 
bizottságban még bizonyos szempontból talán szakmaiatlan is, mondhatnám, 
amikor valami jogszabályszerű, házszabályszerű, de egyébként azt a kifejezést 
használja hozzá valaki, hogy nem elegáns. Azt gondolom, tartsuk tiszteletben a 
jogászi szakmában is, ebben a bizottságban is azt, mert mégiscsak az Igazságügyi 
bizottságban ülünk, hogy a jogszerűséget nem állítjuk szembe valamilyen más 
fogalommal, nem állítjuk szembe egy politikai vagy irodalmi érveléssel.  

Igazából azt kell mondanom, hogy amikor valamit jogszabályszerűnek kell 
tekintünk, akkor az jogszabályszerű. Tehát magából a szóból következik, hogy egy 
jogszabályszerű, házszabályszerű eljárást szerintem nem érdemes és nem is szabad 
vitatni. Egyébként beszéltünk már az igazságszolgáltatásba vetett hit kapcsán 
különböző vitákban arról, hogy az igazságszolgáltatásban résztevők, vagy itt, a 
parlamentben, a parlamenti munkában, az Igazságügyi bizottság tagjaként történő 
munkánk végzése során tiszteletben tartjuk a saját eljárási szabályainkat. Ha ezt 
tiszteletben tartjuk, akkor ezt nem vitatjuk. Amikor valaki ennek a bizottságnak a 
tagjává vált, akkor elfogadta többek közt azt is, hogy az Igazságügyi bizottságnak mi 
a munkarendje, mi az eljárási rendje, milyen részvételi szabályok vannak, milyen 
lehetőségek vannak a napirend meghatározása körében - elnézést, ha talán másokat 
is ismétlek -, és ahogy ezt szoktuk mondani, a munkaalapú társadalomban hiszünk, 
így a munkaalapú bizottsági munkában is hiszünk. Amikor a napirendi pont 
előterjesztésére kerül sor, akkor a munkánkat végezzük, erre tettük fel az eskünket.  

Még egyszer egy fél gondolat erejéig ugyanakkor visszatérek magára az 
Isztambuli Egyezményre, meg az előterjesztő előadására. Nem hallottam 
egyetlenegy olyan érvet sem, amely eddig akár az önök részéről, akár mások részéről 
megfogalmazásra került, hogy az Isztambuli Egyezmény milyen módon tenné jobbá 
a hatályos magyar jogi szabályozást. Sokkal inkább arról van szó, hogy a magyar 
hatályos szabályozás nagyon szigorú, következetes, és ahogy ezt szoktuk mondani, 
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jogi harmóniába illik. Tehát nem mindegy, hogy egy jogrendszer egészét 
megbontjuk vagy kiegészítjük, vagy tovább erősítjük. 

Ugyanakkor mindannyian, amikor letettük a képviselői eskünket, esküt 
tettünk az Alaptörvény szabályainak betartására és betartatására. Tehát amikor 
alkotmányossági kérdésről van szó, márpedig itt erről is van szó, akkor ezt kell 
irányadónak tekinteni. Remélem, hogy önök komolyan veszik a képviselői 
esküjüket.  

A másik megjegyzésem, de ezt is elmondta dr. Kovács Zoltán 
képviselőtársunk, hogy tárgysorozatba vételről van szó, amit egyébként önök 
annyira szoktak igényelni, egyébként joggal, hogy ha valamit szeretnének 
megvitatni, akkor itt a lehetőség a megvitatásra. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Kovács Zoltán alelnök úré újra a szó. Tessék parancsolni! (Egy 

szakértővel beszélő dr. Szél Bernadettnek:) Kérem, fejezzék be a beszélgetést! (Dr. 
Szél Bernadett: Bocsánat!) Tessék parancsolni, alelnök úr! 

 
DR. KOVÁCS ZOLTÁN (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen. 

Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Én érdemben szóltam hozzá a vitához és nem 
szeretném, ha ebbe az irányba menne el a vita, hogy házszabálysértés vagy 
jogszabálysértés alapján került ide elénk. Egyet tudok erre válaszolni. Az, hogy 
valaki megafonozik az ülésteremben, síppal, dobbal, nádi hegedűvel (Dr. Varga 
László: Ez hogy jön ide?), pulpitus elfoglalásával, na, az a házszabálysértés, Varga 
képviselő úr, nem az, hogy jogszerűen benyújtanak egy indítványt. (Dr. Varga 
László: Beszéljünk már az érdeméről!) Én az érdemi érveimet elmondtam, ön pedig 
erről beszél most is, de legyen kedves, tartsa be a házszabályt és ne beszéljen bele, 
amikor én beszélek.  

A másik… (Dr. Varga László: Fantasztikus! Szégyen, amit csinálsz!) 
 
ELNÖK: Alelnök úrnál van a szó! Kérem, hallgassa meg! 
 
DR. KOVÁCS ZOLTÁN (Fidesz), a bizottság alelnöke: Ami pedig a 

tárgysorozatba vételt illeti, az az Országgyűlés jogköre. Az, hogy a külügyminiszter 
aláír egy iratot külföldön, nem jelenti azt, hogy ezt az Országgyűlés nem írhatja 
adott esetben felül. A népképviselet az Országgyűlésnél van. Tehát ez most a mi 
jogkörünk és a mi hatáskörünk. Erről beszélünk. Nem a múltról, hogy mi történt 
korábban. Ennyivel szerettem volna kiegészíteni. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, alelnök úr. Én meg beidézném a 114. § (1) 

bekezdést: „A bizottság napirendjét - a bizottság elnökének a bizottság tagjaihoz 
előzetesen írásban eljuttatott javaslata alapján - a bizottsági ülés megnyitása után 
maga állapítja meg.” Köszönöm szépen. További jelentkezőt nem látok.  

 
DR. SZÉL BERNADETT (független): De én jelentkezem! 
 
ELNÖK: Mire jelentkezik? 
 
DR. SZÉL BERNADETT (független): Szeretnék hozzászólni, mint 

országgyűlési képviselő, és szeretném, ha a bizottság szavazna róla! 
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ELNÖK: Ahhoz, 1., meg kellene nyomni a gombot… (Dr. Szél Bernadett: 
Milyen gombot? – Vigh László. Jézus Mária! – Közbeszólások: A hangosítón! - Dr. 
Szél Bernadett: Nyomom, nyomom!) Mondja, képviselő asszony, hogy mit 
szeretne! 

 
DR. SZÉL BERNADETT (független): Tisztelt Bizottság! Tisztelt Elnök Úr! 

Szeretném kérni, hogy hozzászólhassak a jelenleg, az ülés elején beterjesztett… 
 
ELNÖK: Ön tag az Igazságügyi bizottságban? 
 
DR. SZÉL BERNADETT (független): Végig mondhatom, elnök úr? 
 
ELNÖK: Ön tag az Igazságügyi bizottságban? 
 
DR. SZÉL BERNADETT (független): El szeretném mondani, hogy mit 

szeretnék csinálni! 
 
ELNÖK: Jó. De ha ön nem tag az Igazságügyi bizottságban (Dr. Szél 

Bernadett: Elnök úr, legyen kedves…), akkor ez egy ügyrendi javaslat, amit ön 
előterjesztett, hogy ön fel szeretne szólalni. Így van? Kérdezem a tisztelt bíróság… 
bizottságot (Dr. Varga László: Hoppá!), kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy Szél 
Bernadett képviselő asszony ügyrendi javaslatát, hogy ehhez a napirendi ponthoz 
hozzászólna, szeretne szólni, támogatja-e vagy sem. Szavazunk! (Szavazás. – Dr. 
Varga László a táblán megjelenő eredményt látva a kormánypárti képviselőkhöz: 
Miért csináljátok ezt?) Köszönöm, megállapítom, hogy 4 igen, 6 nem szavazattal az 
ügyrendi javaslatát nem fogadták el. Köszönöm. (Dr. Szél Bernadett: Miért is 
szóljon hozzá egy ellenzéki képviselő ehhez a kérdéshez! Csak azt szeretném 
mondani…) Semmit nem tud mondani! 

 
DR. SZÉL BERNADETT (független): De! 
 
ELNÖK: Semmit. Varga László képviselő úré a szó. Tessék parancsolni! 
 
DR. SZÉL BERNADETT (független): Én is szeretnék hozzászólni! 
 
ELNÖK: Mondom, semmit nem tud! Kiutasítom a… (Dr. Szél Bernadett: 

Utasítson ki! Minden férfi, aki itt van, nyilatkozzon…) Mit képzel? Mit képzel, Szél 
Bernadett? 

 
DR. SZÉL BERNADETT (független): Azt képzelem, hogy jogom van 

hozzászólni! 
 
ELNÖK: Nincs joga, a bizottság szavazott, nincs joga. Ön törvénytelenül jár 

el. (Dr. Szél Bernadett: Csukjon le, tisztelt bíróság, csukjon le!) Bizottság, tudja, 
Szél Bernadett! (Dr. Szél Bernadett: Ön mondott bíróságot!) És utána kijavítottam! 
Képviselő úré a szó, tessék parancsolni! 

 
DR. VARGA LÁSZLÓ (MSZP): Tisztelt Elnök Úr! Egész egyszerűen nem is 

értem, hogy ezt miért csinálják. Tényleg őszintén nem értem. Dönthettek volna úgy, 
hogy megadják a szót a képviselő asszonynak és elmondta volna a véleményét. (Dr. 
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Kovács Zoltán: Százszor elmondta!) Ettől még önök úgy dönthettek volna a 
tárgysorozatba vételről, ahogy akarnak. Ez az eljárás, amit itt művelnek, azt 
gondolom, hogy teljesen méltatlan, de egyébként a bizottság korábbi gyakorlatához 
is, elnök úr. (Dr. Varga-Damm Andrea megérkezik.) Én erre hívtam fel 
nyomatékosan a figyelmét az előterjesztés kapcsán, a napirendünk megállapítása 
kapcsán is, hogy ennek semmi értelme. Nem ez volt a gyakorlat… 

 
ELNÖK: Képviselő úr, ön szerint nincs értelme, elmondta, itt egy 

demokratikus döntés született az ügyrendi javaslat kapcsán, ön egy demokratikus 
döntést kifogásol. Értettük. Van-e még a második napirendi pont vonatkozásában 
észrevétele? 

 
DR. VARGA LÁSZLÓ (MSZP): Értettem a gyakorlatot és reménytelennek 

tartom, hogy önökkel kapcsolatban bármiféle normális politikai konszenzus 
jöhessen létre ilyen fajsúlyos kérdésekben. Nem értem, hogy miért csinálják. 
Egyszerűen nem értem.  

 
ELNÖK: Az előterjesztő kíván-e válaszolni a vitában elhangzott kérdésekre? 

(Nacsa Lőrinc: Igen.) Tessék parancsolni! 

Nacsa Lőrinc válaszadása 

NACSA LŐRINC (KDNP): Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Elnök Úr! 
Tisztelt Bizottság! Köszönöm szépen képviselőtársaimnak a hozzászólásokat. 
Röviden reagálnék, hiszen majd a politikai nyilatkozat vitájánál lesz lehetőségünk 
érdemben a nyilatkozat szövegével foglalkozni, ahogy azt képviselőtársaim is 
kifejtették. Ez a mostani alkalmunk mindössze a tárgysorozatba vételről szól. 

Azt nem tudom megmondani, Varga képviselő úr, hogy ki és hány képviselő 
fogja ezt támogatni. Mi azt reméljük, hogy minél többen. Mi benyújtottuk ezt a 
politikai nyilatkozatot. Arról nem tudok előre nyilatkozni, hogy ki fogja ezt 
támogatni és ki nem, én még önt is várom a támogatók sorában. (Dr. Varga László: 
Ugyan már!) Mind a DK, mind az MSZP képviselőitől kicsit azért furcsa, amikor 
akár a gyermekek védelmében, akár a nők elleni erőszak leküzdésében rajtunk 
kérnek számon bizonyos dolgokat, amikor önök nem támogatták a Btk.-szigorítást, 
ami ez ügyben történt 2013-ban. Sem az MSZP, sem a Jobbik, sem önök nem 
támogatták, hogy Magyarországon szigorúbb fellépés legyen ebben a kérdésben.  

Ahogy elmondtam, ön kiforgatta nyilván a szavaimat, mert azt is elmondtam 
az előterjesztésben, hogy az Isztambuli Egyezményben számtalan pontra értékként 
tekintünk, ezek részei a magyar jognak, biztosítottak ezek a jogok a magyar jogban, 
különösen a gyermekek védelme és a nők elleni erőszakkal szembeni fellépés 
jelenleg is része a magyar jogrendnek. Ezeket a pontokat egyébként értéknek 
tekintjük az egyezményben. Ugyanakkor, ahogy itt képviselőtársam találóan 
megfogalmazta, trójai falóként azok az ideológiai megközelítések és azok az aláíró 
államokra vagy ratifikáló államokra kényszerítések viszont igen, ellentétesek a 
magyar Alaptörvénnyel. Például a társadalmi nem definíciója ellentétes a magyar 
Alaptörvénnyel, ugyanis az Alaptörvény a teremtett nem fogalmára épít, a férfi és 
nő fogalmára, a férfin és nőn alapuló házasság- és családmodellre épül a magyar 
Alaptörvény, tehát ellentétesek az Isztambuli Egyezmény bizonyos ideológiailag 
terhelt pontjai a magyar Alaptörvénnyel. Még egyszer mondom, kiemelten fontos 
számunkra a gyermekek védelme és a nők elleni erőszakkal szembeni fellépés. 
Éppen ezért fogadtunk el szigorúbb szabályokat, éppen ezért tartozunk Európa 
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élvonalába ebből a szempontból, az Európai Unió első hat országában vagyunk a 
törvények és a jogszabályok szigorúságát illetően. Azt látom, hogy önök ezeket a 
lépéseinket nem támogatják, de azt lehet kimondani, hogy amit értéknek tekintünk 
az Isztambuli Egyezményben, azok biztosítottak a magyar jogban, illetve még 
szigorúbb is a magyar jogrendszer, tehát az Isztambuli Egyezmény visszalépés is 
lenne. 

Az is nyilván ferdítés az ön részéről, hogy óriási politikai egyetértés övezné 
ezt a témát, hiszen számtalan ország van, európai uniós tagállamok is, amelyek nem 
ratifikálták, sőt nem olyan régen, pár hónappal ezelőtt a szlovák parlament hozott 
egy egyértelmű visszautasításról egy hasonló határozatot, csak ott még sokkal 
keményebben is fogalmaztak. Akkor talán a szocialista vezetésű Szlovákiában és 
többségű parlamentben történt ez. A bolgár alkotmánybíróság mondta ki ennek az 
ottani Alaptörvénnyel való szembemenését, Lettországban, Litvániában, 
Csehországban is mindenhol, ezekben az országokban nem övezi parlamenti 
többség a ratifikációt, nem is történt meg. Az Egyesült Királyság sem ratifikálta és 
ott is megosztottak a vélemények. Tehát ne állítsa azt, hogy itt egyértelmű Európa 
tanácsi politikai többség lenne (Sebián-Petrovszki László: A többség 
megszavazta.) e mellett az egyezmény mellett. 

Arra kérjük a tisztelt bizottságot, hogy vegyék tárgysorozatba és a vitán, a 
plenáris ülésen pedig minden más kérdést meg tudunk majd beszélni. Köszönöm 
szépen. 

Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönjük szépen. Kérdezem a bizottság tagjait, támogatják-e a 
politikai nyilatkozatra vonatkozó javaslat tárgysorozatba vételét. Kérem, 
szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm. Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag, 
8 igen, nulla nem szavazattal és nulla tartózkodás mellett az indítványt 
tárgysorozatba vette. 

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

Egyes törvényeknek a polgárok biztonságát erősítő módosításáról 
szóló T/10309. számú törvényjavaslat  
(Döntés részletes vita lefolytatásáról a HHSZ 32. § (2) bekezdése 
alapján) 

Soron következik a harmadik napirendi pontunk, az egyes törvényeknek a 
polgárok biztonságát erősítő módosításáról szóló T/10309. számú törvényjavaslat 
részletes vitájának lefolytatására irányuló döntés kialakítása a HHSZ 32. § (2) 
bekezdése alapján. A bizottsági ülés összehívásával egyidejűleg megküldtem 
képviselőtársaimnak a tárgyalásra javasolt szakaszokra tett indítványokat. 
Felhívom szíves figyelmüket, hogy most a bizottságnak csak az a feladata, hogy 
eldöntse, kíván-e részletes vitát folytatni a törvényjavaslatról vagy sem, érdemi vita 
lefolytatására később lesz lehetőség. (Dr. Varga László távozik.) 

Megnyitom tehát a vitát, kérdezem képviselőtársaimat, ki kíván hozzászólni. 
(Senki sem jelentkezik.) Jelentkezőt nem látok, a vitát lezárom.  

Kérdezem képviselőtársaimat, támogatják-e, hogy a bizottság a megküldött 
paragrafusok vonatkozásában folytasson le részletes vitát. Kérem, szavazzanak! 
(Szavazás.) Köszönöm. Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag, 11 igen, nulla 
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nem szavazat, nulla tartózkodás mellett a részletes vita lefolytatására tett javaslatot 
elfogadta. Ezzel ezt a napirendi pontot lezárom. 

Az országgyűlési képviselőcsoport által nyújtható támogatásról 
szóló T/10307. számú törvényjavaslat  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

Soron következik a negyedik napirendi pontunk, az országgyűlési 
képviselőcsoport által nyújtható támogatásról szóló, Kocsis Máté (Fidesz) és 
képviselőtársai által benyújtott T/10307. számú törvényjavaslat tárgysorozatba 
vételéről való döntés. Köszöntöm az előterjesztők képviseletében 
képviselőtársunkat és egyúttal megadom a szót, hogy indokolja a törvényjavaslatot. 

Böröcz László szóbeli kiegészítése 

BÖRÖCZ LÁSZLÓ (Fidesz) előterjesztő: Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök 
Úr! Tisztelt Bizottság! Ahogy a törvényjavaslatból is látható, kiolvasható, arra 
teszünk javaslatot képviselőtársaimmal, hogy a frakcióknál létrejövő 
megtakarításokat a pártok támogatására fordíthassák. A koronavírus-járvány miatt 
mind egészségügyi, mind gazdasági vonatkozásban kialakult helyzet súlyosságára 
való tekintettel az eredetileg a rendkívüli jogszabályok keretében hozott döntés 
értelmében a pártok támogatásának 50 százalékát egy járvány elleni védekezési alap 
javára kellett befizetni. Mivel azonban a pártok is fontos társadalmi munkát látnak 
el, és mivel aktív társadalmi szerepet játszanak, szeretnénk segíteni a tekintetben, 
hogy a frakciónál keletkező támogatások, illetve a pártok támogatása között 
átjárhatóság legyen oly módon, hogy a frakcióknál létrejövő megtakarításokat a 
frakcióvezetők döntése alapján idén év végéig a pártok támogatására fordíthassák. 

Röviden ennyit jelentene a javaslatunk és kérjük, hogy támogassák a 
tárgysorozatba vételt. Köszönöm. 

Határozathozatal 

ELNÖK: Még egyszer köszönjük Böröcz László képviselőtársunknak az 
előterjesztést. Kérdezem a bizottság tagjait, ki kíván 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 egyhangúlag, 8 igen, nulla nem szavazat és nulla 
tartózkodás mellett az indítványt tárgysorozatba vette. Ezzel ezt a napirendi pontot 
is lezárom.  

Magyarország Alaptörvényének kilencedik módosításáról szóló 
T/9850. számú törvényjavaslat  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

Soron következik ötödik napirendi pontunk, Magyarország Alaptörvényének 
kilencedik módosításáról szóló, Szél Bernadett független képviselő által T/9850. 
számon benyújtott javaslat tárgysorozatba vételéről való döntés. A képviselő 
asszony most nincs jelen, bár korábban jelen volt, de ez nem akadálya (Közbeszólás: 
Kiment egy pillanatra!) az előterjesztéséről való vita lefolytatásának. Kérdezem a 
bizottság tagjait, ki kíván hozzászólni. (Senki sem jelentkezik.) Jelentkezőt nem 
látok, a vitát lezárom.  
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Határozathozatal 

Kérdezem a bizottság tagjait, hogy támogatják-e a törvényjavaslat 
tárgysorozatba vételét. Szavazunk! (Szavazás.) Köszönöm. Megállapítom, hogy a 
bizottság 2 igen, 7 nem szavazat és nulla tartózkodás mellett az indítványt nem vette 
tárgysorozatba. Ezzel ezt a napirendi pontot lezárom. 

Egyebek 

Rátérünk utolsó napirendi pontunk, az egyebek megtárgyalására. 
Tájékoztatom képviselőtársaimat, hogy a következő ülésünkre várhatóan május 11-
én, hétfőn délelőtt kerül sor.  

Kérdezem a bizottság tagjaitól, van-e az egyebek között bármilyen javaslatuk. 
(Senki sem jelentkezik.) Nincs.  

Az ülés berekesztése 

A bizottság ülését berekesztem, köszönöm a megjelenésüket. Szép napot 
kívánok! 
 

 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 23 perc) 
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